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Inledande betraktelse

En liten tid
Efter en liten tids lidande skall all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus,
upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. 1 Petr 5:10–11

I

Bibeln finns det mycket lidande. Det är en stor
del av innehållet. Människan har i alla tider
genomgått lidande på olika sätt. Gud själv har i Jesu
lidande och död genomgått det värsta och svåraste
lidandet. Yttersta orsaken till allt lidande är synden,
som ju skiljer oss från Gud som är källan till godhet,
skönhet, kärlek – dvs allt det som inte är lidande.
Bakgrunden till det första Petrusbrevet är de
kristnas prövningar och lidande för Kristi skull.
Orden ”lida” och ”lidande” upprepas flera gånger
i brevet. Petrus är manad att skriva detta brev för
att uppmuntra och förmedla hoppets ljus om den
kommande härligheten, samtidigt som han ger
förmaningar om ett kristet levnadssätt i ödmjukhet
och uthållighet. Återkommande nyckelord i
brevet förutom ”lidande” är ”hopp”, ”härlighet”,
”ödmjukhet” och ”tålamod”.1 Jag uppmanar dig att
läsa hela brevet!
Vi ser mycket lidande i världen och vi förfasas
över hur människor i maktpositioner fattar beslut
som innebär så mycket lidande och död. Visst är det
grymt med krig och våld, men även lidande som
inte syns kan vara svårt och prövande för människor.
Alla är vi utsatta på olika sätt och har erfarenhet
av olika slags lidande. Att utsättas för lidande utan
hopp leder till förtvivlan. Lidande för en kristen kan
vara oerhört svårt, men det finns alltid ett fast hopp
om förändring. Detta hopp är en förutsättning för
att alla de kristna som lider ska kunna hålla ut i
lidandet. Guds ord förtydligar för oss att lidandet
har en gräns, det kommer att upphöra. Vi ska lägga
märke till att det i vår vers står ”efter en liten tids
lidande”. Dessa ord kan ha olika perspektiv, men
pekar på hoppet om den kommande härligheten.
Jesus undervisar också om en kort tid i Joh 16:16:
En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid
och ni kommer att se mig. Han fortsätter några verser
senare och säger med eftertryck att det blir gråt och
jämmer, samtidigt som världen ska glädja sig. Men
hoppet skyms inte undan, det finns alltid där, sanningen om att sorgen ska vändas i glädje är tydlig.
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Det kommer en förlossning där smärtan intensifieras en kort tid för att därefter upphöra helt och
vändas i glädje.2 Detta är ett av Guds oåterkalleliga
löften. En liten tid av sorg – sedan en evig glädje, en
salighet hemma hos Herren!

Gud kallar dig
Vad kallar Gud dig till? Läs i vår vers: ”som har kal�lat er till sin eviga härlighet”. Ja, Gud kallar dig till
sig, till sin eviga glädje. Han kallar dig nu och han
längtar efter gemenskap med dig och det börjar i
livet här och nu. Han kallar inte till lidande, men
lidande kommer att vara en del i livet med Jesus. Du
är kallad att vara hans barn och följa honom. Gud är
”all nåds Gud”. Han är nådig mot dig, han ger dig
förlåtelse. Han kallar dig trots lidandets grundorsak – synden – som också bor i dig, till gemenskap
med sig själv i och genom Jesus. Han är full av nåd
och sanning. Han kallar dig från ett liv där lidande
får stå oemotsagt och obesegrat till ett liv där lidandet inte får sista ordet, där lidandet har besegrats
genom hans död på korset och uppståndelse ur graven. Denna seger är din, han vann den åt dig för att
ditt lidande ska bli kort och övergå till glädje. Han
kallar dig från ett liv i egen rättfärdighet till ett liv
i hans rättfärdighet. Därför är det också en kallelse
till hans eviga härlighet i Kristus. I Guds kallelse
ligger att han kommer till dig. Din enda ”uppgift”
blir att svara på denna kallelse och inbjudan. Frälsningen är fullbordad, som Jesus sa på korset. Allt är
färdigt. Du är alltid älskad. Du är alltid välkommen!

Var vaken
Två verser före vår vers läser vi: Var nyktra och vakna.
Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon
och söker efter någon att sluka. Här gäller det att vara
vaken och stå emot. Vår fiende är förförisk. Han är
taktisk. Han vet om våra svaga punkter och vilka
knappar han ska trycka på. Han söker efter någon
att sluka. Vi ska komma ihåg att han inte vill det
som Gud vill, att vi ska bli frälsta.3 Detta manar oss
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till vaksamhet. Olika tecken visar oss att tiden är
sen, slutet är nära. Håll dig kvar i tron, det vill säga
lev nära Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.4
Låt bibelordet vara din dagliga andliga mat. Det är
ett levande Ord som styrker dig och ger dig kraft
och förutsättningar att stå emot djävulens angrepp
och syndens makt. I egen kraft klarar du inte att
stå emot, men Guds ord är mäktigare än allt annat.
Hans är makten i evighet. Ingenting kan ändra på
detta. Inte ens din egen synd kan dra dig bort från
honom så länge du förtröstar på Ordet och låter det
vara din kraft. Den är då som gnistan mot havet,
den slocknar och försvinner.5

inte att människor ska lida. Men han bidar sin tid.
Han vet när den rätta stunden kommer för honom
att sätta stopp. Han vill alla människors räddning
och att alla ska få höra om hans underbara gärningar
innan han griper in och avbryter.7 ELM får vara
med i det stora uppdraget att leda människor till
Jesus. Du och jag får vara med. Det är all nåds Gud
som ger oss detta uppdrag. Detta är också hans
kallelse till dig när du tagit emot erbjudandet om
att vara hans barn, frälst av bara nåd. Då föds en
längtan att arbeta för hans rikes utbredande. Fler
måste få höra om den eviga härligheten och att alla
är välkomna dit. Amen.

Gud är med dig

Den frid du ger, o Jesus jag mig önskar,
den frid som ljuvligt stillar storm och strid,
som gör att öknen som en lustgård grönskar
och främlingstiden blir en liten tid.

Gud lovar att ge dig det du behöver. Lidandet kan
ta sig olika uttryck och det kommer och går i olika
omgångar under livet. De flesta av oss får erfara
stunder av lycka och glädje i livet. Det är inte så
många av oss som tvingas utstå konstant lidande.
Men även om det är så för dig, så tar även ditt
lidande slut. Det är en liten tid i förhållande till
evigheten. ”En liten tids lidande” i vår vers och sammanhanget där, verkar syfta på en särskild tid för
brevets direkta mottagare och att den ska vara kort
och sedan ska Guds närvaro erfaras på ett tydligt
sätt i det att han upprättar, stödjer, styrker och befäster. Så är det även för oss. Vi har alltid tillgång till
Guds närvaro, kraft och gemenskap, men från tid
till annan kan Gud synas längre bort och lidandet
mera påtagligt. Då ska vi låta Ordet påminna oss
om dessa verb som Gud gör. Din tid av glädje kommer. Håll ut ännu en kort tid. Fortsätt kämpa trons
kamp. Du är inte ensam. Även de stunder i livet
Gud känns avlägsen så är han det inte. Han är alltid
nära dem som är behövande, som i sig själv är förkrossade och tomma på egen kraft.6

Hans är makten
Glöm aldrig bort att Gud är allsmäktig. Det finns
inget som han inte kan göra. Du får vila i hans makt
och att inget händer utan hans tillåtelse. Det betyder inte att Guds vilja alltid sker och att inget sker
som inte är hans vilja. Gud vill inte krig. Gud vill
1. Svensk studiebibel
2. Joh 16:16–22

3. 1 Tim 2:4
4. Hebr 12:2

En liten tid att kämpa vid din sida,
då kärleksfullt du viskar: ”Du är min!”,
en liten tid att så din säd och bida
den dag då kärvarna får samlas in.
En liten tid av törst och rop och längtan,
med några droppar blott från livets älv,
men sen en glädje över all förväntan,
en evig fullhet invid källan själv.
En liten tid att hålla lampan färdig,
en liten tid att vänta dig ännu,
och sedan evigt jubel: ”Du är värdig
att få vårt lov och pris, ja, bara du!”
LH 582
Jag vill passa på att från mig och styrelsen rikta ett
stort tack till er alla för förbön, engagemang, gåvor
och allt arbete i stort och smått.
Guds rika nåd och välsignelse över
er alla!
Henrik Nilsson
ordförande ELM-BV
5. LH 205
6. Ps 34:19

7. Matt 24:14
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Hemgångna missionärer

Ingrid Nilsson (1927–2021)

M

in mamma, Ingrid Nilsson fick flytta hem till
sin Frälsare den 9 juli 2021. Hon var född
1927 och fick ett långt och välsignat liv. Mamma
växte upp under fattiga och enkla förhållanden i
Jämshögs socken i västra Blekinge. Hennes mor
Inez var ensamstående och tvungen att arbeta för
försörjningen. Morföräldrarna Sven och Betty hade
dock öppnat sitt hem för dem. De var småbrukare
och mamma fick tidigt lära sig att hjälpa till. Det var
en trygg och kärleksfull miljö. Hemmet präglades
av gudfruktighet och innerlig bön. Guds ord var det
dagliga brödet.
Efter folkskolan fick mamma börja arbeta. Så
småningom utbildade hon sig till sjuksköterska
och barnmorska. Under utbildningen kom hon
till Stockholm. Där träffade hon Per-Olof och de
bildade familj. Efter några år i Stockholm och i
Västerås flyttade vi så småningom till Kalmar där
jag och mina tre syskon i huvudsak vuxit upp.
Mammas uppgift under den här tiden var i första hand barnen och hemmet. Vårt eviga väl stod
i centrum för hennes omsorger och den dagliga
andakten var viktig. Mamma var hela livet en sann
missionsvän och trogen förebedjare. I Kalmar fanns
ingen missionsförening men med hemmet som bas
engagerade sig mamma i kyrkan och i föreningsliv på orten. Intresset för hemslöjd och handarbete
i alla dess former var en naturlig kontaktyta med
grannar och vänner.
På 70-talet fick pappa ett uppdrag i SIDA:s tjänst
i Asella i Etiopien. Genom missionens mångåriga
verksamhet i Asella var platsen välbekant och det
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skapade förhoppningar om att på något sätt kunna
vara till hjälp. De två åren i Asella var också början
till en livslång kärlek till Etiopien och dess folk. De
släppte aldrig kontakten med sina bröder och systrar i tron där ute. På initiativ från kyrkan i Etiopien
återvände mina föräldrar till Etiopien i missionens
tjänst en kort period på 90-talet. Omsorgen om
vännerna i Etiopien varade dock hela livet och som
pensionärer fick de möjlighet att besöka dem ett
flertal gånger.
Efter några år i Växjö och Kristianstad flyttade
mina föräldrar som pensionärer till Karlshamn.
Under sommarhalvåret bodde de dock den mesta
tiden i det kära barndomshemmet i Gränumsdal.
De sista åren tillbringade mamma på ett äldreboende i Åhus. Barn låg henne alltid varmt om hjärtat
och hon fick glädjas åt många barnbarn och med
tiden barnbarnsbarn. Hon var nästan alltid glad
och positiv och kunde fängsla såväl barn som vuxna
med sin förmåga att berätta. Mamma återkom
gärna till minnet av sin barndoms stugmöten. Det
var högtidsstunder när bockar och brädor bars in i
stugan och byborna bänkade sig till predikan. Även
om förutsättningarna skiftade under livet förblev
missionsföreningen mammas andliga hemvist. Hon
levde och dog förvissad om att ”I Jesu spår är tryggt
att vandra, ty de gå hem till livets land”.
Sven Olof Nilsson

Minnesord

Eva Persson f Fridolfsson (1943–2022)

D

en 17 januari i år (2022) avled hastigt Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners tidigare
missionär Eva Persson född Fridolfsson, Ersmark,
Storuman. Uppbrottet kom oväntat. Eva var inlagd
på Lycksele lasarett för en mindre undersökning
och avled där.
Eva föddes den 6 oktober 1943. Hon växte upp
med fem syskon i byn Gullsjö, Vännäs. Ett av syskonen är Karin Johansson, Stockholm, som också
tjänstgjort som BVs missionär. Någon tid var de
anställda samtidigt. Hemmet kännetecknades av
varm och allvarlig gudfruktighet med stort intresse
för BV:s verksamhet både i Sverige och Afrika. Evas
far dog 1955 och det blev för Eva som för de andra
syskonen att i varierande grad efter avslutad 7-årig
skolgång hjälpa till i familjens försörjning, jordbruket. Om Eva kan sägas att hennes barnatro övergick till en mogen kristens tro på Jesus som syndares
Frälsare och att hela Bibeln är Guds ofelbara ord.
Med ytterligare skolning utbildade sig Eva till
föreståndare för ålderdomshem. Omkring 1970
kom så kallelse från BV till tjänst i yttre mission.
Missionärsavskiljning hölls i Tavelsjö kyrka den 9
augusti 1970 och hon avreste till Etiopien den 31
samma månad. Evas vittnesbörd vid avskiljningen
innehöll bland annat Se Guds lamm, som borttager
världens synd … världens frälsning är grunden till
vilja och lydnad att gå ut som missionär. Hon citerade
också sång 619 i LH88.
Evas första placering blev Addis Abeba i Etiopien
med flickundervisningen på skolan i Addis Abeba.
Under åren som gick fick hon liknande uppgifter

och församlingsarbete i flera av de kända platserna:
Harrar, Asella och till sist i Qersa. I och om sitt
arbete som lärare skrev Eva i Missionstidningen att,
”… det är mycket intressant med både flickorna och
mig själv. Jag har ju inte vetat förr, hur jag skulle
fungera som lärare. Inte kan jag säga att jag vet det
nu heller, men det kan ju inte vara så illa, när jag
tycker att det är roligt …”
Den svåra tiden i Etiopien under den kommunistiska revolutionen på 70-talet satte sina spår även
hos Eva. Näst intill förföljelse, lokalt, gjorde att hon
avslutade sina uppgifter och i hast lämnade inte
bara Qersa utan även Etiopien i juni 1976. Efter 6
års tjänst på missionsfältet reste hon så hem till Sverige och Gullsjö. Under några år därefter arbetade
Eva på olika håll bland annat som ålderdomshemsföreståndare i Örträsk, Lycksele men också under
ett halvt års tid i FN-tjänst i Somalia. Församlingsarbete och liknande i Etiopien hade också satt sina
spår, vilket gjorde att Eva sökte till diakoniutbildning på Ersta i Stockholm och utexaminerades
därifrån 1982. Efter avslutad diakoniutbildning
fick hon tjänst i Stensele församling. I den till ytan
vidsträckta församlingen arbetade hon med såväl
barn som gamla med långa resor till de olika byarna.
Tjänsten som diakonissa upprätthöll hon tills hon
gick i pension.
I sitt arbete i Stensele (Storuman) kom hon att
träffa Birger Persson och de ingick äktenskap 1984.
De bodde sedan i Ersmark, Storuman på den gård
med djur, jord och skog som redan var Birgers.
Under åren framöver deltog de i ELM-BV:s verk-
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samhet i Lycksele. De två har också varit medlemmar i ELM Nords församling i Vännäs. En trogen
tjänare i Guds rike har fått lämna denna jord för
den frid som varar. Vid jordfästningen sas om Eva
bland annat att hon var en jordnära person med
himlen som mål. Stor förnöjsamhet kännetecknade
henne. Hennes sista tid kännetecknades dock av en
avklädandets tid.
Frid över Eva Perssons minne!
Ingemar Helgesson
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Hemgångna predikanter

Arthur Einarsson (1934–2022)

A

rthur Einarsson, Åhus, avled den 3 januari i en
ålder av 87 år. Närmast anhöriga är hustrun
Ingrid samt sex barn med familjer.
Arthur fick ett rikt liv och hade kvar sin klara
tanke, sin humor och sin positiva livssyn ända till
slutet. Livet Gud gav mig heter den självbiografi som
Arthur skrev till familjen för några år sen, en bok
full av nyfikenhet, kärlek och tacksamhet.
Arthur växte upp på en liten gård i Nosaby. Att
bruka jorden blev hans stora intresse, och även hans
yrke efter lantmästarutbildning på Alnarp. 1958
blev han predikant för Nordöstra Skånes Missionsförening och Bibeltrogna Vänner. I mer än 60 år
fick han sedan förkunna om frälsningen i Jesus och
peka på nåden som räcker för alla.
Ingrid blev hans hustru 1962 och de flyttade in
på Bjärsjölagårds slott där Arthur fått tjänsten som
inspektor. Under åren på Bjärsjölagård föddes Ingrids och Arthurs sju barn. Sommaren 1982 drabbades familjen av att nioåringen Bengt drunknade
under ett barnläger. Arthur skrev själv om detta:
”Gud tog hem honom och vi andra har påtagligt
fått märka Guds stora godhet och välsignelse mot
oss i allt.”
Arthur satt mer än 30 år i styrelsen för Nordöstra
Skånes missionsförening, och deltog även i styrelsearbete för KUM (numera ELMus), KUS (numera
ELU), BV (numera ELM) och Missionsgården
Strandhem. Han deltog också i sångboksarbetet
inför Lova Herren 1988, och i framtagandet av historiska skrifter över NSM och ELM samt boken
Hus i Guds tjänst.

Åhus missionsgård var ett hjärteprojekt för
Arthur och Ingrid, och de blev föreståndare där
1989. På gården byggde de otaliga relationer med
unga och äldre, och det finns många berättelser
om hur Arthur delade ut Guds ord och praktiska
uppgifter med samma fasthet och kärlek. En del
bus förekom också, både sådant som han försökte
förhindra och sådant som han glatt deltog i.
ELF i Kristianstad blev ett viktigt andligt hem,
och det gick inte att ta miste på hur mycket Arthur
trivdes där. Hans musikintresse utvecklades under
hela livet. En musiker i ELF Kristianstad berättade
hur han under en livfull del av lovsången lite oroligt sneglade på Arthur och de andra äldre i församlingen, men att Arthur efteråt glädjestrålande sa:
”Jag tycker så mycket om när du spelar trummor!”
Efter pensioneringen 1999 höll Arthur och Ingrid under många år andakter på servicehem och vid
sjukbäddar. De läste in Till Liv som ljudtidning
under tio år och avslutade uppgiften med decembernumret 2021.
På en bild från julfirandet 2021 sitter Arthur och
Ingrid med ett av barnbarnsbarnen i knät. Deras
skratt visar tydligt hur livsglädjen förts vidare till
nya generationer.
Ett uttryck har varit vanligt förekommande i vänners uttalanden om Arthur: ”Han såg alltid mig.” På
detta sätt kunde han även med sitt liv peka på Jesus.
Vi tackar Gud för vår far Arthur och lyser frid
över hans minne.
Barnen (Marie, Regina, Per, Calle, Sven, Therese)
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Allan Johansson (1932–2021)

V

i är framme vid det sista mötet under tältveckan i Bjurfors, Västerbotten. Mot slutet av
sin predikan ställer Far frågan: ”Har ni nu fått reda
på hur ni skall bli saliga?” O, så klart hans ärende
som predikant då stod för honom! Evighetsperspektivet med dess omätliga allvar. Guds översvallande
nåd med möjligheten för precis varje människa att
bli frälst. Räkenskapsdagen och det saliga målet.
Sannerligen – denna fråga bör vara levande för varje
predikant och åhörare.
Far växte upp i Sonaboda, Hästveda som den
yngste av Joels och Almas åtta barn. Efter några
års försörjning på andra orter återvände han hem
och tog över hemmanet. Då hade han också ingått
äktenskap med Rut, född Nilsson, som fick hembud 2015. Tillsammans fick de fyra barn att fostra
för tid och evighet.
Far fick under många år resa runt med frälsningens budskap. Alltifrån cykelburna predikoturer i
Norrland på 50-talet till mer bekväma turer under
nuvarande sekels början. Den huvudsakliga utkomsten kom från lantbruket hemma. Jämte detta innehade han en rad förtroendeuppdrag inom både
samhället och den andliga verksamheten.
Jag minns att han under sin krafts dagar rätt
många gånger hänvisade till vad en äldre predikant
hade yttrat angående Predikarens ord i 12:1 om de
onda dagarna och åren om vilka man skall säga att
”de ger mig ingen glädje”. ”Di komma liaväl!” sa
predikanten. Och det gjorde de för Far också. De
sista åren blev en avklädningens tid, både kroppsligt
och mentalt.
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Till sist några rader av Ludvig Hope:
”När jag nu snart måste stå på kanten av min
grav, när tanken inte längre vill fungera, när jag inte
längre kan be en bön eller så mycket som sända en
suck mot himlen, när jag bara märker döden och
måste dö, hur går det mig då?
När Gud då för Kristi skull böjer sig ner till mig
och viskar i örat: Nåd vare med dig! – då ska det gå
väl. Då blir den sista dagen den bästa.”
Frid över Fars minne!
Jan Johansson

Minnesord

Gert Lindell (1950–2022)

G

ert Erik Lindell, Stockholm, har flyttat hem till
Herren i en ålder av 71 år. Närmast anhörig är
brodern Tommy Lindell.
Gert föddes i Farhult i Höganäs kommun i nordvästra Skåne. Föräldrarna hade jordbruk. Han fick
tidigt andliga intressen och var bland annat korgosse hos den högkyrklige prästen Gunnar Rosendal i Osby.
Efter studentexamen arbetade han som journalist
på Helsingborgs Dagblad – lokalreporter i Perstorp
i tio år och senare även i Örkelljunga. Där kom han
i kontakt med den rosenianska väckelsen inom Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Han gifte sig
1991 med Christel, diakonissa i Högalids församling, där även Gert engagerade sig.
Gert var mycket social och fick med tiden ett stort
kontaktnät inte minst bland det svenska prästerskapet. Han tog både en teol kand och fil kand och var
mycket kyrkohistoriskt intresserad. En tid var han
veniat och predikade i Kungsängens församling.
År 1998 blev han medlem i Roseniuskyrkan i
Stockholm. Samma år invaldes Gert i Roseniusföreningens styrelse och blev dess ordförande, en post
som han behöll fram till 2010. Med sitt mjuka och
vänliga sätt var han allmänt uppskattad av föreningsmedlemmarna. Han kallades också till predikant av Bibeltrogna Vänner och predikade inte bara
i Roseniuskyrkan utan också på många andra orter
runt om i Sverige. I sin förkunnelse hade han Carl
Olof Rosenius som en av sina förebilder.
Gert drabbades 2004 av en svår motgång när hans
älskade Christel hastigt avled av ett fall i en trappa

hemma hos sina föräldrar i Ängelholm. Gert, som
befann sig i Stockholm, fick dödsbudet av polisen.
Trots det inträffade infann han sig nästa dag på sin
plats i gudstjänsten, bland vännerna i Roseniuskyrkan, som blivit hans nya ”familj”! Där kände han
sig trygg!
Under de sista åren levde han ganska isolerat, i
synnerhet under pandemin, och följde gudstjänsterna från Roseniuskyrkan på Stockholms närradio.
Han ägnade mycket av sin tid med att forska i Gunnar Rosendals omfattande brevskrivning. Varje dag
promenerade han till läsesalongen i Stockholms
stadsbibliotek där han bland annat administrerade
sin rikliga e-post-trafik. Som den bibliofil han var,
så besökte han ofta Proklamas bokhandel på Hagagatan. Gert var medlem i Carl Olof Roseniussällskapet.
Frid över hans ljusa minne!
Jens Lunnergård
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Protokoll fört vid ELM-BVs
etthundranionde årsmöte
Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art:
Protokoll fört vid årsmöte
Datum:
2021-05-29
Plats:
Örkelljunga, med ombuden närvarande via länk
Paragrafer: Å-1-21 – Å-28-21
Närvarande: 121 föreningsombud

Å-1-21 Mötets öppnande
ELM:s styrelseordförande Henrik Nilsson hälsade
välkommen, ledde i bön och förklarade det 110:e
årsmötet för öppnat.

Å-2-21 Val av ordförande och vice
ordförande för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
ordförande:
Christer Unosson, Eket
vice ordförande: Torgny Yngvesson, Örkelljunga
Årsmötet beslöt
att som ordförande för årsmötet välja Christer
Unosson, samt
att som vice ordförande för årsmötet välja Torgny
Yngvesson.

Å-3-21 Val av sekreterare och vice
sekreterare för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
sekreterare:
Sara Olsson, Lund
vice sekreterare: Benedikte Nilsson, Stidsvig
Årsmötet beslöt
att som sekreterare för årsmötet välja Sara Olsson,
samt

10

att som vice sekreterare för årsmötet välja Benedikte Nilsson.

Å-4-21 Val av justerare tillika
rösträknare
Från valberedningen nominerades som justerare:
Mattias Lindström, Örkelljunga och Peter Henrysson, Lund.
Årsmötet beslöt
att till justerare välja Mattias Lindström och Peter
Henrysson.

Å-5-21 Fastställande av röstlängd för
årsmötet
Meddelades att 121121 föreningsombud anmält
sig till röstlängden. Antal föreningar som var representerade var 25.
Ordföranden informerade årsmötet om hur det
skulle gå till väga för att genomföra digital acklamation vid de kommande valen.
Årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.
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Å-6-21 Godkännande av kallelse till
årsmötet
Organisationssekreterare Sigrid Eklund redogjorde
för kallelsen till årsmötet via utskick till föreningar
och enskilda medlemmar samt annonsering i aprilnumret av Till Liv.
Årsmötet beslöt
att godkänna kallelsen till årsmötet.

Å-7-21 Fastställande av
föredragningslistan
Mötesordförande Christer Unosson presenterade
föredragningslistan på sidan 6 i årsmöteshandlingarna.
Årsmötet beslöt
att fastställa föreslagen föredragningslista.

Å-8-21 Fastställande av arbetsordning
Christer Unosson hänvisade till den föreslagna
arbetsordningen på sidorna 8–9 i årsmöteshandlingarna och gick igenom de särskilda förhållningssätt som krävs då mötet till största delen hålls digitalt.
Årsmötet beslöt
att anse arbetsordningen föredragen, samt
att fastställa arbetsordningen.
Årsmötet ajournerade sig för kaffepaus och återupptog
därefter förhandlingarna.

Å-9-21 Presentation av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
a) Föredragning av styrelsens berättelse över
2020 års verksamhet

Styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, förklarade
att missionsledare Daniel Ringdahl blivit pappa i
dagarna och därför inte kunde närvara. Henrik
riktade ett grattis till Daniel. Han uppmanade
till läsning av ELM:s årsberättelse för 2020 och
riktade ett särskilt tack till dess redaktör Lena
Åström.

Styrelsens kassör Peter Henrysson presenterade
det ekonomiska resultatet med hänvisning till
sidorna 75 ff. i årsberättelsen. Resultat för 2020 var
–425 000 kronor och det egna kapitalet har minskat
med samma belopp. Peter satte årets utfall i relation till de senaste åtta årens. I det sammanhanget
uppvisade utfallet 2020 en mycket positiv tendens.
Utgifterna minskades under året med ca en miljon kronor, samtidigt som ansträngningar för att
öka gåvogivandet gav ett påtagligt positivt resultat
och mängden inkomna gåvomedel ökade kraftigt
jämfört med tidigare år. Peter konstaterade dock
att utgifterna till stor del minskats genom att man
tvingats minska antalet anställda. Han noterade
även att ELM:s ekonomiska buffert, som varit ett
resultat av extraordinära stora gåvor som testamenten och en lägenhetsförsäljning 2009, nu är förbrukad, och att inga större gåvor inkommit de senaste
åren.
Henrik Nilsson informerade om att nya Lova
Herren färdigställts och släppts i slutet av 2020. Han
uttryckte styrelsens stora glädje över att sångboken
efter många års hårt arbete nu finns i bokform och
även som digital applikation. Man planerar nu för
att om möjligt arrangera en officiell releasefest 9/10
2021 på Falketorps missionsgård.
Eskil Engström, styrelsens vice ordförande,
informerade om styrelsens strategiarbete. Man har
de senaste åren försökt avsätta god tid varje möte
för samtal kring strategiska frågor. Under 2020 har
samtalen i hög grad handlat om ekonomifrågor och
om ELM:s framtid, särskilt föranlett av den framtidskommission som tillsattes under 2020. Man har
även kommit överens med ELM Danmark om ekonomiskt stöd till missionsarbetet med anledning av
familjen Olsens planerade utresa till Peru. Även om
det denna gång inte blev något konkret har man
fortsatt det goda samarbetet.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor
och synpunkter med anledning av styrelsens berättelse.
b) Beslut

Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens redogörelse och ekonomisk
redovisning för 2020.
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Å-10-21 Revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning

Å-12-21 Fastställande av resultat- och
balansräkning för 2020

Revisorn Jörgen Nilsson hänvisade till sidorna
83–84 i årsberättelsen och meddelade att revisorerna som underlag för sina bedömningar under
året har tagit del av protokoll och ekonomiska redovisningar. Han lyfte också fram att revisorerna har
i uppgift att granska dels räkenskaperna och dels
förvaltningen i övrigt. Utifrån detta har revisorerna
gjort två uttalanden: det första under rubriken
Rapport om årsbokslutet, där man säger ”Enligt vår
uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen”, och det andra
under rubriken Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar, där man säger ”Vi tillstyrker
att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.
Jörgen kommenterade revisionen kort och
konstaterade att ELM:s styrelse ännu ett år på ett
utmärkt sätt hanterat både en exceptionell situation i omvärlden och ett pressat ekonomiskt läge
som krävt åtgärder. Årets underskott slutade på 400
000 kronor i stället för befarade 1,4 miljoner kronor. Inkomsterna ökade under året med 900 000
kronor. Jörgen påpekade att givarnas gensvar på
insamlingskampanjer samt en minskad andel riktade gåvor tyder på ett förtroende för styrelsens
arbete. Han konstaterade att det egna kapitalet
under året minskat till under 3 miljoner kronor,
vilket styrelsen tidigare nämnt som lägstanivå för att
kunna klara svängningar i gåvogivande och möjliggöra satsningar. Revisorerna noterar dock att styrelsen i allt väsentligt följt budgetramarna och därmed
gjort sitt jobb.

Årsmötet beslöt
att fastställa resultat- och balansräkning för 2020,
samt
att balansera 2020 års resultat i ny räkning.

Å-13-21 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners Fond för hjälpverksamhet
Eskil Engström, stiftelsens ordförande, informerade om fondens verksamhet. Stiftelsen bildades
för att skattefritt kunna ta emot gåvor som arv och
testamenten och dela ut medel till verksamhet inom
eller närstående till ELM. Då de skattemässiga förutsättningarna ändrats inkommer sällan nya gåvor
till stiftelsen. Stiftelsens styrelse utses av ELM:s styrelse.
Revisorn Jörgen Nilsson informerade om att
det under året har delats ut 125 000 kronor och
att kvarstående medel i fonden uppgår till drygt
400 000 kronor, varav ca 35 % är utlånade och alltså
inte kan delas ut i nuläget. I likhet med tidigare år
har inga nya medel har tillkommit. Han kommenterade även att stiftelsens stadgar anger att medel
kan delas ut till barn- och ungdomsverksamhet
samt till vård av äldre.
Jörgen föredrog uttalandena i revisionsberättelsen på sidorna 89 och 90 i årsberättelsen. Revisorernas uppfattning är att styrelsen följt lagar och
förordningar gällande fonden och tillstyrker därför
styrelsens ansvarsfrihet.

Å-11-21 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Mötesordföranden pekade på att revisorerna yrkat
ansvarsfrihet för styrelsen.

Å-14-21 Rapport från styrelsen

Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner.
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a) Uppföljning av motion från årsmötet 2020

Henrik Nilsson informerade om styrelsens utredning av möjligheten att registrera ELM som trossamfund enligt årsmötesbeslut från 2020. Denna
påtalade ekonomiska fördelar men även risker.
Dels är frågan laddad och risken för konflikter och
splittring därför stor, dels skulle ELM som registre-
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rat trossamfund knytas närmare staten och förlora
en del av sin självständighet. Det är också osäkert
hur stor den ekonomiska vinsten skulle bli. Mot
bakgrund av de syn-punkter som framkommit i
utredningen beslöt styrelsen i november att inte gå
vidare med frågan om registrering.
b) Framtidskommissionen

Sofia Ödman och Sven Hammarberg presenterade
Framtidskommissionens arbete. Arbetsgruppen har
styrelsens uppdrag att undersöka det vikande medlemsantalet, identifiera vad som gör att människor
närmar sig eller fjärmar sig från ELM och ge förslag
på fokusområden för styrelse och ledning att arbeta
med de kommande tio åren. I kommissionen ingår
även Edvin Nilsson, Daniel Ringdahl och Conny
Fjällström.
Sofia informerade om rapporten ”Det måste vi
ändra på!” som presenterats vid ett seminarium
tidigare under årsmöteshelgen. Kommissionen har
genomfört en statistikundersökning, en enkätundersökning samt en fallstudie, vilket ska mynna ut i
en diskussion och tre rekommendationer till styrelsen. Denna sista del är ännu inte helt färdig. Sofia
betonade att arbetsgruppen önskat få in både positiva och kritiska röster. Rapporten visar på behov av
att arbeta med attityder och förhållningssätt, men
också att ELM bör hålla fast vid sin grundläggande
identitet.
Sven redogjorde för statistiken i rapporten. Sedan
1995 har antalet betjänade medlemmar minskat
från 4500 till drygt 2000. Mellan 2006 och 2019
har antalet anslutna föreningar minskat med 43 %,
från 56 till 32. Samtidigt minskade det totala antalet betjänade med mer än 50 %. Sven påpekade att
om utvecklingen fortsätter på samma sätt skulle
medlemsantalet redan 2035 understiga 1000 personer och ELM vara utraderat år 2045. Han lyfte
möjligheten att om man i stället skulle växa med
2 % per år kommer medlemsantalet år 2045 ha
ökats till 3500.
Sofia redogjorde för enkätundersökningen. Över
400 svar har inkommit, vilket är en överväldigande
stor respons. Frågorna rörde ämnen om vad som
drar människor till ELM, vad som får dem att
stanna kvar eller att lämna rörelsen. Viktiga attraktionsfaktorer har varit gemenskap, förkunnelse,

gudstjänstliv och bekännelse. Av dem som lämnat
ELM har många flyttat till andra platser men en
del har även upplevt gemenskapen som trång eller
haft teologiska invändningar. På frågan om vad som
är viktigast för framtiden lyfter många fram missionen i Sverige. Sofia konstaterade att det vikande
medlemsantalet gör att detta område även är avgörande för möjligheten att bedriva utlandsmission i
framtiden.
Sven avslutade med att kommissionen behöver
arbeta mer med ämnet framöver, men att detta
också är en gemensam utmaning. Han uppmanade
till läsning av och samtal kring rapporten i mindre
och större sammanhang, och till förbön för ELM.
Henrik Nilsson uttryckte styrelsens stora tacksamhet för ett mycket engagerat och väl genomfört
arbete från kommissionen hittills.
Årsmötet ajournerade sig för lunch och återupptog
därefter förhandlingarna, varvid ordförande citerade
Joh 8:31f: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen
mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och
sanningen ska göra er fria”.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt med anledning av framtidskommissionens information.
Linus Sjödahl (Eket) riktade ett tack till kommissionen för en genomarbetad rapport. Han menade
att det hade varit intressant att studera de demografiska rörelserna i ELM mer ingående, och även vad
det är som gör att ELM:s kärnverksamhet, utlandsmissionen, inte rankas högre i enkätsvaren.
Sofia Ödman svarade att de demografiska strömmarna i hög grad verkar röra sig från landsbygd till
stad. Gällande utlandsmissionens prioritet konstaterade hon att enkäten väcker många intressanta
frågor.
Assar Björkvald (Hästveda) varnade för att tona
ner det rosenianska arvet och menade att skälet till
rörelsens nedgång står att finna i att viktiga lärosatser som den allmänna rättfärdiggörelsen inte förkunnas tillräckligt tydligt.
Sven Hammarberg replikerade att enkätsvaren visar på att förkunnelsen snarare är en styrka
som attraherar människor till ELM. Svarande har
i högre grad lämnat rörelsen på grund av de uppslitande konflikterna under 1980–90-talen.
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Daniel Karlsson (Stockholm) tackade för rapporten och konstaterade att det är lätt att lägga ansvaret
på andra personer och andra tider. Han menade att
vi på alla nivåer behöver fundera över vilket ansvar
vi har idag och vad vi kan göra.
Assar Björkvald medgav att förkunnelsen inte
i allt är dålig men vidhöll att den ändå tonat ner
Rosenius grunder och därför borde återgå till dessa
och tydligt förkunna lagen.
Sven vidhöll att enkätens 400 svar visar på något
annat. Han konstaterade att många tror att ELM
åsiktsmässigt är ganska smalt. Enkäten visar dock
att det finns en stor bredd i åsikter och att dessa
också ofta får rymmas i rörelsen. Möjligen kan detta
utrymme ha upplevts som trängre av de personer
som lämnat rörelsen.
Samuel Estenlund (Lund) undrade på vilket sätt
Assars tes skulle avspeglas i enkätsvaren.
Assar Björkvald genmälde att han inte hade
något svar på det, men menade att de som lämnat
på grund av den försvagade förkunnelsen troligen
inte svarat på enkäten.
Sofia Ödman informerade om att kommissionen ansträngt sig för att sprida enkäten även utanför dagens ELM och att en del svar även inkommit. I enkät-materialet lyfter det stora flertalet
fram bibelsynen och förkunnelsen som en positiv
aspekt i ELM. En del som lämnat ELM har upplevt förkunnelsen som alltför dömande och hård
men någon anger också att den inte varit tillräckligt luthersk. Sofia konstaterade att det snarare är
en fråga för lärorådet att utvärdera förkunnelsen i
ELM.
Linus Sjödahl kommenterade gemenskapen,
som är ett av de områden som fått både ris och ros i
enkäten. Han menade att en viktig framtidsfråga är
hur vi i ELM skapar öppna gemenskaper som inte
kräver intern förkunskap. Om ELM ska kunna växa
framöver är detta en mycket viktig fråga.
Per Henriksson (Stockholm), ordförande i MIS,
yttrade att han sett fram mycket emot rapportens
resultat och menade att både rapporten och kommissionens fortsatta arbete kommer att vara till stor
nytta för MIS.
Assar Björkvald förtydligade att han inte önskade
rikta kritik mot själva rapporten.
Henrik Birgersson (Åstorp) konstaterade att det
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är en utmaning för de större föreningarna att skapa
mindre sammanhang som är lättare att kan komma
in i.
Elisabet och Tomas Wallgren (Stockholm) riktade via chatten ett tack till framtidskommissionen
för dess gedigna arbete.
Sven-Inge Svensson (Kristianstad) beklagade att
endast 4 % av de svarande prioriterar nyplantering
av föreningar. Om man framöver lyckas vända den
vikande medlemstrenden, kommer ansvaret för
att inrymma många nya medlemmar att hamna på
några få föreningar. Sven-Inge uppmanade styrelsen
och kommissionen att ta med sig denna fråga.
Sofia Ödman poängterade att även om att inte
nyplantering prioriteras så är mission i Sverige ett
av de områden som många rankar som viktigast.
Henrik Nilsson uppmanade till bön om frimodighet och glädje från den helige Ande för att kunna
vända medlemsutvecklingen. Han påpekade att för
att nå 2 % tillväxt behöver var 50:e ELM-are få med
sig en till.
Sven Hammarberg tackade för förtroendet att få
arbeta med detta roliga uppdrag och för det överväldigande gensvaret på enkäten. Han berättade att
det framkommit att det finns svarande som blivit
sårade i ELM. Även om det inte ingår i kommissionens egentliga uppdrag så vill man gärna bidra
till att läka dessa sår och förmedlar gärna kontakter
som kan hjälpa till med detta.
Oskar Wikdahl (Lund) tackade kommissionen
för ett fantastiskt arbete. Han uppmanade föreningar och ELM:s styrelse att skapa plattformar för
samtal kring rapporten och dess tre fokuspunkter.
Han tipsade också om konceptet ”Dela tron” som
rustar kristna att dela med sig av sin tro och som
använts bland annat på Filippi i Lund.
Sofia Ödman instämde i att det verkliga arbetet
börjar nu; om rapporten bara läggs till handlingarna
är den helt meningslös.
Stefan Ekström (Kristianstad) instämde med
Oskar och menade att rapporten även har bäring
för regioner och för de lokala föreningarna.
Mötesordföranden tackade för alla värdefulla
inspel och kommentarer.
c) Ekonomin 2021 hittills

Peter Henrysson redogjorde för den ekonomiska
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utvecklingen av enskilda gåvor och kampanjer hittills under 2021. Den positiva trenden från 2020
kan verka ha brutits då de första månaderna pekar
mot ett stort minusresultat. De enskilda gåvorna
är dock fortfarande högre än 2018 och 2019. Kollekterna har dock minskat jämfört även med 2019.
Peter konstaterade att det är svårt att säkert fastställa
skälen till det senare, även om pandemins begränsningar kan vara en bidragande faktor. Han betonade även att det rör sig om en relativt kort period.
Likväl måste man ta detta i beaktande inte minst
inför samtalet kring verksamhetsplanen för 2022.
d) Diskussion med anledning av styrelsens
rapport

Mötesordföranden lämnade ordet fritt med anledning av styrelsens information.
Årsmötet beslöt
att lägga rapporten till handlingarna.

Å-15-21 Rapport från Lärorådet
a) Föredragning

Henrik Nilsson lämnade rapport från lärorådets
arbete; det utgörs sedan årsmötet 2020 av Erik
Andersson och Jan Ulrik Smetana, nominerade av
predikanterna, samt av Henrik Nilsson, Peter Henrysson och Daniel Ringdahl, vilka nominerats av
styrelsen.
Henrik hänvisade till information om lärorådet
på hemsidan under Om ELM. Rådet har inget nytt
dokument att presentera sedan förra årsmötet. Man
har arrangerat digitala predikantdagar och kvällsföreläsningar för predikanter vilka samlat ett antal
deltagare. Under söndagens gudstjänst kommer
Johan Gredenius och Stefan Olsen att välsignas
som predikanter, och man har även kallat Markus
Preston och Daniel Karlsson (båda Stockholm).
Henrik redogjorde även för processen att kalla nya
predikanter.
b) Diskussion med anledning av rapport från
lärorådet

Mötesordföranden lämnade ordet fritt med anledning av styrelsens information.

Årsmötet beslöt
att lägga rapporten till handlingarna.

Å-16-21 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2022
a) Föredragning – Mission i utlandet

Mattias Lindström, ordförande i nämnden för
utlandsmission (NUM), inledde med att referera
till sidorna 14–23 årsmöteshandlingarna och läsa
ur Jes 49:6: ”Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken…”. Han betonade att utlandsmissionen är
ett av ELM:s allra viktigaste arbetsområden och att
den också för välsignelser tillbaka till ELM.
Det gamla fältet – Östafrika: Här vill ELM att kyrkorna lokalt ska känna ägandeskap över sin egen
rörelse. Medel riktas därför främst till barn- och
ungdomsverksamhet, till teologisk utbildning och
till viss del freds- och försoningsarbete och resor,
snarare än till administration och ledning. Bidraget
till Etiopien har därför minskats, vilket ska utvärderas framöver.
Det unga fältet – Peru: Mattias informerade om att
familjen Unosson just har återvänt till Peru. ELM
önskar ha ytterligare en enhet på plats men räknar i
budgeten inte med detta innan augusti 2022. Om
det skulle bli aktuellt och om möjlighet finns kommer man att åter ta upp samtalen med ELM Danmark om ekonomiskt stöd.
Det nya fältet – Främre Asien: Mattias informerade
om att ELM:s utsända finns på plats och stärker
de nationella ledarna. De har kontrakt till 2023,
och under 2022 kommer arbetet att påbörjas med
rekrytering av nya medarbetare om inte kontraktet
förlängs.
Icke fältspecificerat arbete: I Sverige planeras för
missionssekreterare anställda på 150%. Mattias
menade att deras arbete är oumbärligt för ELM.
Man vill även prioritera att sända ut volontärer
eftersom man ser att detta ger många olika goda
effekter för att förankra missionsarbetet och vinna
nya generationer för missionens sak. Rubriken rymmer även fadderprogram och gruppresor.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt med anledning av styrelsens information.
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Sofia Ödman, barnverksamhetsinspiratör i ELM
Syd, påpekade att det vore fint om det arbete som
görs tillsammans med ansvariga i barnverksamheten för att lyfta missionsfrågan bland barnen fanns
med i verksamhetsberättelsen från missionen. Mattias tackade för en god synpunkt.

informerade om att det från juli 2021 endast kommer att finnas en anställd på Design för Livet, då
man med hänsyn till det ekonomiska läget tvingats
avsluta Viktor Bernehagens tjänst som verksamhetsledare. Hon riktade ett stort tack till alla volontärer samt till prenumeranterna, och informerade
om att Till Liv har drygt 1000 prenumeranter.

b) Föredragning – Mission i Sverige

Per Henriksson, ordförande i nämnden för mission
i Sverige (MIS), inledde med att referera till utfallet
av Framtidskommissionens rapport där mission i
Sverige rankas som den viktigaste frågan för ELM
framöver. Liksom missionsländerna bör ELM själv
vara självstyrande, självförsörjande och självutbredande. På framför allt den tredje av dessa punkter
återstår en del arbete. Per påpekade att det är ca
40 år sedan senast ett nytt ELM-missionshus byggdes. Samtidigt finns det ojämförligt största antalet
”missionärer” på fältet i Sverige. MIS önskar därför
framöver arbeta för att stärka och rusta den enskilde
medlemmen i ELM till ökad frimodighet, snarare
än att starta nya verksamheter. Per berättade även
att MIS har behov av fler ledamöter.
Per refererade till sidorna 24–25 i årsberättelsen
och informerade om att man under 2021 gjort en
revidering av den tänkta verksamhetsplanen för
2022 på grund av vikande inkomster. För MIS del
har detta inneburit att man tvingas skjuta rekryteringen av en missionssekreterare ytterligare på
framtiden. De större utgifterna för MIS är stöd
till nystartsverksamhet i Malmö, till Strandhems
Bibel- och lärjungaskola samt stöd till predikantutbildning och till predikoverksamheten i ELM Norrs
ytterområden.
c) Föredragning – Tidningsmissionen

Gunnel Gustavsson redogjorde kort för innehållet
i årsmöteshandlingarna på sidorna 26–28. Tidningsnämnden utses av de olika regionstyrelserna
och ELM, och ansvarar för utgivningen av tidningarna Till Liv, Begrunda och Droppen, samt för
handelsbolaget Design för Livet. Arbetet innebär
bland annat att hitta ansvariga för olika poster, och
man arbetar även med marknadsföring. Tidningarnas redaktörer är anställda, medan övriga skribenter arbetar ideellt. Personalansvaret ligger sedan
november 2020 på ELM:s missionsledare. Gunnel
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d) Föredragning – Ledning, administration och
information

Sigrid Eklund informerade kort om arbetet med
hänvisning till sidorna 29–30 i årsmöteshandlingarna. Administrationen är fördelad på två tjänster:
organisationssekreterare och missionsledare. Med
hänsyn till det ekonomiska läget kommer inga
förändringar att göras även om behov finns av mer
resurser. Ekonomiadministration sköts på konsultbasis.
e) Det aktuella ekonomiska läget

Henrik Nilsson kommenterade sammanställningen
av styrelsens förslag till verksamhetsplan som presenterats på sidan 31 i årsmöteshandlingarna. Den
föreslagna verksamhetsplanen innebär ett förväntat
underskott på 880 000 kronor vilket skulle medföra
att det egna kapitalet understiger 1 miljon kronor.
f) Diskussion

Mötesordförande lämnade ordet fritt med anledningen av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Linus Sjödahl ställde sig mycket positiv till verksamhetsplanens innehåll men uttryckte en stark
oro, dels på grund av minusresultatet, dels eftersom utfallet hittills under 2021 ligger klart under
det budgeterade. Även om verksamhetsplanen för
2022 håller kan ELM få problem med löneutbetalningar under början av 2023. Om budgeten för
2021 inte håller kan läget bli allvarligt redan under
innevarande period. Linus poängterade att det är
mycket svårt att som enskild delegat ifrågasätta styrelsens plan på årsmötet eftersom man inte har all
information. Han menade ändå att den föreslagna
verksamhetsplanen inte borde antas. Eftersom
utgifterna generellt redan är så kapade, är det som
återstår att ta till en drastisk åtgärd och skära bort
antingen Östafrika eller det nya fältet.
Henrik Nilsson förtydligade angående uppsäg-
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ningen av Viktor Bernehagen att det länge funnits
en diskussion kring hur Design för Livet ska bli
bärkraftigt.
Peter Henrysson förtydligade att styrelsen även
framledes avser att anpassa sig efter det ekonomiska
läget. Om så krävs kommer man att genomföra
nödvändiga nedskärningar. Han informerade om
att styrelsen även tittat på ett förslag till verksamhetsplan med en budget i balans, men att man efter
ett extra styrelsemöte kommit fram till att man
måste lägga fram den nu föreslagna verksamhetsplanen inför årsmötet samtidigt som man redovisa
alla förutsättningar som krävs för att kunna förverkliga den. Peter underströk att styrelsen inte kommer
att acceptera att det egna kapitalet minskar på det
sätt som skisseras. Man kommer att arbeta för att
underskottet hittills under 2021 ska försvinna, men
behöver medlemmarnas stöd.
Sofia Ödman (Stockholm) hänvisade till revisorerna som tidigare sett behov av att ha minst tre miljoner i eget kapital som buffert, och frågade vilken
gräns som gäller nu. Sofia frågade även hur styrelsen
framöver ämnar arbeta med insamlingsstrategier.
Henrik replikerade att tre miljoner som buffert
fortfarande är målet men att detta i nuläget har
tvingats skjutas på framtiden. Han instämde i att
ytterligare nedskärningar är en omöjlighet; enda
alternativet hade varit att helt upphöra med någon
del av verksamheten. Henrik informerade även om
kommande insamlingskampanjer och att styrelsen
ämnar fokusera på det regelbundna givandet, eftersom detta idag inte är utspritt på så många personer.
Oskar Wikdahl (Lund) förklarade sig i stort sett
enig med Linus och Sofia, och menade att denna
oroväckande tendens varit synlig under flera
år. Han menade att det vore bättre att skära i ett
område nu för att komma i balans och kunna börja
om, än att tvingas till drastiska åtgärder om något
år. Han yttrade även att det vore rimligt att fundera
över att helt byta strategi för insamling av pengar.
Oskar yrkade avslag på styrelsens verksamhetsplan
med avsikt att skicka frågan tillbaka till styrelsen
för omarbetning med målet att lägga fram en plan
i balans.
Daniel Karlsson (Stockholm) påpekade att ett
antal personer vid flera årsmöten lyft den ekonomiska situationen, och beklagade att styrelsen inte

valt lägga fram en budget i balans. Han påpekade
att resultatet för 2020 var extraordinärt och menade
att verksamheten verkar vara större än vad medlemmarna är beredda att betala. Daniel yrkade avslag
till styrelsens förslag till verksamhetsplan. Han
yrkade även på att ge styrelsen i uppdrag att ta fram
en ny verksamhetsplan i balans, som ska behandlas
vid ett extra årsmöte.
Emma Birgersson, styrelseledamot, tackade för
de kritiska synpunkterna. Hon ansåg att det blir
mycket svårt att fortsätta bedriva mission om ELM
tar hem missionärer och säger upp anställda. Emma
menade att vi har fått nåden att verka i ELM och får
tro på att Gud förser. Hon yttrade även att styrelsen
får ta till sig synpunkterna, framför allt att bli bättre
på att arbeta strategiskt med insamling.
Per Ringdahl (Ängelholm) menade att det bara är
Gud som kan hjälpa oss att växa, och uppmanade
till att se Guds möjligheter.
Marie Johansson (Falketorp) menade att det finns
två vägar att gå: att ställa sig bakom styrelsens förslag, vilket kräver satsningar på gåvogivandet, eller
att avslå förslaget och gå över till en restriktiv hållning gällande både mission i utlandet och i Sverige.
Hon yrkade bifall till styrelsens verksamhetsplan
men menade att åtaganden krävs från föreningarna
för hur mycket man ska stötta ELM som riksorganisation.
Peter Henrysson tackade för de synpunkter som
inkommit och påminde om att missionsledaren
Daniel Ringdahl är den som bäst hade fört styrelsens talan i detta. Peter betonade att en enig styrelse
står bakom verksamhetsplanen, och menade att det
blir svårt för styrelsen att arbeta vidare om den inte
antas.
Sara Olsson (Lund) instämde i att föreningarna
kan behöva ta mer aktivt ansvar för att stötta på
riksplanet. Hon lyfte även möjligheten att människor väljer att stötta missionen i Sverige genom
att satsa lokalt snarare än genom att ge till ELM.
Nils-Göran Nilsson (Åstorp) uppmanade medlemmar och föreningar att ta ansvar för verksamhetsplanen och yrkade bifall.
Oskar Wikdahl poängterade att de som yrkat
avslag på verksamhetsplanen har samma målsättning som styrelsen. Han frågade styrelsen om den
skulle avgå om verksamhetsplanen avslås.
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Per Henriksson (Stockholm) frågade om årsmötet de senaste åren antagit föreslagna verksamhetsplaner mest i förlitande på Herren eller mest utifrån
bekvämlighet och smärtan i att erkänna ett misslyckande. Ett avslag på verksamhetsplanen betyder
inte att styrelsen misslyckats utan att vi alla gjort
det. Kanske behöver vi acceptera detta misslyckande? Per menade att det verkar behövas en starkare
signal till föreningarna. Han förklarade att han har
stort förtroende för styrelsens förmåga att hantera
en återremittering av verksamhetsplanen och anslöt
sig därför till Daniels yrkande.
Mötesordförande förtydligade att om årsmötet
beslutar enligt yrkande om avslag har ELM ingen
verksamhetsplan att handla efter. Frågan ställdes till
de båda som yrkat avslag om yrkandet snarare ska
ses som ett återremissyrkande som måste prövas av
årsmötet först.
Daniel Karlsson återtog sitt yrkande om avslag
och lade i stället ett återremissyrkande med motiveringen att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en ny
verksamhetsplan i balans som stämmer med ELM:s
ekonomiska möjligheter och som ska behandlas vid
ett extra årsmöte.
På Oskar Wikdahls fråga svarade Peter Henrysson att det är svårt att veta vilka konsekvenser ett
avslag skulle få eftersom styrelsen varit så enig om
förslaget.
Oskar Wikdahl tog tillbaka sitt yrkande och
ställde sig bakom Daniel Karlssons reviderade
yrkande.
Per Henriksson anslöt sig till Daniels reviderade
yrkande.
Årsmötet ajournerade sig för fika och återupptog därefter förhandlingarna.
Per-Anders Einarsson (Kristianstad) yrkade bifall
till styrelsens förslag till verksamhetsplan och uppmanade årsmötet till ökat engagemang.
Daniel Karlsson förtydligade att han önskar anta
verksamhetsplanen, men att den ekonomiska realiteten omöjliggör det. Han ifrågasatte den långsiktiga hållbarheten i att med alla medel undvika att
”slakta” organisationen.
Per Ringdahl yrkade bifall till styrelsens förslag.
Gunnar Davidsson (Lund) poängterade att det
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är en verksamhetsplan som ska beslutas, inte en
budget, vilket ger möjlighet till justeringar. Han
menade att det inte är rätt att på detta sätt desarmera hela framtidskommissionens arbete och
yrkade bifall till styrelsens förslag.
Jan Ulrik Smetana, styrelseledamot och ombud
för Vännäs, varnade för att krass beräkning kan leda
till ett mänskligt synsätt. Han uppmanade till bön
och menade att först när vi ber och Gud inte förser,
har vi anledning att sluta.
Oskar Wikdahl uttryckte oro för att flera talare
verkar likställa ett avslag av föreliggande verksamhetsplan med att lägga ner ELM.
Emma Birgersson tackade för reservanternas förtroende för styrelsen. Hon betonade att man verkligen ansträngt sig för att få fram en genomförbar
verksamhetsplan.
Mattias Lindström menade att diskussionen
tydligt blottar sprickan mellan det lokala ELM och
”riks-ELM”. Han förklarade sig enig med Oskar
och Daniel om att det inte gäller att lägga ner ELM.
Som NUM-ordförande höll han för troligt att nedskärningarna skulle drabba utlandsmissionen, och
han frågade om årsmötet vill ta ett beslut som gör
att arbetet på det nya fältet eller i Östafrika läggs
ner, alternativt att ELM inte kan ha två missionärsenheter på plats i Peru.
Sara Olsson menade att styrelsen bör få möjlighet att hinna dra nytta av framtidskommissionens
arbete. Ett förslag och en tydlig signal för att få de
lokala föreningarna att bidra till ELM kunde vara
att höja medlemsavgiften radikalt.
Margit Gunnarsson (Lund) frågade hur mycket
ekonomiskt utrymme det finns om man fördelar
alla utgifter på antalet medlemmar. Hon förordade
ett ökat lekmannaengagemang, och frågade hur vi
gör för att få med yngre generationer.
Linus Sjödahl menade att problemet inte är att
det saknas pengar bland ELM:s medlemmar, utan
att de inte kommer in till vår organisation. Kanske
behövs nya lösningar.
Per Henriksson förtydligade att han som ordförande i MIS står bakom styrelsen, men att han som
ombud yrkar avslag. Han poängterade att om årsmötet godkänner styrelsens förslag skulle han inte
sörja utan se det som att årsmötet lovat att ta ansvar
för verksamhetsplanen.
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Henrik Nilsson tackade för en uppriktig diskussion. Han bekräftade Mattias Lindströms analys att
ett avslag skulle innebära att lämna ett missionsfält.
Han påminde om att ELM utöver personalansvar
även har ett ansvar för människorna på våra missionsfält.
Per Anders Einarsson frågade om ELM verkligen är viktigt för våra föreningar. I så fall behöver
vi stötta styrelsen. Han yrkade bifall till styrelsens
förslag.
Diskussionen förklarades avslutad.
g) Beslut

Inför beslut i ärendet noterade mötesordförande
följande yrkanden med förslag till propositionsordning:
1. Yrkande av Daniel Karlsson, med bifall av Oskar
Wikdahl och Per Henriksson om en återremittering av verksamhetsplanen. Detta yrkande
ställs mot att ärendet ska avgöras under dagen.
2. Yrkande om att godkänna styrelsens förslag till
verksamhetsplan.
Årsmötet beslöt
att med klar majoritet besluta att frågan ska avgöras
under dagen.
att därmed avslå yrkande från Daniel K, Oskar W
och Per H, samt
att med klar majoritet anta styrelsens förslag till
verksamhetsplan.
Oskar Wikdahl reserverade sig mot beslutet att anta
styrelsens verksamhetsplan.

Å-17-21 Behandling av styrelsens
förslag till årsmötet
Inga förslag förelåg.

Årsmötet beslöt enhälligt
att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast
egendom som tillhör ELM.

Å-19-21 Behandling av i rätt tid
inkomna motioner
Satsning på närradiosändningar med Vägen genom
Bibeln
Göran Anderssons (Älta) motion fanns att tillgå
på sidan 32 i årsmöteshandlingarna. Göran var inte
närvarande vid årsmötet.
Styrelsens uttalande fanns att tillgå på sidorna
33–34 i årsmöteshandlingarna och avslutades med
följande punkter:
ELM ser positivt på motionärens intention att ge
bibelprogrammet Vägen genom Bibeln en större spridning i vårt land.
ELM vill uppmuntra sina föreningar och medlemmar
att engagera sig i och stödja kristen närradioverksamhet i synnerhet där närradio inte är etablerad idag
eller där Vägen genom Bibeln inte ingår i programutbudet.
ELM vill sprida information om nya tekniska möjligheter att dagligen ta del av Vägen Genom Bibelnprogrammen. Norea har en utmärkt app som innehåller alla VGB-programmen och kan laddas ner till
din mobiltelefon via Google Play eller App Store utan
kostnad.
Därmed anses motionen besvarad.
Henrik Nilsson förklarade styrelsens svar och
uttryckte förståelse för den möjliga invändningen
att detta varken är ett avslag eller ett bifall. Det är
dock ett yttrande och därmed stadgeenligt. Vägen
genom Bibeln är ett gott program som sänts under
många år och detta vill styrelsen uppmuntra till i
enlighet med sitt yttrande.

Å-18-21 Bemyndigande att försälja lös
och fast egendom som tillhör ELM

Mötesordförande öppnade för synpunkter.

Organisationssekretare Sigrid Eklund föredrog,
med hänvisning till § 33 i organisationens stadgar,
styrelsens förslag till årsmötet att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast egendom som tillhör
ELM.

Årsmötet beslöt
att ställa sig bakom styrelsens svar på motionen

Å-20-21 Behandling av ärenden
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.

19

Årsmötesprotokoll

Å-21-21 Val av styrelseledamöter och
ersättare

d) Styrelsens sammansättning

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners styrelse får därmed följande sammansättning:

a) Nominering

Sammankallande för valberedningen, Samuel
Estenlund, informerade om avgående ledamöter:
Daniel Caesar, Gunnel Gustavsson och Jan Ulrik
Smetana. Omval föreslogs för samtliga dessa.
Avgående ersättare: Filippa Arvidsson, Jens Lunnergård och Gunvor Vennberg. Omval föreslogs för
samtliga dessa.
Mötesordförande lämnade ordet fritt för nominering.

Valda t.o.m. årsmötet 2022:
Eskil Engström, Hässleholm,
Peter Henrysson, Lund,
Elisabeth Wallgren, Sollentuna.

Årsmötet beslöt
att avsluta nomineringen.

Valda t.o.m. årsmötet 2024:
Gunnel Gustavsson, Vittsjö,
Daniel Caesar, Gagnef,
Jan Ulrik Smetana, Vännäs.

b) Valprocedur

Sigrid Eklund föredrog presidiets förslag till
omröstningsprocedur via ett Google-dokument
med en personlig kod för varje ombud.
Årsmötet beslöt
att genomföra valet i enlighet med presidiets förslag.
c) Valresultat

Från föreningsombuden avlämnades 108 röster.
Resultatet utföll enligt följande:
Val av styrelseledamöter:
Daniel Caesar
105 röster
Gunnel Gustavsson
103 röster
Jan Ulrik Smetana
107 röster
Val av styrelseersättare:
Filippa Arvidsson
104 röster
Jens Lunnergård
104 röster
Gunvor Vennberg
95 röster
Daniel Caesar, Gunnel Gustavsson och Jan Ulrik
Smetana förklarades valda som ledamöter i styrelsen
för en tid av tre år.
Filippa Arvidsson, Jens Lunnergård och Gunvor
Vennberg förklarades valda som ersättare i styrelsen
för en tid av ett år.
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Valda t.o.m. årsmötet 2023:
Emma Birgersson, Åstorp,
Mats Lundin, Knislinge,
Henrik Nilsson, Eket.

Ersättare t.o.m. årsmötet 2022:
Filippa Arvidsson, Stockholm,
Jens Lunnergård, Sollentuna,
Gunvor Wennberg, Vännäs.

Å-22-21 Val av revisorer och
revisorsersättare
Samuel Estenlund redogjorde för valberedningens
förslag att till revisorer omvälja Jörgen Nilsson,
Hässleholm, och Ingvar Ekström, Örkelljunga,
samt att till revisorsersättare omvälja Johan Svensson, Kristianstad och Alexander Björkman,
Ängelholm.
Årsmötet beslöt
att till revisorer för verksamhetsår 2021 välja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och Ingvar Ekström,
Örkelljunga, samt
att till revisorsersättare för verksamhetsår 2021
välja Johan Svensson, Kristianstad och Alexander Björkman, Ängelholm.

Å-23-21 Val av valberedning och
sammankallande för valberedningen
för en tid av ett år.
Valberedningen har bestått av Samuel Estenlund
(sammankallande), Daniel Karlsson, Samuel
Bengtsson, Ida Gustafsson, Åke Johansson samt
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Nils-Göran Nilsson. Samuel Estenlund meddelade
Nils-Göran Nilsson avböjt omval men att övriga
ställer upp för omval.
Sara Olsson (Lund) föreslog nyval av Benedikte
Nilsson och omval av övriga.

Å-26-21 Hälsning till missionärerna

Årsmötet beslöt
att till valberedning för årsmötet 2022 välja Samuel
Bengtsson, Samuel Estenlund, Ida Gustafsson,
Åke Johansson, Daniel Karlsson samt Benedikte
Nilsson.
att till sammankallande utse Samuel Estenlund.

Å-27-21 Övriga frågor

Å-24-21 Fastställande av medlemsavgift
för 2022
Organisationssekreterare Sigrid Eklund meddelade
styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift,
vilket innebär 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar och 300 kronor för enskilda
medlemmar.
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 300
kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar samt 300 kronor för enskild medlem.

Å-25-21 Hälsning till kungahus,
regering och riksdag

Årsmötet beslöt
att ge styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, i uppdrag att ombesörja framtagandet av en skriftlig
hälsning till missionärerna.

a) Tack

Henrik Nilsson tackade delegaterna och samtliga
medverkande för deras insatser under årsmötet.
Han riktade också ett särskilt tack till Nils-Göran
Nilsson för hans långa arbete i valberedningen.
Henrik tackade också årsmötet för uppmuntran
och uppskattning till styrelsen.
Sara Olsson riktade ett stort tack till Christer
Unosson för hans sätt att leda mötet. Christer tackade även hela presidiet.
b) Hälsning till missionsledaren

Årsmötet beslöt att skicka en gratulationshälsning
till missionsledaren och hans familj och uppdrog åt
Henrik Nilsson att ombesörja detta.

Å-28-21 Avslutning
Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat.

Årsmötet beslöt
att ge styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, i uppdrag att ombesörja framtagandet av en skriftlig
hälsning till kungahus, regering och riksdag.
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Årsmötesprotokoll

Dag som ovan

Sara Olsson
sekreterare

Benedikte Nilsson
vice sekreterare

Justeras:

Christer Unosson
ordförande

Torgny Yngvesson
vice ordförande

Mattias Lindström
justerare

Peter Henrysson
justerare
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Ni var döda genom era överträdelser … men också er har han gjort levande
med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Kol. 2: 13

S

tyrelsen har under året 2021 haft sex ordinarie
sammanträden. Dessa möten har på grund av
coronapandemin hållits digitalt under våren, med
undantag för ett styrelsemöte på Strandhem i slutet
av maj (i samband med årsmötet). Under hösten
har sammanträden hållits på Strandhem i september och i Stockholm i november. Därutöver har två
extra sammanträden hållits digitalt i april respektive
december 2021. Vid konstituerande sammanträde
efter årsmötet i juni 2021 valdes Henrik Nilsson
till ordförande, Eskil Engström till vice ordförande,
Elisabeth Wallgren till sekreterare, Jens Lunnergård
till vice sekreterare och Peter Henrysson till kassör.
För ekonomifunktionen har JLE-konsult HB,
Örkelljunga, anlitats även 2021.
Adjungerade till styrelsens sammanträden har
varit missionsledare och organisationssekreterare
samt representanter för ELM Syd, ELM Nord
och ELU. Arbetsutskottet har efter årsmötet 2021
utgjorts av Henrik Nilsson, Eskil Engström, Elisabeth Wallgren, Daniel Caesar och Jens Lunnergård.
Missionsledaren och organisationssekreteraren har
varit adjungerade till AU-mötena.
Den decentraliserade organisationen, med
nämnder som leder verksamheten inom sina respektive områden – Nämnden för utlandsmission
(NUM), nämnden för Mission i Sverige (MIS) och
Tidningsnämnden (TN) – har behållits även under
2021. Samverkan mellan nämnder och styrelse sker
med regelbundenhet. Svårigheterna att besätta
samtliga platser i nämnderna kvarstår.
ELM är huvudägare i BV Förlag AB, som bedriver
förlagsverksamhet och bokhandel. ELM utser vidare
styrelsen i Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för
hjälpverksamhet. I årsberättelsen finns särskilda rapporter från dessa delar av verksamheten.
Missionsledare har varit Daniel Ringdahl, Stockholm. Organisationssekreterare är Sigrid Eklund,
Stockholm. Hon har under året periodvis ersatts av
Arvid Birgersson. Informatörstjänst och tjänst som

missionssekreterare (Sverige), har av ekonomiska
skäl inte kunnat återbesättas.

Strategisamtal
Styrelsen har fortsatt att vid sammanträden regelbundet avsätta tid för strategidiskussioner, vanligen på lördag före lunch. Samtal har förts om bland
annat ELMs ekonomi och insamlingsinitiativ och
om framtidskommissions rapport och uppföljande
arbete.

Predikanter och missionärer
Två predikanter, Allan Johansson, Hästveda, och
Gert Lindell, Stockholm, och en tidigare missionär,
Ingrid Nilsson, Åhus, har insomnat under 2021.
Minnesrunor återfinns på annan plats i årsberättelsen. Markus Preston, Stockholm, och Daniel
Lyckander, Örkelljunga, har under året kallats till
predikanter och svarat ja på kallelsen.

Lärorådet
Lärorådet har utgjorts av Henrik Nilsson, Erik J
Andersson, Daniel Ringdahl, Jan Ulrik Smetana
och Peter Henrysson. Lärorådet har arbetat bland
annat med frågor om predikantkandidater, om
skapelse – evolution, bibelsyn och om sakramentsförvaltning. En ordning för kallande av predikant
har antagits, som förtydligar hittillsvarande praxis.
Fråga har väckts om tystnadsplikt för ELM:s predikanter som kommer att behandlas.

Årskonferens 2021
ELMs årskonferens hölls i Örkelljunga missionshus 27–30 maj 2021 på temat ”Nå med glädje”.
På grund av coronapandemin sändes konferensen
digitalt och endast ett begränsat antal personer
kunde närvara fysiskt. Lördagens årsmöte hölls
29 maj med 121 föreningsombud närvarande via
länk. Årsmötet präglades av goda samtal om det
förslag till verksamhetsplan för 2022 som styrelsen
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lade fram – i ljuset av begränsade medel och Guds
kallelse och trofasthet. Flera ombud framförde oro
över den ekonomiska situationen och reservationer
inför förslaget, som ändå antogs av årsmötet. ELM
Örkelljunga var värd för årskonferensen.

BV-förlag
Under året 2021 har förlaget postumt utgivit Från
kamp till seger – Psaltarpsalmer och Sändebreven av
Ingemar Rådberg. Vidare har utgivits Tillsammans
för evangeliet – Etiopiens Evangelisk-Lutherska kyrka
– bakgrund, tillkomst och utveckling. Del 1. I slutet
av året utgavs Erik J Anderssons avhandling, Axel B
Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang.

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen för 2021 visar på
ett mindre överskott (drygt 300 tkr) och det egna
kapitalet tangerar därmed 3 Mkr. Det är mycket
glädjande. Omslutningen uppgår för året till strax

över 8 Mkr. Gåvor inklusive kollekter uppgick till
6,6 Mkr, vilket är ett fortsatt högt och välsignat
resultat, även om det var något mindre än 2020 (6,9
Mkr). Intäkter i form av testamentsmedel för året
uppgick till knappt 50 tkr jämfört med ca 200 tkr
för 2020. Personalsituationen är fortsatt ansträngd
och uppsägningar har måst göras.
De medel som influtit under året är ett verkligt och
stort bevis på Guds fortsatta trofasthet, godhet och
nåd mot ELM, som vi är helt beroende av. Dessa
medel har använts i Guds rikes tjänst i det uppdrag
som hela världens Frälsare och Herre, Jesus Kristus,
för länge sedan själv har gett sina lärjungar men inte
återtagit. Det är vår stora förmån och glädje att få
stå med i det arbetet, Herrens egen mission att förkunna evangeliet till syndernas förlåtelse, rättfärdighet och frihet från evig fördömelse för var och en
som tror på Jesus Kristus.

Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus
Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på
Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.
Gal. 2:16

För styrelsen
Peter Henrysson

24

Missionsledarens berättelse

Missionsledarens berättelse

G

enom hela Bibeln löper budskapet som en röd
tråd att Gud vill försoning. Budskapet gäller
inte en viss kategori människor, utan alla människor. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade,
sa Gud till Abraham (1 Mos. 12:3) och Uppenbarelseboken beskriver lovsången till Gud: Du har blivit
slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor
åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk
(5:9). Bibelns perspektiv är globalt och i stora missionsbefallningen sa Herren Jesus själv: Gå därför
ut och gör alla folk till lärjungar (Matt. 28:19, min
understrykning).
Den ideella organisationen Joshua Project (www.
joshuaproject.net) samlar information om mission till
världens alla kända folkgrupper. Enligt Joshua Project
räknas idag 7 400 av världens drygt 17 000 folkgrupper som ”onådda”, vilket innebär att mindre än 5 % av
befolkningen är kristen till namnet och mindre än 2 %
av befolkningen är evangeliskt, bekännande kristna.
De utgör cirka 3,3 miljarder människor.
Bland de onådda finns en ännu snävare kategori
som på svenska kan kallas för ”ytterkants-folkgrupper”, med färre än 0,1% bekännande kristna. Av
de onådda folkgrupperna är nästan 5 000 sådana
ytterkantsfolk och tillsammans utgör de cirka två
miljarder av världens befolkning. Merparten av
dessa folkgrupper finns i Asien och Centralafrika,
och de två största religionerna är islam och hinduism. Till dessa måste kristna från andra folkgrupper
komma och förkunna evangelium i ord och handling. Annars riskerar de att gå evigt förlorade.
Det var den insikten som drev EFS och BV, för
160 år sedan, att riskera livet för att Gallafolket i
Etiopien skulle få höra evangelium, och det är inte
bara vi som har drivits av missionsbefallningen utan
kristna över hela världen. Samma insikt har drivit
oss att på hemmaplan ordna tältmöten, stugmöten, barn- och ungdomssamlingar, predikoturer, att
bygga missionshus och lägergårdar, att ge ut böcker
och trycka tidningar, ofta under betydande personliga uppoffringar.
Med en så stor andel av världens befolkning utom
naturlig räckvidd för evangelium kunde man tänka

sig att kristenheten satsade stora resurser på att nå
ytterkantsfolken, men Joshua Projects sammanställning visar att för varje missionär som sänds till
de onådda sänder kristenheten trettio missionärer
till folkgrupper som redan har nåtts av evangeliet.
Det är en orimlig snedfördelning som vi vill vara
med om att förändra.
ELM har givetvis mycket att bidra med på våra
äldre missionsfält, men vi går nu in i en ny period
när vi inte längre har personal på plats i Östafrika.
I stället behöver vi skapa en ny relation till våra syskon som i ännu högre grad bygger på ömsesidighet
och partnerskap, och där vi kan stödja varandra i
uppdraget att nå med evangelium till våra respektive omgivningar. I Peru har vi inte varit lika länge,
och vi har fortfarande mycket att både tillföra och
lära, men också här är den kristna tron etablerad
och det finns peruanska kristna som kan föra evangeliet vidare.
I Främre Asien är det annorlunda. Man räknar
med att det finns mindre än 0,1 % evangeliskt
kristna i regionen och folkgruppen är helt muslimsk. Att påbörja ett evangeliserande arbete där
är mycket spännande och djupt meningsfullt. Men
det är inte lätt. Det senaste året har präglats av
motgångar, inte minst genom att vi har upptäckt
sprickor i förtroendet mellan oss och den lokala församlingsledningen. Vi har påmints om den andliga
kampen. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen
går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon
att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk
på att era bröder här i världen går igenom samma
lidanden (1 Petr. 5:8–9).
På hemmaplan präglades 2021 av pandemi och
framtidsfrågor. Pandemin fortsatte sätta gränser för
vad som gick att göra. Vi skulle ha sänt Kerstin Nilsson till Etiopien för att jobba med freds- och försoningsarbetet men tvingades tänka om. Däremot
kunde vi skicka tre ledare i den etiopiska kyrkan
till Kenya för en två veckor lång utbildning i just
fredsarbetet. I november firade vi 100-årsjubiléet av
ELMs mission i Etiopien och bjöd in representanter
från EELC till att dela högtiden med oss. Jubiléet
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blev av men besöket fick skjutas upp på grund av
inreseförbud till Sverige.
För andra året i rad tvingades vi genomföra en
digital årskonferens men själv kunde jag inte vara
med. Några få dagar innan konferensen fick vi vårt
första barn och det blev därför en ganska lugn sommar för mig. Efter semestern gick jag i mål med
årets stora projekt: Framtidskommissionens rapport. Sofia Ödman beskriver kommissionens arbete
på annan plats i årsberättelsen, men jag vill kortfattat kommentera den som missionsledare.
Under november 2020 till augusti 2021 dominerades mina tankar av kommissionen. Det var med
ödmjukhet, tacksamhet och spänning som vi tog
del av enkätsvaren. Genom ELM:s förkunnelse,
barn- och ungdomsverksamhet samt missionsarbete berörs människor av Guds nåd. ”Förkunnelsen” och ”gemenskapen” återkom som förklaring
till varför människor vill bli med i eller stanna kvar
i ELM, men det fanns också smärtsamma erfarenheter av att inte bli behandlad väl, att inte få sina
frågor tagna på allvar eller upplevelsen att vissa frågor är tabubelagda.
Jag bearbetar fortfarande rapporten och dess
innehåll trots att jag själv var så aktiv i skrivandet.
Eller kanske just därför. När vi hade skrivit klart
rapporten var jag ivrig att gå vidare men jag har efter
hand slagits av insikten att den process vi är inne i
inte kan stressas fram utan måste få ta sin tid. Rapporten kommer troligtvis att följa mig under hela
min tjänstgöringstid i ELM.
Rapporten väcker många tankar och det är lätt att
fastna i det förflutna. Jag ber om vishet att kunna
avgöra vad som bör bearbetas och vad som bör lämnas. Det viktigaste för ELM är emellertid inte det
förgångna utan framtiden, och om framtiden har
Herren Jesus sagt: ”Jag är med er alla dagar intill
tidens slut.” Jesus Kristus har allting i sina händer,
han är den som har lidit och dött för vår skull, och
han kallar oss till ett liv i total tillit till hans nåd och
självutgivande tjänst för vår nästa. Där har ELM
både sin vila och sin aktivitet.
ELM har alltid varit en missionsorganisation
och utan missionen förlorar vi en nödvändig del
av vårt DNA. Rapporten tyder på en förändring
där utlandsmissionen minskar i angelägenhet till
förmån för sverigemissionen, men vi bör inte ställa
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dem mot varandra utan fråga oss hur de kan komplettera varandra. Det är lätt att fråga varför inte
föreningen eller regionen eller riksorganisationen
gör mer för missionen i Sverige men i slutändan är
det ju vi, du och jag, som måste göra jobbet. Våren
2022 har ELM fyra missionärer och fyra volontärer, men i Sverige har vi omkring 2 000 kungar och
präster som ska förkunna Guds härliga gärningar
(1 Petr. 2:9).
Den andliga kampen är påtaglig på varje missionsfält, också i Sverige. Fokus hamnar lätt på våra
brister och tillkortakommanden men ingenting
hindrar mig från att bedriva mission i mitt närområde annat än mitt eget inre motstånd. Därför
behövs det bön och Guds ords förkunnelse.
Med den stora invandringen till Sverige de senaste
åren har dessutom missionen till de onådda och
missionen i Sverige kommit mycket närmre varandra. En stor del av nysvenskarna är muslimer och
de utgör en stor andel av ytterkantsfolkgrupperna.
I Sverige är de två största onådda folkgrupperna
somalier och turkar. Jag drömmer om att ELM ska
ha ett enda missionsarbete: att nå de onådda i såväl
Sverige som utlandet, men att vi också frimodigt
delar evangeliet med våra grannar, arbetskamrater
och andra vänner.
Som kristna är det vår kallelse att följa och efterlikna Jesus. Hela Jesu liv var missionerande, utgivande, drivet av hans gudomliga kärlek. Låt oss
lyssna till honom och förvandlas av hans Ande, så
att våra liv blir missionerande i ord och gärningar.
Det är Guds nåd som är vår framtid och vårt hopp
– enskilt och för hela ELM.

Daniel Ringdahl
missionsledare
Stockholm

100-årsjubileum av mission i Etiopien

Mannen i mitten flankeras av Josef Svensson (till vänster) och Anton Jönsson.

Under Jesu välsignade händer –
ett 100-årsjubileum

N

ågon gång på senhösten 1920 hölls en ungdomssamling i Hässleholms lutherska missionshus. Bland deltagarna fanns två unga män som
inom snar framtid skulle påbörja en resa mot Etiopien: Josef Svensson och Anton Jönsson. I samband
med samlingen i Hässleholm togs den bild som visas
här ovanför. Bilden är symbolisk. Den visar hur missionsvännerna sluter upp bakom de två missionärerna, men framför allt visar den hur Jesus, Uppdragsgivaren för all kristen mission, står bakom det
hela. Josef Svensson och Anton Jönsson fick resa ut
under Jesu välsignande och beskyddande händer!
I mitten av mars 1921 anlände de två missionärerna till Addis Abeba. Detta var inledningen till
ett mångårigt missionsengagemang i centrala, östra
och södra Etiopien. Det är ett engagemang som
betytt oerhört mycket för ELM-BV som missions-

sällskap och som framför allt på ett avgörande sätt
bidragit till uppkomsten av Etiopiens EvangeliskLutherska Kyrka (EELC). Under årens lopp har
ungefär 100 svenska och danska missionärer varit i
tjänst för ELM-BV på Etiopienfältet. EELC, som
konstituerades 1960, har vuxit till att omfatta cirka
25 000 medlemmar.
Att 100-årsminnet av de båda missionärernas
ankomst till Addis Abeba skulle firas på något sätt
har sedan länge stått klart, både inom ELM-BV och
inom EELC. Tanken har också varit att anordna
jubileumshögtider både i Sverige och Etiopien med
deltagare från båda länderna. Den pågående pandemin har dock i hög grad försvårat planeringen och
genomförandet.
Lördagen den 6:e november, Alla helgons dag,
hade vi dock glädjen att kunna anordna en jubi-
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100-årsjubileum av mission i Etiopien

Ovan: Brita Jern
(missionsledare i Svenska
Lutherska Evangelieföreningen
i Finland), Tsegayesus Hurisa
(präst i Norge) och Biruk
Wubeshet (präst i Stockholm)
deltar i en paneldebatt.
Till höger: Boken
”Tillsammans för evangeliet”
(red. Bengt Hjort) gavs ut i
samband med 100-årsjubileet.
Till vänster: Lydia Pettersson
intervjuas av Kerstin Nilsson.

leumshögtid i Hässleholms missionshus som välvilligt ställts till förfogande av ELF Hässleholm.
Valet av platsen för jubileet var ganska givet. Dels
är missionshuset rymligt och erbjuder bra faciliteter
för servering mm, dels ligger Hässleholm bra till
med tanke på kommunikationer och dels är Hässleholms lutherska missionshus, sett ur ett yttre-missionsperspektiv, en historisk plats. Det torde vara
det missionshus inom ELM-BV i vilket flest missionärsavskiljningar anordnats under årens lopp!
Jubileumsdagen blev en dag i tacksamhet till Herren och en dag i glädje, även om glädjen grumlades
något av det faktum att våra bröder från Etiopien,
EELCs president qes Mussie Alazar och rektorn för
Lutherska Teologiska Seminariet, qes Mekonnen
Gerremew inte kunde vara fysiskt närvarande på
grund av gällande pandemirestriktioner.
Dagen inleddes med en tacksägelsegudstjänst
med predikan av Daniel Ringdahl och solosång av
Biruk Wubishet. (Biruk har sina rötter i EELC och
är präst vid en etiopisk församling i Stockholm).
Därefter fick vi ta del av en förinspelad hälsningspredikan av qes Mussie Alazar.
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Eftermiddagen bjöd på ett varierat program.
Här kan nämnas bibelstudium av Mekonnen Gerremew, intervju med den mångåriga missionären
Lydia Pettersson, exposé över 100 års missionsarbete, föredrag om ELM Danmarks roll i missionsarbetet, hälsningar från olika organisationer,
bönestund för Etiopens land och folk samt en kort
paneldebatt.
Jubileumshögtiden avslutades med en gemensam
måltid. Som sig bör bjöds det på etiopisk mat: indjera med tillhörande såser. Ett 70-tal personer lät
sig väl smaka!
Cirka 100 personer deltog i jubileumshögtiden.
För- och eftermiddagens program sändes via YouTube vilket gjorde att många kunde följa programmet på distans. Även vänner i Etiopien kunde på det
sättet vara med i firandet.

Bengt Hjort
F.d. etiopienmissionär
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LMs styrelse tillsatte under hösten 2020 en
arbetsgrupp som skulle jobba med framtidsfrågor i ELM. Arbetsgruppen, som kallades Framtidskommissionen, fick tre mål att jobba mot:
1. Få en bättre bild av medlemsutvecklingen på
2000-talet och söka svar på varför medlemsunderlaget totalt sett är nedåtgående.
2. Identifiera nyckelfaktorer och skeenden som både
drar människor till ELM samt fjärmar människor
från ELM. Inriktningen ska vara framåtblickande, samtidigt som man tar hänsyn till särskilt
viktiga saker i dåtiden. Denna del bör, så långt det
går, enbart vara beskrivande.
3. Ge förslag på tre fokusområden för styrelse och
ledning att arbeta med under de kommande tio
åren.
Framtidskommissionen bestod av fem personer:
Conny Fjällström, Sven Hammarberg, Edvin Nilsson, Daniel Ringdahl och Sofia Ödman. Alla är i
olika åldrar, bor spridda över landet och har olika
roller i ELM. Både den geografiska spridningen och
covid-19-pandemin gjorde att alla möten skedde
digitalt. Kommissionen upplevde både en stor
utmaning men främst en stor glädje i arbetet.
Framtidskommissionen genomförde tre separata
undersökningar för att svara på styrelsens frågor:
1. Statistikundersökning, med syfte att ge en rättvisande och objektiv bild av ELM:s medlemsutveckling under de senaste 25 åren.
2. Enkätundersökning, med syfte att ta reda på vad
det är som gör att människor går med i, lämnar
eller stannar kvar i ELM. Undersökningen ledde
till ytterligare två mindre studier i form av processarbete med medarbetare, styrelseledamöter
och predikanter, samt djupintervjuer med ett
tiotal av respondenterna i enkätundersökningen.
3. Fallstudie, med syfte att studera tre nysatsningar
i närtid för att se hur dessa fallit ut.
Undersökningarna genomfördes tidigt under 2021
och analyserades därefter av kommissionen. Kommissionen lämnade delrapporter till styrelsen. Studierna och analysen sammanfattades i en rapport

som lades fram vid ELMs årsmöte 2021. På grund
av att Daniel Ringdahl var föräldraledig just kring
årsmötet blev inte arbetet helt avslutat, utan de tre
fokusområden som skulle föreslås styrelsen, fortsatte kommissionen att jobba med efter årsmötet.
Rapporten publicerades på elmbv.se/framtiden.
När det gäller medlemsutvecklingen 1995–2020
följer ELM den övergripande trenden för kristna
samfund i Sverige och minskar i medlemsantal.
Enkätundersökningen bestod av 32 frågor och
det inkom 472 svar, vilket var glädjande långt fler
än vad kommissionen väntat sig. I processarbeten
och djupintervjuer har kommissionen fått ta del av
människors tankar och erfarenheter, både positiva
och negativa, i relation till ELM. Kommissionen
är tacksamma för alla som delat med sig så öppenhjärtligt. Utifrån analysen av allt material diskuterar
kommissionen fem olika teman i rapporten:
• Gemenskap och utanförskap
• Förkunnelse och bekännelse
• Slutenhet och öppenhet
• Förening, församling och andligt ledarskap
• Mission i Sverige och utomlands
Denna diskussion ledde senare fram till att framtidskommissionen under hösten föreslog styrelsen
att jobba vidare med följande tre fokusområden för
framtiden: kommunikation, identitet och vision
samt mission. Området ”kommunikation” handlar
om hur vi i ELM talar med och om varandra och
andra kristna sammanhang. Det innefattar också
en uppmaning till styrelse och ledning att bli bättre
på att förklara och förmedla ELM:s grundläggande
övertygelser så att medlemmar och intresserade vet
vad ELM står för. När kommissionen belyser ”identitet och vision” vill man sätta fokus på behovet av att
tydliggöra vad ELM är och vill. Många respondenter
efterfrågar tydlighet ifråga om förening/församling
men kommissionen tror att historien talar för att
ELM som riksorganisation inte bör styra i endera
riktningen men låta föreningarna utvecklas efter
sina lokala förutsättningar. Däremot behöver identiteten och visionen både klargöras och förmedlas så
att man inte bara ser olikheter utan ännu mer vad
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Framtidskommissionen

Ett ”ordmoln” skapat utifrån enkätsvaren på frågan: Vilka är de tre viktigaste frågorna
för ELMs framtid? Svaren i stor text var mer frekventa än de i liten text.

som förenar ELM. Det sista fokusområdet kommissionen lyfter fram är ”mission”. Kommissionen anar
ett paradigmskifte i rörelsen där utlandsmissionen
successivt har minskat i prioritet bland medlemmarna till förmån för den inre missionen. Styrelse
och ledning måste uppenbarligen arbeta med sverigemissionen, dels eftersom det var länge sedan
man kunde tala om Sverige som ett kristet land, dels
eftersom rörelsen kontinuerligt förlorar medlemmar
och föreningar. Sverigemissionen är ett uppdrag som
riksorganisationen ensam inte kan utföra utan det
krävs att hela rörelsen går samman och satsar om
det ska bära frukt. Samtidigt menar kommissionen
att det är nödvändigt för ELM att inte nedprioritera
utlandsmissionen utan i stället visa på dess teologiska förankring och nödvändighet.
Redan när kommissionens undersökningar
pågick märktes en glädje inom ELM-sfären över
att ELM ville och vågade jobba med framtidsfrågor
och med vad som fungerat bra och fungerat mindre
bra inom organisationen. Efter att rapporten lagts
fram på årsmötet har frågorna bearbetats vidare på
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både regional och lokal nivå. Ett par av medlemmarna i kommissionen fick under hösten komma
till föreningsdagar och berätta om rapporten. Kommissionen såg tidigt att det arbete man gjorde bara
var startskottet på det som var det riktigt stora
arbetat – att jobba vidare strategiskt inom ELM för
att nå nya människor med evangeliet, på Bibelns
grund, med god kommunikation och både i och
utanför Sverige.
Vi i kommissionen tackar Gud och styrelsen för
den process vi fått vara med i och fortsatt står i.

Sofia Ödman
Stockholm

Verksamhet i Sverige

Nämnden för Mission i Sverige (MIS)
Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens,
kärlekens och självbehärskningens Ande. 2 Tim 1:7

N

ämnden för Mission i Sverige verkar för Guds
rikes utbredning i Sverige. Under det senaste
året har visionen stärkts om att vi vill utrusta varje
ELM:are till att bli en ambassadör för Guds rike.
Vår förhoppning är att alla ELM:are ska bli präglade av Guds kärlek, och därefter gå med glädjebudet till de människor de möter i sin vardag och som
ännu inte nåtts av evangelium. Genom att bygga
rörelsen underifrån vill vi att ELM ska bli självutbredande i Sverige.
Under året som gått har MIS fortsatt sin nyorientering och en viktig del av det har varit Framtidskommissionens rapport som nämnden har
bearbetat. De viktiga samtal som kommissionen
påbörjat vill MIS fortsätta och vi hoppas kunna
fördjupa dialogen med ELMs föreningar och
församlingar under 2022. Om du har tankar om,
eller engagemang för, mission i Sverige så vill vi
prata med dig! Framtidskommissionens rapport har
stärkt nämndens övertygelse om att ELM behövs i
Sverige och har en roll att fylla i vårt land.

Personal
Sedan några år tillbaka står MIS utan anställd missionssekreterare och detta begränsar såklart nämndens handlingskraft. Vi hoppas kunna anställa en
missionssekreterare under 2022–2023 med ansvar
för Sverigemissionen, men tills dess är nämnden fast
besluten att göra det bästa av läget som det är. I brist
på en dedikerad missionssekreterare bistår Daniel
Ringdahl nämnden. Vi är glada att fortsatt investera
i gemenskapen i Malmö där nämnden ger anslag till
Anders Eks anställning som predikant.

Projekt
Föreningen i Malmös verksamhet har, precis som
många andras, påverkats av pandemin. Dock har
det varit glädjande att kunna fira gudstjänst som
vanligt sedan flera månader tillbaka. Gemenskapen har varit fortsatt stark och gudstjänstlivet samt
samlingar med unga vuxna har pågått regelbundet.

Föreningen har många trogna och regelbundna
besökare och medlemmar och har glädjande nog
fått ta emot några nya i gemenskapen. Anders Eks
arbete är mycket värdefullt och uppskattat av medlemmarna i föreningen.
En viktig utveckling i föreningen är att man har
startat samtal om framtiden där medlemmarnas
visioner och önskemål har kommit fram. Detta har
varit mycket uppmuntrande och väckt många nya
tankar om hur föreningen kan utvecklas och fylla
den roll som medlemmarna har behov av. Det är
glädjande att så många i föreningen engagerar sig
så tydligt.

Förmedlade anslag
MIS fortsätter som tidigare år att stödja bibelskolan
på Strandhem. Bibelskolan rustar våra unga att frimodigt bära vittnesbördet om Jesus och vi är glada
att kunna stödja den verksamheten.
MIS lämnar också anslag till utbildningen av våra
predikanter. En utbildningshelg hölls digitalt den
19–20 mars 2021 och handlade om att predika ur
den apokalyptisk litteraturen, som Uppenbarelseboken och delar av Daniels bok. Daniel Johansson
undervisade.

Sammansättning och arbete
MIS har under 2021 bestått av Lars Göran Brandt,
Sara Estenlund (första halvåret), Bo-Göran Fjällström (ersättare), Daniel Karlsson (andra halvåret),
Per Henriksson, Erik Åberg, Staffan Unosson
(ersättare), Elisabeth Wallgren samt Henrik Nilsson, Lund (andra halvåret). I nämnden har även
missionsledaren Daniel Ringdahl ingått.
Inom nämnden har Per Henriksson varit ordförande, Staffan Unosson vice ordförande och Elisabeth Wallgren sekreterare.
Under året har nämnden haft fem sammanträden. Mötena har beroende på pandemiläget
antingen genomförts delvis på plats och delvis
på distans, eller helt via distansmöteshjälpmedel
(Google Meet respektive Zoom).
Daniel Karlsson och Erik Åberg
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ELMs Tidningsnämnd

T

idningsnämnden har under året haft fem protokollförda sammanträden som alla har varit
digitala.
Följande ledamöter har under året varit med i tidningsnämnden: Gunnel Gustavsson, Mats Lundin,
Bengt Göransson, Lars-Olof Davidsson, Regina
Svensson och Mathias Swartling.
Här följer några citat av vad våra medarbetare ser
som det bästa under 2021. Det belyser glädjen i att
arbeta med kristet tidningsarbete.
”Att läsa så många fina och uppbyggliga texter är
trosstärkande. Att träffa och samarbeta med kloka
människor och att få möjligheten att jobba för
Guds rikes utbredning.”
”Det bästa har varit att få kontakt med personer
utanför ELM som finner det angeläget vad vi skriver om i våra tidningar och att få omedelbar positiv
respons från en artikelförfattare från annat land som
vi bett om tillåtelse att översätta och publicera.”
”Under året har det blivit möjlighet till att fördjupa
sig i Bibelns texter och det är trosstärkande och uppbyggligt. Särskilt givande under året var att utforma
materialet och skriva om Jesus liknelser. Sedan att få
stöd och idéer från så många frivilliga medarbetare är
både berikande och ger inspiration till fortsatt arbete.”
”Att få använda min kreativitet och mitt skrivande
till att berätta om Jesus. Glädjen över alla bidrag från
ideella krafter. När man får höra att tidningen fått
bli till glädje och välsignelse för barn och familjer.”
”Det bästa med att arbeta för Design för Livet har
varit gemenskapen i arbetslaget inom ELM och Till
Liv.”
”Som ledamot i tidningsnämnden är det meningsfullt att delta i arbete som har historisk betydelse för
kristenheten i Sverige och i världen.
Det är fint att som yngre ha gemenskap med äldre
kristna som går trons väg, lära sig om människor
och ELM, många trevliga möten.
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Tidningsnämnden sammanträder: Lars-Olof Davidsson,
Gunnel Gustavsson och Regina Svensson. Mathias Swartling
och Mats Lundin med på länk.

Det är meningsfullt att få vara med och göra sin
röst hörd och påverka rörelsen i någon mån, följa
sin kallelse och hantera det pund man är satt att
förvalta.”
”Under mitt första år i tidningsnämnden är jag glad
över alla som lägger ner sin tid och entusiasm på
våra fina tidningar. Både de anställda men också
alla andra som fotar, skriver, gör reportage och fixar
tidningarnas layout med mera. Det är så fina tema
i Till Liv som förmedlar ett klart budskap om evangelium för alla med bra reportage från livet som
kristen och fina andakter. Jag är glad över att vi har
en kristen barntidning och att redaktör och redaktionsråd får fram så fina tidningar. Så barnen kan få
lära känna Jesus, Frälsaren, få kunskap om Bibeln
och få läsa bra berättelser och reportage om andra
barn och andra kristna.
Det är viktigt att vi kan fortsätta ha papperstidningar men också få ha en aktiv kristen media som
fler kan få ta del av oavsett om man betalar prenumeration eller inte. Det är en missionsuppgift att
få fler att läsa tidningarna digitalt och även framöver få utveckla detta så man även kan lyssna på bra
artiklar och på så sätt sprida evangelium om Jesus
världens Frälsare.”

Verksamhet i Sverige

Något som varit negativt under året är att det ekonomiska läget ledde till att det behövde göras en
uppsägning.
Rekryteringsarbete pågår löpande för att få personer till de poster i nämnd och redaktioner som är
aktuella att bemanna.
Ett stort tack till alla anställda och alla ideella
medarbetare för ert engagemang i arbetet med tidningarna.

Till Liv
Guds ord bär inte bojor! Under ett år som präglats
av pandemins begränsningar, och av restriktioner
som gjort det svårare att samlas till gudstjänst, har
det varit särskilt roligt att fortsatt kunna ge ut och
sprida tidskriften Till Liv.
Till Liv har som mål att förkunna evangeliet, fördjupa och sprida tron på Jesus och bibeltron, sprida
information om ELMs missionsarbete i utlandet
och i Sverige, och inspirera till fortsatt missionsarbete.
Till Liv har därför getts ut elva gånger under
2021, med Mattias Lindström som redaktör. Under
2021 utgjordes Till Livs redaktionsråd dessutom
av Ann-Charlotte Smetana, missionsledare Daniel
Ringdahl, Mathias Swartling, och Pernilla Arvidsson, som anslöt i april.
Redaktionsrådet träffades i januari via länk och
i september på Missionsgården Strandhem. Dessutom har de inför varje nummers utgivning hållit
redaktionsmöte via länk.
Innehållet i varje nummer av Till Liv följer ett särskilt tema. Följande teman har förekommit under
året: Bibelns tillförlitlighet, En välsignad ekonomi,
Blodet – en fråga om liv och död, Mission i utlandet, Sverige, Kulturbefallningen, Rättvisa, Döden,
Moderskap, Frid på jorden (Julnumret). Ett evangeliserande nummer gavs ut i november med temat
”Skapad till Guds avbild”. I varje ordinarie nummer
finns det artiklar som anknyter till utlandsmissionen och information om ELMs missionsfält. Vid
årsskiftet hade tidningen 979 prenumeranter.
Layouten har under året skötts av Isak Engström
och företaget Design för Livet. Isak har också deltagit
i redaktionsdagarna. Eva Henriksson fick under året
sällskap av Henrik Birgersson som korrekturläsare.
Rebecka Carlsson skötte prenumerationerna. Arthur
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Polis i
Guds tjänst

och Ingrid Einarsson läste in varje nummer under
året till våra prenumeranter av Till Liv taltidning.
Mattias Lindström
Redaktör Till Liv

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och kommer ut med två nummer per år, vanligen i maj och
november. Så har skett även 2021. Redaktör har
varit undertecknad och i redaktionsrådet har även
ingått Daniel Ringdahl, Stockholm, och Mattias
Lindström, Örkelljunga (redaktör för Till Liv).
Redaktionsassistent sökes alltjämt. Layouten har
Isak Engström stått för, Design för livet, Lund.
Under det andra pandemiåret 2021 har Begrunda
bland annat innehållit artiklar om den höga synen
på barn som Jesus ger uttryck för i evangelierna, om
hur högkultur bör betraktas ur kristen synvinkel
och om musikens betydelse för reformationen. Vi
har vidare ställt oss undrande inför varför frågan
om virusets ursprung – liksom för övrigt syndavirusets debut på världsscenen – inte längre ställs eller
har tystnat. Begrunda har också fortsatt att söka en
fördjupad förståelse för den i vår tid så föraktade
bibliska ordningen för manligt och kvinnligt i kyrka
och familj – och i det sammanhanget påmint om
den för lågkyrkligheten så grundläggande lutherska
läran om det allmänna prästadömet. Vi bör hålla fast
vid att Bibelns ord är Guds ord och normerande för
oss och söka förstå skälen till de bibliska ordningarna, även om tidsandan kan försvåra den saken.
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Sekulariseringen och den gudlösa propagandan
i kultur, skola och media utmanar fortsatt bibliska
läror även på andra områden. Evolutionen ses som
ett faktum och är det förvisso i viss bemärkelse, men
på makroplanet finns betydelsefulla invändningar
och kritik. Vi har riktat strålkastarljuset mot dessa
och kan konstatera att det är den materialistiska
världsbilden som ”given” utgångspunkt, som ställer
till det mer än faktiska observationer. Även frågan
om Guds vrede och nitälskan och på vilket sätt vi
kan sägas både ha att frukta Gud och inte vara rädd
för vår Herre och Frälsare, har fått ta upp utrymme
i tidningen. Jag vill även nämna en längre introduktion till en svensk kristen idéhistoriker och teolog
som förtjänar ett ingående studium, framlidne professorn emeritus Bengt Hägglund.
Det är en stor nåd från Gud att ytterligare ett år
ha fått verka för spridning och en fördjupad förståelse av evangeliets inner- och yttersidor genom
Begrunda. Redaktören tackar för ord av uppskattning och uppmuntran.
Det tryckta ordet i Begrunda tillhandahålls även
digitalt. På Begrundas/Till Livs hemsida finns ett
arkiv med äldre artiklar ur Begrunda.
Peter Henrysson, Lund
Redaktör för Begrunda

Droppen
Det är en stor förmån, men också en utmaning att
få arbeta med Droppen. Det är en förmån att få
använda sin kreativitet och sitt skrivande till att
berätta om Jesus, men det är en utmaning att ständigt producera en relevant och samtidigt uppbygglig tidning. Våra läsare är en blandad skara, både i
ålder och kristendomskunskap.
Det unika med Droppen är alla berättelser och
vår önskan är att de ska få bli till igenkänning och
uppmuntran i livet som kristen. Därutöver innehåller tidningen andakter, pyssel och reportage och ett
så kallat fördjupningstema som under våren varit
tio Guds bud och under hösten Jesus liknelser. Vid
årets slut avslutades vår 2,5 år långa miniintroduktion till bibelns böcker.
Droppen har även varit med i arbetsgruppen för
Kom och se, ELMs missionsmaterial för barn, som
under året handlat om Östafrika.
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Inese P. Johansson och Henny Johansson har
arbetat med tidningen under året och ideella krafter har bidragit med nyskrivna texter, illustrationer,
pyssel, reportage och korrekturläsning. Vi riktar ett
stort tack till alla som bidragit!
Regina Svensson har varit ansvarig utgivare och
Maria Nilsson prenumerationsansvarig. Redaktionen har bestått av Katrine Åström, Ester Birgersson och Johanna Lunnergård. Vi hälsar Ester och
Johanna välkomna till redaktionen och riktar samtidigt ett tack till Carolina Henriksson för de sex år
som hon varit en del av Droppens redaktion!
Droppen har utgivits i 18 nummer med sommarens dubbelnummer och Julens gåva. Jultidningen
trycktes i 3500 exemplar och detta år såldes och
distribuerades cirka 3200. Under året 2021 har vi
tryckt 1200 exemplar av varje Droppentidning.
Cirka 1050 distribuerades till enskilda prenumeranter och barngrupper.
Ineze P Johansson
Redaktör för Droppen

Design för Livet
Design för Livet är en designbyrå som finns under
takåsarna i centrala Lund. Produktionen består
främst av formgivning av böcker, tidningar och
andra trycksaker, men kompetens finns även för
att utveckla webbsidor. Vi satsar på det personliga
mötet med kunden och arbetar för att hitta den
rätta lösningen för kundens specifika behov och
önskemål.
Från att ha varit två anställda första halvåret blev
det en anställd andra halvåret. Tjänsten är på 80%
Isak Engström
Design för Livet

Sammanställt av
Gunnel Gustavsson
ordförande i tidningsnämnden
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BV-Förlag

B

Utgivning 2021:
• Från kamp till seger. Ingemar Rådberg (E-bok
planeras)
• Tillsammans för evangeliet. Etiopiens Evangelisk- Lutherska kyrka – bakgrund, tillkomst och
utveckling. Del 1 Pionjärtiden 1921–1935. Redaktör
Bengt Hjort (E-bok planeras)
• Axel B Svensson missionsledare och tidningsredaktör
med internationellt engagemang. Erik J Andersson.
• Syndernas förlåtelse. Traktat av C.O. Rosenius.
Språkligt reviderad. Samproduktion med Luthersk Litteraturmission.
• Till Livs almanacka 2022: Gud är god mot oss. Layout Isak Engström
9 789175 183589

BV Förlags bokhandel finns på Bruksgatan 27 i
Helsingborg, Dessutom har vi filialer på Strandhems och Fridhems missionsgårdar samt ett antal
boklådor bland annat i Stockholm. En allt större del

– missionsledare och redaktör med
internationellt engagemang

Erik J. Andersson

Erik J. Andersson (f. 1974) är uppvuxen i Kinna och bosatt
i Örkelljunga. Efter studier vid Göteborgs universitet avlade
han läkarexamen år 2001 och teologie kandidatexamen år
2002. Under åren 2006–2018 var han anställd av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, först som
missionär i Peru och sedan som missionsledare. Sedan år
2018 är han verksam som läkare i Region Skåne.

Axel B. Svensson

– missionsledare och redaktör

Axel B. Svensson (1879–1967) stod i ledningen för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner från dess bildande år
1911 till sin död. Under sextio år redigerade och utgav han
också tidskriften Nya Väktaren. Som missionsledare och redaktör kom Svensson att spela en aktiv och betydelsefull
roll i 1900-talets svenska kyrkohistoria.
Med utgångspunkt i fyra separata undersökningar av
redaktör Axel B. Svenssons missionsledarskap och internationella engagemang utvecklar Erik J. Andersson i denna
doktorsavhandling ny kunskap om andligt ledarskap och
om Axel B. Svenssons insatser och betydelse för Bibeltrogna
Vänners internationella arbete.

axel b. svensson

V-Förlag har fyllt 105 år. Uppdraget är alltjämt
att förse vår rörelse och alla de människor vi
når med god evangelisk-luthersk litteratur. Redan
under den evangeliska väckelsen i mitten av 1800talet var boken och traktaten en viktig del i spridningen av evangeliet. Pietisten av C.O. Rosenius
lästes flitigt i stugorna. 1820 bildades ett bibelsällskap som försåg alla nygifta kvinnor med en
bibel. De tryckte 650 000 biblar och totalt under
1800-talet trycktes 3 miljoner biblar i vårt land.
Hur många av oss kan idag kalla sig för bokspridare? Utnyttja varje möjlighet, varje högtidsdag till
att sprida våra böcker! Ge bort goda kristna böcker
vid alla födelsedagar och glöm inte dina barn och
barnbarn!
Förlagets utgivning hade 2021 en stark missionshistorisk profil. Etiopien-missionen firade 100 år
och Bengt Hjort var författare till den första delen av
tre jubileumsböcker. Erik J Anderssons uppmärksammade doktorsavhandling om Axel B. Svensson
som missionsledare och tidningsredaktör utkom
också under året. Ytterligare en hemgruppsbok av
framlidne Ingemar Rådberg gavs ut under våren.

Erik J. Andersson

BV-Förlags utgivning under 2021.
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av försäljningen sker via vår webbshop www.bvforlag.se, särskilt nu i coronatider. Våra E-böcker och
ljudböcker säljs hos internetbokhandlare och lånas
på bibliotek i ökad omfattning. Försäljningsverksamhet, lagerhållning och distribution sköts helt
ideellt. Förlagets VD, Nils-Göran Nilsson, gör en
heroisk insats för att allt ska fungera och att böckerna ska levereras i tid. Eva-Karin Johansson sköter bokföringen också ideellt. Styrelsen bedömer
manus tillsammans med särskilt utsedda skriftgranskare. Design för Livet ger utmärkt bra hjälp med
sättning, omslag och ordnar offerter från tryckeriet
i Lettland. Stiftelsen Pro Fide bidrar ekonomiskt till
utvalda utgåvor.
Ekonomin är god, mycket tack vare sångboksförsäljningen av Lova Herren, som blev en succé.
På grund av pandemin har det inte arrangerats
någon fysisk bokmässa i Göteborg på två år men
2022 hoppas vi vara tillbaka med en monter där vi
kan presentera våra nya böcker.
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Under året omvaldes Daniel Ringdahl som ordförande vid den digitala bolagsstämman i juni månad.
Övriga ledamöter i förlagsstyrelsen är Gunnar
Davidsson, Ingegerd Johansson, Johanna Skoglund-Nyholm, Daniel Karlsson, Jens Lunnergård
och Erik J Andersson
Så ska det vara med ordet som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan
att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till
(Jes. 55:11).

Jens Lunnergård
styrelseledamot och sekreterare
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Klassen under läsåret 2021/2022 på Strandhems Bibel- & lärjungaskola.

Strandhems kursverksamhet

P

å Strandhem har vi under 2021 genomfört fem
typer av kurser som riktar sig till vuxna.

Strandhems bibel- & lärjungaskola
Strandhems bibel- & lärjungaskola är en ettårig
folkhögskolekurs under Glimåkra folkhögskola.
Under vt-21 var det 24 deltagare på kursen. Under
året på Strandhem är det gemensamma andaktslivet viktigt för många. En del av det som vi brukar
genomföra utanför gården var inte möjligt på grund
av pandemins restriktioner, men istället öppnades
andra dörrar. Deltagarna genomförde bibelutdelning i brevlådor tillsammans med Bible for the
nations.
När höstterminen började fick vi en ny klass med
25 deltagare. Efter höstterminen sa en deltagare så
här om vad tiden på Strandhem fått betyda: ”Jag har
fått en bättre relation till Gud, underbar gemenskap
och en stabil grund i min tro!” Ett viktigt inslag
under hösten var den tio dagar långa missionsresan

till Spanien där vi utgick från missionsorganisationen Centro Sarepta, i Alicante. Deltagarna fick
möjlighet att betjäna praktiskt och genom utåtriktade möten. Flera av deltagarna blev inspirerade av
vittnesbördet från personer som hade tagit stora
steg i tro.
Under 2021 bestod lärarlaget av Magnus Hagström (kursföreståndare), Daniel Hjort, Daniel
Lyckander, Benedikte Madvig Nilsson, Birgitte
Olsen och Jens Wallin. Regelbundna lärarinsatser
berikar kursen genom John Breneman och Owe
Johansson. Från sommaren -21 är Magnus Hagström tjänstledig för missionsarbete med NLM.
Daniel Lyckander efterträdde som kursföreståndare. Flera gästföreläsare har också gästat Strandhem
och bidragit med undervisning. Själavården har fått
betyda mycket för våra elever. Utöver lärarna har
Erik Hector, Therese Hector, Gunilla Ludvigsson
och Ann-Louise Håkansson haft samtal med deltagarna ungefär en gång varannan vecka.
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Missionsakademin
Missionsakademin är en ettårig (60 hp) teologisk
högskoleutbildning i samarbete med Johannelunds
teologiska högskola, med syftet att rusta människor
till tjänst i Guds rike. Det första läsåret avslutades i
somras med att en student som läst kursen på helfart blev klar med studierna och med förbön sändes
ut för tjänst. De flesta av de andra studenterna fortsatte att läsa kursen på halvfart under ht-21. Tack
vare goda vitsord från dem som gick första året tillkom några nya studenter. Totalt sju studenter gick
Missionsakademin under ht-21. Upplägget är att
samlas till två-tre utbildningsdagar per månad och
därutöver självstudier med litteratur och uppgifter
som man gör mellan utbildningsdagarna. Höstens
ledarskapskurs berörde många studenter på ett personligt plan.
Magnus Hagström (vt-21), Daniel Hjort (examinator), Benedikte Madvig Nilsson och Jens
Wallin har varit lärare för missionsakademin under
2021. Flera gästföreläsare har berikat kurserna med
undervisning.

Strandhems bibeldagar
På grund av restriktionerna under pandemin kunde
vi inte ordna några bibeldagar under vt-21. Ht-21
startade vi upp när restriktionerna tillät och genomförde två bibeldagar.

Kvällsbibelskola
Kvällsbibelskolan gick av stapeln i ett digitalt format under vt-21. Under fyra tillfällen undervisades
om lidandet utifrån Petrus första brev. Under hösten samlades ungefär 25 deltagare till fem tisdagskvällar med temat ”Tron i vardagen”. Kursen har
också genomförts på Filippi i Lund.

Strandhems Seniorakademi
Seniorakademin är en kursvecka per termin då
seniorer går en vecka på bibel- & lärjungaskolan
tillsammans med ordinarie deltagare. Under vårterminen kunde vi inte genomföra den på grund av
restriktionerna men under hösten var det äntligen
dags. Temat var ”Kristen motkultur”. Såväl seniorer
som bibel- & lärjungaskolans deltagare upplevde
generationsmötet och undervisningen som mycket
givande.
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Daniel Lyckander
Kursföreståndare Strandhems
Bibel- & lärjungaskola
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ELM Syd

E

LM Syds uppgift är att stödja våra föreningar
och arbeta mer övergripande för missionsuppdraget i vårt verksamhetsområde, för ett fördjupande av tron och för bevarande hos Jesus. Framför
allt sker verksamhet i vår region genom de olika
föreningarna. En del är dock mer tydligt organiserat av ELM Syd, och vi vill därför lyfta fram några
punkter som har varit på styrelsens bord, och som vi
har arbetat med under året som har gått.

Diakoni
ELM Syd har under 2021 gjort stora förändringar
i diakoniarbetet. Vi har avslutat det diakonala
arbetet på Bollbrogatan i Helsingborg. Den lokala
missionsföreningen ”Nytt Hopp för alla” kunde
inte längre bära den höga hyreskostnaden och blev
därför tvungna att avstå från att hyra lokalerna för
en ny femårs-period. Under de 20 år som språkverksamheten har varit i funktion har ett stort
antal nyanlända fått hjälp och stöd för att klara
av sina språkstudier och komma in i det svenska
samhället. Vi har genom arbetet nått många människor med det glada budskapet om Jesus som
världens frälsare. Ett hjärtligt tack till Kristina
Runeson för många års tjänst. Även ett stort tack
till Matteus Sandell, som också avslutade sin tjänst
under 2021. Hans arbete med gatuevangelisation
i Helsingborg har visat att tron på Jesus ger en stor
frimodighet.

Under året har Gud också öppnat nya dörrar och
styrelsen har tagit beslut om att starta en secondhandbutik i Åsljunga missionshus: ”Nytt Liv”. Vi
hyr missionshuset av den lokala ELM föreningen.
Den vackra kyrksalen är intakt, förutom att några
av de bakersta bänkraderna är borttagna för fikamöjligheter, vilket öppnar upp för butiken som
mötesplats och missionsplats. Vi är glada över att vi
kan samutnyttja missionshuset på detta sätt. Verk-

samheten är nu igång. En butikschef är anställd
på 40 %. En styrgrupp leder den dagliga verksamheten.

Barnverksamhet
På grund av rådande pandemi hade flera av rörelsens missionsföreningar inte möjlighet att bedriva
söndagsskolverksamhet på brukligt vis. Mot bakgrund av det spelade Sofia Ödman in ett flertal
söndagsskolfilmer och publicerade dem, samt en
hel del annat material för att bedriva söndagsskola i
hemmet, på saiten barnpedagogen.se
Pandemin till trots blev det möjligt att bedriva en
hel del barnverksamhet på missionsgårdarna Åhus,
Strandhem och Breanäs. Under våren fick något
barnläger ställas in men under sommaren kunde
sammanlagt fyra välfyllda barnläger hållas på dessa
gårdar. Temat för lägren var ”Herden”.
Under hösten hölls barnlägerdagar med temat
”Hopp”, på såväl Åhus som Strandhem.
Intresset för Plusläger har visat sig vara stort. Därför utökades sommarens planerade Plusläger till tre
stycken, ett på varje missionsgård. Årets Plusläger
hade ”Psaltaren” som tema.
ELM Syd fick under 2021 god hjälp av Birgitte
Olsen med rekrytering, anställning samt utbildning av fyra sommarbarnledare. Tack vare deras
insatser blev sommarens barn- och Plusläger möjliga att genomföra.Vi riktar ett stort tack till våra
sommaranställda Tindra Ekström, Julius Svensson,
Lovisa Törn och Klara Pettersson!
Stort tack även till alla er som ger av er tid för att
göra barnverksamheten möjlig att genomföra!

Sommarmötet på Åhus missionsgård
Åhus missionsgård har byggt en scen för musikkvällar, och denna scen blev platsen för vårt sommarmöte, som även i år blev digitalt. En kommitté
fick med kort varsel i uppgift att ordna med talare
och sångare. Det var program mellan klockan 10
och 15. Temat för sommarmötet var ”Nyckeln till
frihet”, och vi fick bland annat höra om ”Nåden
i gamla testamentet” av Olof Edsinger. Dagarna
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mottogs väl men vi ser fram emot att kunna träffas
fysiskt till sommaren. Ett sommarmöte är inte bara
undervisning utan minst lika mycket de personliga
mötena.

Stugmöten
Några mindre möten som ELM Syd anordnar är det
som kallas stugmöten. En predikant åker ut till ett
hem och där samlas man till sång, predikan och bön.
Stugmöten har funnits med under lång tid och under
året har styrelsen börja fundera kring vad vi tänker om
dessa små möten. Att samlas i hemmen och komma
närmare predikanten och varandra tror vi är en god
och välsignad vana. Detta är något som kommer att
finnas kvar på styrelsens bord framöver. Kanske behövs
det fler platser där man kan samtala om högt och lågt
och att stugmöten kan fylla en funktion för det.

Årets Sommarmöte sändes digitalt från Åhus missionsgård.

Hjärsåslilla missionshus
Hjärsåslilla missionshus har sålts till den ortodoxa
eritreanska föreningen som i några år har hyrt den
stora mötessalen. Den lokala föreningen har fortsatt
med sin verksamhet i en annan del av huset. Medlemmarna kände nu att de inte längre orkar med att
ta ett fastighetsansvar för det stora huset och eftersom eritreanerna ville köpa, såg vi det som Guds
ledning att huset får fortsätta att vara ett Guds hus.
Det är dock en epok som går i graven. Många människor har genom åren samlats här till välbesökta
årsmöten och halvårsmöten. Missionshuset var
samlingsplats och centrum för Nordöstra Skånes
Missionsförenings verksamhet och även föreningens säte tills ELM Syd tog över 2005. Gud har med
sitt ord verkat starkt på denna plats och vi hoppas att
det får fortsätta att vara en mötesplats mellan himmel och jord. Hjärsåslilla missionsförening samlas
numera till gudstjänst i Knislinge församlingshem.

Hjärsåslilla missionshus

strå till stacken, så även i ELM Syds styrelse. Vi har
efter diskussioner smalnat ner till fem ämnen som vi
ser som utmanande och där vi önskar ta något eller
några steg. Dessa fem ämnen är ”överbrygga generationsgränser”, ”själavård”, ”hantera utanförskap”,
”sång och musik” samt ”smågrupper i hemmen”.
Styrelsen kommer att diskutera och konkretisera
dessa under 2022. Det är Gud som ger växten och i
allt står vi omslutna av Hans nåd, men vi får stå med
och luckra upp jorden och kanske ge någon näring.

Framtidskommisionen
Under året släppte Framtidskommissionen sin rapport. I kommissionen deltog två representanter från
vårt verksamhetsområde. Rapporten bygger bland
annat på enkäter och målar en bild av läget i rörelsen
just nu och bakåt i tiden, och utifrån det vill rapporten säga något om framtiden. Det jobbas nu i
de olika styrelserna i ELM-sfären för att tillägna sig
rapporten och se var den egna styrelsen kan dra sitt
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ELM Nord

E

LM Nords verksamhetsområde sträcker sig från
Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr. Däremellan är det drygt 30 mil. De huvudsakliga knutpunkterna i ELM Nord är de två stora församlingarna
i Umeå och Vännäs. I anslutning till dessa hålls
predikoverksamhet i bönhusen i byarna Varmvattnet respektive Bjurfors. Församlingarna ansvarar
själva för sina verksamheter och ELM Nord för det
gemensamma arbetet i regionen. För ELM Nords
del gäller det främst förvaltningen av missionsgården Fridhem i Vännäs med tillhörande barn- och
ungdomsarbete, lägerverksamhet och bibelundervisning samt gudstjänsterna i Örnsköldsvik,
Skellefteå och Piteå.
I Örnsköldsvik hålls gudstjänst ungefär var tredje
vecka. Gudstjänsterna hålls söndag eftermiddagar i EFS-kyrkan. Det är en stor förmån att EFSföreningen så välvilligt låter oss vara där. Gruppen
som samlas är inte organiserad i någon förening.
Det är en liten vängrupp på omkring tio personer.
Men gemenskapen är god och vid kaffebordet efter
gudstjänsterna blir det alltid goda samtal. Längre
söderut verkade tidigare Vibyggerå missionsförening, men den är numera avvecklad.
I Skellefteå fanns tidigare en vängrupp, men efter
att jag – som sist anställd förkunnare i området –
för 14 år sedan flyttade från Skellefteå till Umeå har
verksamheten samordnats med Evangelisk Luthersk
Samling (ELS). ELS är i likhet med ELM en luthersk och roseniansk rörelse sprungen ur EFS. ELM
Nord bidrar främst till arbetet genom att någon gång
i månaden sända predikant eller präst för att predika
och betjäna med Herrens heliga nattvard.
ELMs nordligaste förening är Pitebygdens
Evangelisk-Lutherska Missions- och Ungdomsförening. I Piteå finns Strömnäs Lutherska kapell,
uppfört på 1930-talet och vackert beläget i ett villaområde någon kilometer från centrala staden. En
gång i tiden var där en mycket livaktig verksamhet.
Idag är gruppen som samlas inte så stor, ca tio personer. Samtidigt är det glädjande att se att några
personer tillkommit de senaste åren. I gemenskapen
finns sedan något år en man som regelbundet predikar i kapellet. Gudstjänst firas åtminstone varannan

ELM Nord hyr in
sig i EFS-kyrkan
i Örnsköldsvik
för att ha
gudstjanster.

I Skellefteå hyrs
Degerbygården
för att ha
gudstjänster.

Lutherska
kapellet i Piteå.

söndag. ELM Nord bidrar med att sända predikanter och präster för att predika och betjäna med nattvard. Det är alltid kyrkkaffe efter gudstjänsterna.
De goda samtalen vid kaffebordet betyder mycket
för sammanhållningen i gruppen.
Det som här har beskrivits kan inte betraktas som
någon omfattande verksamhet, och inte heller röner
det någon större uppmärksamhet. Men Herren
säger: Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en
dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft
är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. (Upp 3:8). Hur litet och ringa vårt
arbete än är, så är den avgöranden
saken att Herren erkänner vad som
sker och ännu håller dörren öppen
för oss att predika hans ord till ära
för hans namn.
David Appell
Präst Umeå
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ELU

E

vangelisk Luthersk Mission – Ungdom, ELU,
vill kalla, utrusta och sända unga människor i
tro på och i tjänst för Jesus Kristus, den levande och
uppståndne. ELU finns alltså till för att berätta om
Jesus, för dem som aldrig har hört det och för dem
som har hört det tusen gånger. Geografiskt är ELU,
med något fantastiskt undantag, koncentrerat till
de allra södraste delarna av Sverige men har en vilja
och ambition att växa och få verka över ett större
område än idag.
Efter ett knappt år med pandemi och restriktioner Kvällsmöte under sommarens Puls-läger.
gick ELU in i ett nytt år med många inställda evenemang i ryggen. Trenden fortsatte in på det nya året Lund, har trots det rådande samhällsläget haft regeloch flertalet planerade aktiviteter fick byta form. bundna samlingar med undervisning, gemenskap
Endagskonferensen Vintermötet och den årliga och aktiviteter. Under stora delar av vårterminen
skidresan ersattes av en digital sportlovskonferens kunde grupperna inte ses som vanligt utan träffades
innehållande seminarier, aktiviteter och gudstjänst. under digitala former. Efter en längre tid av digitala
Även påsklägret som skulle hållas senare under träffar, anordnades under våren även utomhusträfvåren genomfördes som en digital konferens. Under far för flera av grupperna.
sommaren släppte restriktionerna något vilELU har under året fortsatt som ansvarig
ket möjliggjorde ett fysiskt genomförande
för ungdomsledarutbildningen som anordav ELUs stora sommarläger, Puls. Lägrets
nas via Glimåkra Folkhögskola. Nytt för i
år är att utbildningen haft flertalet av sina
större samlingar och möten hölls utomhus. Under lägret anordnades insamsamlande utbildningsveckor förlagda på
Missionsgården Strandhem. Detta med
lingen Puls-hjälpen som inbringade över
100 000 kr till ELMs arbete i Främre Asien. E L U syfte att stärka kopplingen till Bibel- och
lärjungaskolan som bedrivs där. ELU
Under hösten anordnades två höstläger
ELUs nya logotyp.
inledde läsåret med två egna ungdomsför åldrarna 15–18 år, en retreat för unga
vuxna och en heldag med fotboll och undervisning ledare men hade, på grund av sjukskrivning, bara
i form av ELU Sport Events. I slutet av året fanns kvar en under vårterminen. Efter sommaren fick
rekordstort tryck på och längtan efter att få åka på ELU fyra nya ungdomsledare.
nyårsläger. Lägret, som ELU anordnar i samarbete
ELUs ledarskapskurs för ungdomar, Asken, var
med Credo och Missionsgården Strandhem, såg ut pausad under vårterminen men sattes igång igen
att bli ELUs största nyårsläger någonsin. Med en under höstterminen. Deltagarantalet uppgick, på
knapp månad kvar till nyår ökade restriktionerna grund av föregående läsårs paus, till hela 18 deltaoch planen för lägret lades om till att genomföras på gare. Arbetet med och utgivandet av Insidan, Svefem olika lägergårdar i södra Sverige. Med en vecka riges enda kristna ungdomstidning, har fortgått
till start tvingades den uthålliga lägerledningen, under året.
efter ytterligare begränsningar, att ställa in lägret
Det rådande samhällsläget med begränsade möjhelt. Som substitut genomfördes i mellandagarna ligheter att anordna vanlig fysisk verksamhet har
istället ett digitalt nyårskalas med festliga inslag och lett till att ELUs arbetssätt och verksamhet på det
andakt.
digitala området stärkts. Förutom en större vana
De veckoliga ungdomsgrupperna i Ängelholm, att anordna digitala ungdomsgrupper och digitala
Örkelljunga, Vittsjö, Hässleholm, Kristianstad och lägersubstitut har ELU under året även producerat
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ELUs arbetslag under höstterminen 2021.

Terminsavslutning med Tonårsgruppen i Kristianstad.

en bibelläsningspodcast, en digital undervisningsserie med utgångspunkt i Matteusevangeliet och
två digitala lärjungakurser för ungdomar och unga
vuxna. Vi har även fortsatt med fjolårets succé och
har under sommaren släppt livshistorier och vittnesbörd från åtta sommarpratare med olika ålder
och bakgrund. Förutom lärjungakurserna som
inte spelades in, finns dessa digitala produktioner
tillgängliga för alla i ELU-arkivet eller på ELUs
youtubekanal.
ELUs arbetslag har under året bestått av fler
namn än vanligt. Det är vi mycket glada för. Jakob
Andersson, verksamhetsledare med utgångspunkt i
Örkelljunga, har varit tjänstledig under året. Även
Anna Swahn, ungdomssekreterare i Lund, har
varit tjänstledig under året. Oskar Wikdahl, med
utgångspunkt i Lund, har under året vikarierat som
verksamhetsledare och har i den rollen varit en länk
mellan styrelse och anställda, drivit organisationen framåt i stort och haft övergripande ansvar för
ungdomsledarutbildningen. Amandus Einarsson,
ungdomssekreterare och medieansvarig, har under
året arbetat med bl.a. ungdomsgrupper, läger, ungdomscaféet Sandkakan i Lund och medieuppgifter. I Ängelholm har Benedicte Artman fortsatt sin
tjänst med fokus på ungdomsledarna, Café Engel
och den lokala ungdomsgruppen. Efter sommaren
förstärktes arbetslaget genom Maria Rubenson och
Malin Henningsson. Maria har täckt upp för Benedicte som gick på tjänstledighet under hösten och
Malin har haft övergripande ansvar för arbetet med
ungdomsgrupper i nordöstra Skåne. Arvid Birgers-

son har vikarierat som redaktionschef för Insidan
under året eftersom Jakob varit tjänstledig.
Pandemin innebar stora utmaningar för många,
inte minst för varje enskild ungdom som inte kunnat träffa sina kristna kompisar som vanligt, men
som styrelsemedlem blev motgångarna och utmaningarna för ELUs anställda särskilt påtagliga. Det
är stort och starkt att hålla uppe ambition och glöd
i arbetet trots alla motgångar. Vi har under året varit
många som uppskattat och beundrat deras flexibilitet och kreativitet, och att de fortsatt planera och
lägga ner sig själva i verksamhet som gång på gång, i
slutändan, ändå inte gått att genomföra som tänkt.
Det är en eloge värd att föra till protokollet.
När jag nu summerar ännu ett gånget år görs det
med en tacksamhet till Gud, en tacksamhet över att
han ännu en gång burit ELU, styrelsen, de anställda
och våra ungdomsledare. Stort tack även till alla
våra medlemmar som bär ELU genom böner, engagemang och gåvor. Tillsammans får vi blicka framåt
och möta nya år i bön och tillförsikt.
Herren är min styrka och min lovsång, han blev min
frälsning. Ps 118:14

August E Westholm
Ordförande ELU
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Gudstjänst med mässa under ledning av Alve Svensson i Betlehemskyrkan.

Betlehemskyrkan (ELM i Malmö)

F

öreningen i Malmö genomgick en nystart 2016,
vilket påbörjade en spännande resa mot det vi i
dag befinner oss i.
Vår förening har sedan nystarten firat gudstjänst
varje söndag under terminerna och det har varit den
centrala och viktigaste verksamheten. Utöver det
har vi försökt finna andra sätt att samlas på, med
olika verksamheter, som har haft olika lång livslängd. Samlingar med unga vuxna varannan vecka
för att läsa psaltaren med fokus på att finna ”Glimtar av Jesus”, är en av de verksamheter som blivit
långvarig. Vid varje träff har vi fått undervisning
kring en ny psalm och efter att ha hållit på ett par
år har vi nått fram till psalm 46. Det har varit gott
både för gemenskapen och för den personliga tron.
Utöver detta har bibelstudier kommit och gått i
olika omgångar och även några gemenskapskvällar.
Glädjeämnen finns det flera av. Ett stort sådant
är Anders Ek som är anställd i föreningen som
predikant och som har varit en stor del i arbetet
sedan nystarten. Hans engagemang, visioner och
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predikningar har verkligen hjälpt föreningen att
växa och stabiliseras. Att föreningen har vuxit succesivt är också glädjande. Nyinflyttade har kommit
med, som redan innan var med i ELM, men även
ett antal med annan bakgrund. Nuförtiden är det
drygt 30 medlemmar och därtill några fler, som är
regelbundna gudstjänstbesökare.
En sak som många talar om efter besök i Betlehemskyrkan är den unga snittåldern som finns i föreningen, då vi till stor del består av unga vuxna och
studenter. Även den goda gemenskapen är något
som folk märker av. Då vi fortfarande är en relativt liten förening är det lätt att märka när någon är
ny, och det har gått väldigt bra att bjuda in dessa i
gemenskapen tack vare detta faktum. Vi känner oss
trygga i att vara en kyrka där evangeliet predikas
varje vecka och där bibelordet inte förvrids. Därför
ser vi också den viktiga rollen vi har, inte bara som
social samlingsplats utan även som en andlig plats
där Guds ord predikas och där fokus inte ligger på
oss människor.
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Terminsupptakt för höstterminen 2021. Den gula byggnaden i bakgrunden är föreningens samlingslokal.

När det kommer till föreningens kallelse finns
det flera saker som är värda att nämna. Vi vill finnas i vår stad som en plats dit folk kan få komma
och höra evangeliet. Mer specifikt vill vi vara en
kyrka som finns tillgänglig för vårt närområde och
stadsdelen som vi befinner oss i. Under flera år har
vi pratat om hur vi ska nå ut till människorna som
bor nära kyrkan. Detta är den stora utmaningen för
oss, att nå ut med evangeliet till vår stadsdel och vår
stad. Vi glömmer nog ofta vilket viktigt uppdrag vi
har. Det finns gott om utrymme för oss att växa i
missionen. Vi har nyligen påbörjat en mer djupgående dialog i föreningen kring hur vi ska göra detta
och hur vi ska kunna växa som förening i övrigt. Vi
har även diskuterat hur vi vill att föreningen ska se
ut. Det har varit uppmuntrande att se att medlemmarna har hjärta för Betlehemskyrkan.
Vi vill även vara en kyrka där gudstjänstbesökare
och medlemmar får växa i sin tro och få ett personligt möte med Jesus Kristus. Detta är en aspekt
som inte får glömmas när man pratar om kyrkans
kallelse. Vi vill blicka utåt för att se folk bli frälsta
men också ta hand om varandra och den tro vi har
fått som gåva av Gud.

Avslutningsvis kan man säga att vi är mycket
glada över Betlehemskyrkan, gemenskapen, gudstjänsterna och alla människor som engagerar sig i
föreningen. Vi är glada över den tillväxt som vi har
fått vara med om men är fortfarande en ganska liten
förening. Det finns många glädjeämnen och även
utmaningar. En stor förhoppning är att vi genom
bön och Guds vägledning och nåd ska få göra hans
vilja och se människor växa i sin tro tack vare arbetet
men också får se folk komma till tro. Ni som läser
detta är varmt välkomna på ett besök!

Erik Åberg
ordförande Betlehemskyrkan
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Söndagsskola på Fridhem.

Evangelisk Luthersk Församling i Vännäs

D

et är söndag förmiddag och jag sitter i samlingssalen på Fridhem. Gudstjänsten ska strax
börja. En vanlig söndag, utan pandemirestriktioner,
kommer det ungefär 100 personer. Jag ser en hel del
barnfamiljer, där någon av föräldrarna vuxit upp
med verksamheten på Fridhem. Guds ord såddes i
deras hjärtan av barnledare, söndagsskollärare och
konfirmandledare. Efter några år på andra orter är
de nu tillbaka och önskar ge sina barn detsamma
som de själva fick. Jag tänker på Jesus ord om att så
och skörda på samma gång.
Då och då ser jag nya ansikten i bänkraderna. Det
är extra roligt! Under gångna året är det några som
hittat hit tack vare sändningarna över internet. Det
var ett mindre steg från början att lyssna hemifrån.
Gud verkar ha använt pandemin till att sprida sitt
ord och väcka behov av att komma till gudstjänst!
Vi har flera duktiga musiker i församlingen och
flera ”på tillväxt”. Skolungdomar deltar gärna i
gudstjänsten med sina instrument och ibland spelas
det både orgel och piano samtidigt. Församlings-
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sången ljuder stark. Vilken glädje att tillsammans
sjunga om Jesus – den sången som ska fortsätta i
evigheten! Ibland får vi lyssna till körsång. Nardus
är namnet på en liten grupp kvinnor som gläder
oss med sin vackra stämsång och ungdomskören
Glädjebud har återuppstått under 2021.
Liturgi och textläsning har sin givna plats i gudstjänsten. Sedan försvinner barnen till sina respektive söndagsskolgrupper. Det blir tydligt glesare i
samlingssalen när de har gått. Det är över 40 barn
inskrivna i söndagsskolan. Engagerade föräldrar
turas om att undervisa barnen på deras egen nivå. Vi
andra får lyssna till predikan av någon av ortens pastorer eller predikanter. Ännu en gång får vi höra det
stora som vi har så svårt att minnas: evangelium om
Jesus. Vilken stor nåd! Ungefär var tredje söndag
är det högmässa. Även under pandemin har vi fått
fira nattvard på Fridhem men då i mindre grupper.
Varannan fredag kväll är det full fart på Fridhem.
Då samlas låg- och mellanstadiebarn till Fredagsklubb och Juniorgrupp med undervisning och

Verksamhet i Sverige

aktiviteter inne eller ute. Glädjande nog tar församlingens barn ofta med sig kompisar dit. Innan
pandemin ordnades träffar för personer inom handikappomsorgen. Då var det andakt, sång och Ingers goda fika. Under många år kom de troget varje
torsdagskväll.
Några gånger i månaden ordnar församlingen
möten i Bjurfors bönhus som ligger tre mil nordväst om Vännäs. Genom ett privat initiativ av vänner på orten, har bönhuset nyligen byggts ut. Här
finns nu gott om plats för samlingar till gudstjänst,
nattvardsgång och barn- och ungdomsverksamhet för byn med omnejd. Det är inte ovanligt att
några hittar dit som inte annars har koppling till
församlingen. I augusti brukar där sättas upp ett
missionstält och vi har förmånen att vara med på
gammeldags tältmöten i den vackra landsbygden.
När Fridhem startades för cirka 40 år sedan var
Tvärålundsbygdens BV-förening drivande. Behovet
av att även kunna förvalta sakramenten ledde till
en församlingsbildning. Under många år fanns det
därför både en förening och en församling på Fridhem, med olika ledningsstrukturer. Båda avskaffades 2010 och ersattes av en förnyad församling.
Idag har vi cirka 90 vuxna medlemmar och 45 barn
som deltar i verksamheten.
Att vara en församling som håller till på en missionsgård har sina sidor. Det är mycket som ska
göras för att hålla igång både församlingens verksamhet, Fridhems verksamhet och vandrarhemmet.
Många ideella timmar läggs ner på praktiskt arbete
inne och ute. Att det hela går måste bero på Guds
välsignelse!
Det är med tacksamhet till Gud jag går hem efter
gudstjänst och gemenskap vid kaffebordet. Ännu
en gång har vi tillsammans fått uppbyggas ”som
levande stenar … till ett andligt hus” (1 Petr 2:5).

Lena Åström
församlingsmedlem

Musiker vid söndagsgudstjänst på Fridhem.

Gudstjänst i bönhuset i Bjurfors. Elias Eliasson predikar.
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Bibelstudium med missionärer och volontärer i Peru.

Nämnden för utlandsmission (NUM)
Vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. 2 Krön 20:12b

U

nderligt och frustrerande har det ofta varit att
arbeta med utlandsmission under 2021. Coronapandemin satte på många sätt dagordningen för
arbetet och vi har åter varit tvingade att göra många
saker annorlunda och inte som vi hade hoppats och
planlagt. Liksom då kung Josafat blev rädd för moabiterna och ammoniterna och måste vända sig till
Gud i bön, har vi också i NUM fått knäppa händerna och vända oss till Kungarnas Kung. Vi har
inte alltid vetat vad vi skulle göra och det har drivit
oss till bön. Mitt i allt det som verkar svårt, ser vi
hur Guds Ord finner väg där vi inte trodde det var
möjligt!

Anställda
I början av 2021 kunde vi med glädje säga välkommen till Kerstin Nilsson som vikarierande missionssekreterare i stället för missionssekreterare
Jonny Bjuremo. Kerstin har under 2021 arbetat
40% för ELM, med särskilt ansvar för Östafrika
och implementering av freds- och försoningsarbetet
på nya platser. Kerstin har med sina många års erfa-

48

renhet och kännedom om missionsarbetet varit en
värdefull kapacitet i NUMs arbete. Rakel Smetana
har arbetat med Peru, KIND, Move och har även
haft en del av ansvaret för Främre Asien, med mera.
Missionsledare Daniel Ringdahl har lett arbetet för
missionssekreterarna och även haft en del ansvar för
Främre Asien.

Missionärer och volontärer
Coronaviruset har, liksom under 2020, haft stort
inflytande på våra utsända medarbetare och vi
tackar för att de har blivit burna av böner under
den osäkerhet som rått.
ELMs utsända till Främre Asien har varit påverkade av pandemin men de har funnit kreativa sätt
att vidmakthålla och befrämja relationer. De har
genomfört en omfattande undersökning av möjligheter för kommande arbete på fältet.
Familjen Unossons vistelse i Sverige blev pga
pandemin längre än planerad och deras återresa till
Chiclayo i Peru blev möjlig först i början av maj
månad. Unossons arbetsuppgifter planeras i nära
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samarbete med församlingarna i Chiclayo och riktar sig särskilt mot familjearbete och undervisning
i församlingarna. Unossons har också en nära relation och medvandring med pastorsparen i Chiclayo.
Janne Smetanas korttidsinsats i Peru blev också
försenad på grund av pandemin. Insatsen pågick
från början av september till slutet av november.
Jannes arbetsuppgifter handlade om den lilla församlingen i Piura samt introduktion och vägledning av volontärerna.
Under 2021 tillkom ett avtal mellan ELU och
Glimåkra folkhögskola, vilket betyder att volontärskapet för Move har blivit en folkhögskoleutbildning. Det innebär många fördelar för volontärer
och ELM.
Under hösten reste volontärerna Miriam Fridstrand och Klara Pettersson till Chiclayo, Peru för
att bistå missionsarbetet där. De fick sällskap av
två danska volontärer, utsända av ELM Danmark,
Vibeke Ydema och Sarah Sortkær Christensen.
Volontärerna har mångsidiga uppgifter till stor
glädje och stöd för de lokala församlingarna och
ELMs utsända missionärer.
Karl och Filippa Svedberg blev antagna till att
resa ut som volontärer till Bethesda Child Ministry
i Kenya under hösten 2021 men pga pandemin blev
de tvungna att skjuta på utresan till början av 2022.

Resor och besök
Många planerade resor har pga pandemin blivit
uppskjutna. Det gäller både tjänstemännens resor
och Move- och ELM-resor. Därför gläder vi oss
extra över den aktivitet som har kunnat låta sig
göras! Daniel Ringdahl fick under hösten möjlighet
att besöka Främre Asien och tillbringa tid tillsammans med ELMs utsända.
2021 var det 100 år sedan BV sände sina första
missionärer till Etiopien. Man hade planerat att
fira 100-årsjubileet i Ethiopian Evangelical Lutheran Church med deltagare från ELM men även här
hade pandemin sin inverkan och festligheterna är
framflyttade till 2022. Dock kunde inte pandemin
hindra en jubileumsfest den 6 november i Hässleholms missionshus med tacksägelsegudstjänst, historisk tillbakablick och etiopisk måltid. Se rapport
på annan plats i årsberättelsen.

Under hösten inkom en förfrågan från Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) om ekonomiskt
stöd till teologisk vidareutbildning av Eyob Dinku
från Etiopian Evangelical Lutheran Church. ELM
har med glädje tagit emot ett bidrag från Lundgrens
stiftelse, som möjliggör vidareutbildningen som
startar under 2022.

Strategi och sammanträden
Dokumentet ”ELM:s mission i utlandet 2020–
2022” har under året varit vägledande för NUMs
arbete.
NUM har haft sju sammanträden under 2021.
Fem av dem var helt digitala och vid de andra samlades man en gång på Strandhem och en gång i Åhus.
Under 2021 etablerades en enhet under Svenska
Evangeliska Alliansen (SEA) som ska möjliggöra samtal i missiologiska frågor. Enheten kallas
Svenska Evangeliska MissionsAlliansen och NUM
är glada att vara en del av denna organisation.

Informationsarbete
Sofia Ödman har lagt ner ett stort arbete på söndagsskolmaterialet till barn ”Kom och se”. Det har
fortsatt under 2021, dock med mindre revideringar
på grund av pandemin.
I övrigt informeras och uppdateras det om
NUMs arbete genom bloggar, rapporter på ELMs
hemsida, instagram, Kompassen, nyhets- och bönebrev via e-post och inte minst muntligt via anställda
tjänstemän och missionärer.

Summering
Mitt i en föränderlig och osäker tid har vi som ELM
och NUM tillsammans med anställda, utsända och
samarbetskyrkor orsak att lyfta blicken mot Missionens Herre. När vi undrar hur vi ska gå vidare
och när vi tvivlar på om det finns en mening och en
plan för det hela – då ska vi lyfta blicken och möta
Guds kärleksfulla och trofasta blick.

Milka Kristina Koefoed-Jespersen
ordförande i NUM
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Fadderprogrammet Kids In NeeD

E

LM understödjer två barnprojekt i Östafrika,
Bethesda Children Ministry (BCM) i Kenya
och Asella Children and Youth Ministry (ACYM)
i Etiopien. Verksamheterna drivs av nationella
men ELM bidrar med ett ekonomiskt anslag samt
genom regelbunden kontakt och även ibland besök.
En stor del av det ekonomiska anslaget ELM ger
BCM och ACYM finansieras genom fadderprogrammet Kids In NeeD (KIND). KIND erbjuder
både personligt fadderskap och projektfadderskap.
Faddrarna betalar 250 kr varje månad och får en
årlig uppdatering om barnet eller projektet samt en
julhälsning i december. Fadderprojektet konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos
barn och vuxna både inom och utom ELM-sfären.
Det finns en god spridning bland de ca 80 faddrarna
både åldersmässigt och geografiskt. En del är trogna
ELMare och några känner inte till ELM utan har
via någon arbetskompis eller vän fått information
om fadderprogrammet och på så sätt blivit fadder.
Det finns också några söndagsskolor som är registrerade som faddrar.
Trots pandemin har verksamheterna på BCM
och ACYM fungerat ungefär som vanligt under
2021 men de ekonomiska effekterna av pandemin
har drabbat båda verksamheterna ganska hårt.

Bethesda Children Ministry
Föreståndare på BCM, Danvas Nyakundi, berättar att priserna har skjutit i höjden och de lokala
inkomsterna har minskat. Under pandemin har
BCM inte fått någon inkomst via gästhuset. Pandemin med dess restriktioner och effekter har gjort
det svårt att odla majs och bönor så årets skörd har
varit dålig. Grönsaker har dock kunnat skördas.
Som om allt detta inte vore nog så tog mul-och
klövsjukan död på Bethesdas två kor. Externa gåvor
från KIND, ELM och andra källor har burit upp
verksamheten och gjort att verksamheten ändå
överlevt.
Under året rekryterade BCM några nya barn, de
flesta av dem via polis eller barnmyndigheter. Några
av barnen har återvänt till gatan igen, men några
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Skolbarnen på Bethesda köar för lunch.

har beslutat sig för att stanna kvar. I juni arran
gerade BCM en ”medical camp” utanför sjukhuset i Nakuru då barnen på gatan fick komma för
medicinsk rådgivning och hjälp och den dagen
rekryterades även nya barn till Bethesda. Samma
månad inbjöds några av de äldre utflyttade killarna
till Bethesda för uppföljning och för att få träffa
varandra. Personalen arbetar målmedvetet med att
stärka de äldre killarnas roll i att vara goda förebilder
för de yngre barnen.
Vid årets slut hade BCM 20 pojkar boende på
Bethesda och 17 barn som är en del av verksamheten men bor utanför Bethesda. I början av 2021
gjorde fyra av BCMs äldre pojkar det stora nationella provet för att avsluta grundskolan. Alla fyra
fick höga betyg. Det finns ett antal gymnasieskolor att välja bland, men kvaliteten varierar utifrån
prisnivån. Nu vill BCM försöka öka sina lokala
inkomster så att de kan sända dessa pojkar till ett
lite bättre gymnasium. Vid årets slut fanns det ca
170 elever på Bethesda Complex Academy som
numera har klasser från förskolan och upp till sjätte
klass. De flesta av barnen kommer från närliggande
slumområden. Åtta lärare, varav en ny för i år, är
anställda på skolan. Nöden runt Bethesda är stor
och fler och fler fattiga familjer vill att deras barn
ska gå på Bethesdas skola. BCM brukar begära en
mindre summa för skolbarn utanför verksamheten
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och tanken är att detta ska ge en inkomst till verksamheten. Men det blir allt färre familjer som klarar
av att betala denna summa, vilket gör att inkomsten uteblir. BCM skulle behöva bygga upp några
nya klassrum då några av klassrummen i dagsläget
består av temporära byggnader av jord och lera.

Asella Children and Youth Ministry
ACYMs personalgrupp gör ett fint arbete under
ledning av föreståndare Rahel Yilma. Det har varit
ett kämpigt år ekonomiskt eftersom coronapandemin gjort att priserna stigit i landet. Tidvis har det
varit svårt att betala lönerna eftersom butikerna som
hyr ACYMs butikslokaler var stängda i flera månader. ACYM arbetar målmedvetet med att öka sina
lokala inkomstkällor. De butikslokaler de byggde
för några år sedan hyrs fortfarande ut och ger en stadig inkomst. ACYM har fyra dräktiga kor, av vilka
tre ger mjölk, samt tre kalvar. Fyra tjurkalvar såldes
i maj och gav en god inkomst till verksamheten.
Under den sista regnperioden odlade personalen
vitlök och fick en riklig skörd som de planerar att
sälja när priserna är höga så att de får en bra inkomst.
Vid nästa regnperiod hoppas man fortsätta med att
plantera vitlök och nu har de förberett jorden ännu
bättre med hjälp av experter. Personalen på ACYM
drömmer om att skaffa får, starta en bifarm och byta
ut korna till en ras som ger mer mjölk än de kor
de har i dagsläget. Ladugården är i dåligt skick så
ACYM behöver bygga en ny. Man önskar bygga
en större permanent byggnad med rum för fler kor
och några får samt större utrymme för förvaring och
tillredning av djurens mat. I tillägg så behöver det
byggas en ny toalett till ACYM-pojkarna eftersom
den nuvarande har rasat.
Under året rekryterades även nya barn till ACYM
och vid årets slut hade de 12 tjejer och 13 killar
boende i logementen. Skolsystemet i Etiopien har
ändrats så att det numera är obligatoriskt att gå i
skola upp till klass 12. Därmed ändras också reglerna för ACYM så att barnen kan bo kvar där tills
de avslutat klass 12.

Några av flickorna på ACYM friserar varandra.

båda verksamheterna. BCM och ACYM är tydliga
med målet för vad de gör: De vill möta barnens
sociala behov men främst vill de att barnen ska få
lära känna den som bäst kan möta dem i alla deras
behov, både de yttre och inre, nämligen Jesus. ELM
möjliggör att BCM och ACYM kan få vara Guds
utsträckta hand till de utsatta barnen i Kenya och
Etiopien.
Fadderprogrammet KIND drivs av undertecknad
samt en grupp frivilliga: Eva Heikki (Stockholm),
Emma Person (Lund), Julia Nilsson (Kristianstad),
Hanna Petersson (Helsingborg) samt Edvin Gunnarsson (Vikbolandet). Gruppen gör ett fantastiskt
arbete så vi riktar ett stort tack till dem för deras
engagemang.

Fortsatt samarbete
ELM är stolta och glada över att få samarbeta och
understödja barnprojekten i Kenya och Etiopien
och under 2021 tecknade ELM nya 3-årsavtal med

Rakel Smetana
missionssekreterare
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Julbak hos familjen Unosson.

Move – ungdomsmission

E

LMs missions- och ungdomskoncept Move,
som drivs i nära samarbete med vår ungdomsorganisation ELU, är ett viktigt redskap för att
möjliggöra för unga människor att få ett personligt möte med missionen och ett engagemang för
ELMs mission. ELM gläds åt samarbetet med
ELU och det ökade engagemanget bland de unga
för ELMs missionsarbete. Detta har bland annat
resulterat i något som kallas ”PULS-hjälpen” då
ungdomar på den årliga ungdomskonferensen
PULS genom olika aktiviteter samlar ihop stora
summor till ELMs missionsarbete. Under 2021
stärktes samarbetet mellan ELM och ELU ytterligare genom ännu en nysatsning: ELUs ledarutbildning inriktning utland.

ELUs ledarutbildning inriktning utland
Under 2020 hade ELM en dialog med ELU kring
ett närmare samarbete gällande våra volontärer.
Detta resulterade i en vidareutveckling av den
ledarutbildning som ELU driver tillsammans med
Glimåkra folkhögskola. Från och med hösten 2021
fanns det möjlighet att söka ELUs ledarutbildning
med inriktning utland. Denna nya inriktning riktar
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sig till unga människor som vill öva sig i lärjungaskap och tjänande och som vill resa ut i världen för
att lära sig mer om mission, mångkultur och olika
typer av religionsutövning samt har en önskan att
hjälpa till i missionsarbetet och få lära känna kristna
syskon i andra länder. Syftet med inriktningen är
att kursdeltagarna ska få fördjupad kunskap om
missionsarbete i andra länder samt få möjlighet att
utveckla sina ledaregenskaper i en internationell
miljö. Huvuddelen av utbildningen sker i fält och
studierna bedrivs i huvudsak på distans. Eftersom
kursen är en folkhögskoleutbildning är den också
studiemedelsberättigad.
Nysatsningen visade sig bli populär och flera
ansökningar kom in under vårterminen. ELM och
ELU beslutade i maj 2021 att anta fyra unga personer till ELUs ledarutbildning inriktning utland för
läsåret 2021-2022: Miriam Fridstrand, Stockholm
och Klara Pettersson, Vittsjö, antogs för placering i
Chiclayo, Peru under läsåret 2021-2022. Carl och
Filippa Svedberg, både Göteborg men bördiga från
Skåne, antogs för studier under vårterminen 2022
med placering på Bethesda Children Ministry i
Nakuru, Kenya.
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Volontär Miriam leder barnsamling i Las Brisas (Chiclayo).

Volontär Klara på ungdomsläger i Chiclayo.

Skandinaviskt volontärteam
till Peru hösten 2021

med våra uppgifter inom kyrkan. Dagarna ser olika ut
med stor variation på våra uppgifter. Barnpassning,
kvinnogrupp, ungdomsgrupper, barngrupper och
att sjunga på gudstjänst. Vi svenska volontärer går
samtidigt ELUs ledarutbildning där vi har uppgifter
mellan varje kursvecka. Första kursveckan hann vi
vara med på innan vi åkte, men den andra som var i
slutet av oktober fick vi vara med på via Zoom.”
De senaste åren har ELM satsat på att ha volontärer i Piura för att hjälpa till med studentarbete
och församlingsarbete där. Vår samarbetskyrka i
Chiclayo har flera gånger påtalat att de gärna vill ha
volontärer i Chiclayo också. Eftersom ELM i dagsläget inte har några missionärer på plats i Piura så
placerades de nuvarande volontärerna i Chiclayo
där de befinner sig fram till maj 2022. Lisa och
Hjalmar Unosson gör ett gott arbete i att ta hand
om dem och handleda dem. Volontärernas arbetsuppgifter fördelas på alla de tre församlingarna i
Chiclayo, det vill säga Las Brisas, Las Lomas och San
Antonio och de har även fått möjligheten att hjälpa
till i det evangeliserande arbetet i byn Luya utanför Chiclayo. De är engagerade i barngrupperna,
ungdomsgrupperna och kvinnogrupperna ute i
församlingarna och hjälper även till med musiken
varannan söndag på gudstjänsterna i Las Lomas.
Volontärerna tar också hand om missionärsbarnen
Erik och Anneli ett par förmiddagar i veckan och
har förskoleaktiviteter med dem. De deltar aktivt
i ”Coffee&Game”, dvs den studentgrupp som en
gång i vecka samlas i missionens lokal i centrala
Chiclayo centrum, där de bland annat bidrar med
engelskundervisning. Volontärerna har även fått

I början av september 2021 reste ett skandinaviskt
volontärteam till Chiclayo, Peru för att under nio
månader hjälpa till i missionsarbetet där. Miriam
Fridstrand och Klara Pettersson reste tillsammans
med två danska volontärer: Sara Sortkær och Vibeke
Ydema som sändes ut av ELM Danmark. Även Janne
Smetana reste tillsammans med volontärerna eftersom han skulle resa på ett korttidsuppdrag till Peru.
Klara bloggar: ”Det har nu gått drygt två månader
sedan vi lämnade Sverige och började vårt äventyr i
Peru. Vi volontärer från Sverige (Klara och Miriam)
reste tillsammans med korttidsmissionären Janne
Smetana från Arlanda den 9 september till Amsterdam. På plats där mötte vi de danska volontärerna
Sara och Vibeke, och flög tillsammans till Perus
huvudstad Lima. När vi kom dit var vi utmattade av
14 timmars flyg och 7 timmars jetlag. Efter en natt
på värdshus i Lima var det dags att ta flyget mot den
staden vi skulle spendera de kommande 9 månaderna i, Chiclayo. På flygplatsen i Chiclayo blev vi
välkomnade av familjen Unosson samt en medlem i
församlingen. Hela resan gick bra, och vi är enormt
tacksamma till Gud och alla ni som har bett för oss.
Första månaden bodde vi i varsin peruansk familj
samtidigt som vi studerade spanska digitalt via språkskolan ABC i Arequipa. Alla dessa familjer är del av
den lutherska kyrkan i Chiclayo, vilket hjälpte oss
att komma in i församlingarna och dess verksamheter. Efter en månad flyttade vi volontärer in i en
lägenhet tillsammans inne i Chiclayo där vi ska bo
resten av vår tid i Peru. Samtidigt satte vi då i gång
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mer fritt. Bland annat används den tiden att ringa
hem till dem där hemma i Sverige, åka på mindre
utflykter, och syssla med egna projekt.”

Volontärer till Kenya våren 2022

Carl och Filippa Svedberg.

möjligheten att delta på olika ungdomsläger och
kurser som kyrkan i Chiclayo anordnat.
Miriam bloggar: ”Tiden rusar iväg här i Peru,
men vi har hittills fått vara med om flera spännande
och härliga upplevelser. I helgen fick vi följa med
på ’Retiro’ (kurs/läger) för kyrkans ledare ungefär
en halvtimme utanför Chiclayo, där vi bor. Det
var ett händelserikt dygn med undervisning, lekar
och umgänge med olika ledare från de tre lutherska
församlingarna i Chiclayo. Vi fick också uppleva
vår första jordbävning! Ungefär klockan 6 på morgonen väckte Klara mig och desorienterade gick
vi ut ur byggnaden och väntade huttrande på att
jordbävningen skulle gå över helt. Tydligen sträckte
den sig över delar av Peru, Brasilien, Colombia och
Ecuador med en magnitud på 7,5. Det var en märklig upplevelse, men som tur är så var den inte särskilt
märkbar där vi var. Samtidigt som jag tycker att det
är väldigt givande och upplivande att få vara med
om utflykter och resor, så har jag på sistone verkligen uppskattat att få skaffa sig en vardag här. I början är precis allting helt nytt, så att få hitta rutiner,
lära sig hitta i staden och lära känna sammanhanget
bättre har varit värdefullt. Idag är det lördag, vilket
för oss innebär mest aktiviteter på schemat i veckan.
Just nu när jag skriver detta, så ska jag och Sara (en
av volontärerna från Danmark) strax iväg till barnverksamheten i Las Brisas. Därefter är planen att jag
och Klara ska öva lite lovsång inför gudstjänsten i
Las Lomas imorgon. Till sist ska vi åka till barnverksamheten i San Antonio, som precis kommit igång
igen efter två år! På veckodagarna är det lugnare
och det finns möjlighet till att spendera tiden lite
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Under hösten 2021 arbetades också med förberedelser inför Filippa och Carl Svedbergs volontäruppdrag
i Kenya under 2022. Kontakt togs med barnprojektet
Bethesda Children Ministry (BCM) för att planera
för deras ankomst och kommande uppdrag. BCM är
numera erfarna och duktiga på att ta emot volontärer
och gör det med både glädje och engagemang. Eftersom ELM numera inte har utsända missionärer på
plats på Östafrikafältet så fyller även ELMs volontärer
en viktig funktion i att stärka relationen mellan ELM
och våra syskon i Östafrika.

Missionsresor
Under 2021 kunde tyvärr inga Moveresor genomföras på grund av pandemin men under hösten
planerades för att under 2022 kunna genomföra
det påskläger i Främre Asien som ställdes in 2020.
Resan lanserades under hösten 2021 och som
planerna ser ut i dagsläget så kommer resan att
kunna genomföras eftersom förhållandena kring
pandemin ser bättre ut. Det finns även planer på
att genomföra en resa till Etiopien för att närvara
vid ACYM Sports Camp i Asella men dessa planer
kommer med största sannolikhet inte att kunna
genomföras förrän tidigast 2023.
NUMs Movegrupp, som består av Yohannes
Apel, Miriam Svensson och Benedicte Artman har
varit till stor hjälp i planering och genomförande av
Moves verksamhet under året. De har varit aktiva i
informationsarbetet på olika sätt och i processen att
rekrytera volontärer. Gruppen bidrar till att engagemanget breddas och de unga ges större möjlighet att
finnas med och påverka planerna för Moves verksamhet vilket är viktigt för Moves framtid. ELM
och ELU ser fram emot att behandla nya volontäransökningar för kommande läsår
och planera vidare för kommande
Move-resor.
Rakel Smetana
Missionssekreterare
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Eritrea

ELCEs kyrka i Asmara, tidigare Lutherska kyrkan, byggd av Sture Bengtsson.

Den Evangelisk-lutherska
kyrkan i Eritrea (ELCE)
Samarbetskyrka: EvangeliskLutherska kyrkan i Eritrea (ELCE)
Adress: P.O.Box 905. Asmara, Eritrea
Telefon: 00291 11 20 711

ELCEs ledning

President
Simon Gebrekristos
cselce@ersol.com.er
Telefon: 00291 11 20 711
Generalsekreterare
Temesgen Berhane
temzec11@gmail.com
Telefon: 00291 71 81 644

Musikskolan

Ledare
Barnabas Mebrathu
elcmusic@tse.com.er

Missionssekreterarens rapport
Pandemin som drabbat hela världen har också påverkat Eritrea och
ELCE. Landet var nedstängt i början av året men i slutet av april meddelades att man återigen kunde samlas till gudstjänst.Trots nedstängningen har dock en liten grupp kvinnor i Asmara samlats för daglig
bön hela tiden.
Vid musikskolan i Asmara, som ELM var med om att starta 1998,
har nu påbörjats en både fysisk och innehållsmässig renovering. Den
tidigare ledaren Barnabas Mebrathu har gått in i arbetet som ledare
för skolan och förväntas leda arbetet under 18 månader. ELM stöder
årligen skolan ekonomiskt men har under 2021 dessutom bidragit
med 75 000 kronor för extra utgifter i samband med förnyelsearbetet.
ELCE har ca 20 000 medlemmar som finns i en organisation med
fyra distrikt och betjänas av 32 präster och dessutom evangelister och
diakoner.
ELM stöder ELCE ekonomiskt genom stöd till
Musikskolan i Asmara, Teologiska seminariet i Beleza
samt kyrkans centrala administration.
Kerstin Nilsson
vik missionssekreterare 2021

55

Verksamheten i utlandet

Rapport från ELCE
Bakgrund

ELCEs historia går tillbaka till år 1866 och de
svenska missionärer som kom med evangeliet. Missionärerna kom till Massawa 1866 med målet att nå
fram till oromofolket i Etiopien, men lyckades inte
på grund av ständiga krig och konflikter. De slog sig
därför ner mer permanent i Eritrea. De svenska missionärerna kom med teologisk och medicinsk kunskap. Denna verksamhet förändrade det eritreanska
samhället och ledde fram till bildande av ELCE.
ELCE har som högsta prioritet att arbeta utifrån
missionsbefallningen att nå ut med evangeliet.
Kyrkan driver arbetet vidare i form av ett holistiskt
program som riktas till hela samhället.
Nulägesbeskrivning

ELCE är ett av fyra officiellt registrerade trossamfund i landet, tillsammans med den eritreanska
ortodoxa respektive katolska kyrkan samt islam. I
ELCE finns det uppskattningsvis 20 000 medlemmar fördelade på fyra stift, femtioåtta församlingar
och ett antal platser där evangelium förkunnas till
människor av olika bakgrund. Trettiotvå pastorer är
i aktiv tjänst, tio evangelister och ett antal diakoner,
tillsammans med bibellärare, lekmannapredikanter
och andra volontärer.
Konsekvenser av Covid-19

Det första fallet av Covid-19 registrerades den 21
mars 2020 och tre dagar senare infördes restriktioner på alla former av religiösa samlingar och aktiviteter. Dessutom infördes restriktioner på kollektivtrafik och offentliga platser som restauranger, caféer
med mera. Den 25 mars stängdes skolor.
Livet försvårades när priset på förbrukningsvaror,
som gryn, olja, tvål, andra sanitära produkter och
matvaror steg dag för dag.
ELCEs generalförsamling

ELCEs årliga generalförsamling, som skulle ha hållits 2020, hölls den 26 juni 2021 på Belezas pastorsutbildningscenter, dock i förminskad skala med
färre medverkande.
Budget för 2021 godkändes. Dessutom valdes
rådsmedlemmar för de platser som stod lediga och
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Kvällsgudstjänst i samma kyrka, Edaga Hamos, som betyder
”torsdagstorget”.

den framlagda propositionen om att revidera konstitutionen godkändes och en kommitté för detta tillsattes. Pastor Fithawi Tekeste valdes till ny vicepresident för en period av tre år. Pastor Simon Gebrekstos
valdes för andra gången till ordförande för styrelsen.
I övrigt diskuterades bland annat följande på mötet:
• Bygget av ett nytt boningshus för lärarna och en
generell upprustning av Beleza,
• Närma sig andra partners, främst Mekane Yesuskyrkan i Etiopien, för att få tag i fler lärare och
teologer som kan undervisa på Beleza,
• Utbildning av fler unga framtida pastorer och
evangelister som kan ta över när de nuvarande
slutar,
• Utbilda inflytelserika ungdomsledare och kvinnliga ledare,
• Mobilisera diasporan genom att uppmuntra till
att bidra (inklusive medlemsavgift) och förbättra
andra inkomstbringande aktiviteter,
• Uppmärksamma affärsbyggnadsprojektet, vilket
förväntas bli potentiellt inkomstbringande.
Andra aktiviteter
A. Belezas pastorsutbildningscenter

I december 2020 tog Belezas pastorsutbildningscenter emot nio pastorsstudenter. Under deras tre
veckor långa uttagningsprocess prövades de i olika
aspekter för att se om de kunde följa den ordinarie
studieplanen som skulle börja i januari 2021.
Alla andra aktiviteter som skulle skett på plats i
Beleza – fortbildningskurs för pastorer, utbildning
för ungdomsledare och kvinnliga ledare, ungdoms-
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konferenser, utbildning för söndagsskollärare, studiegrupp för pastorsfruar – har fått ställas in pga
pandemin.

muntran och stöd till människor under nedstängningarna, och man har för få kyrkliga ledare. Dessutom finns det vakanta tjänster i ELCEs huvudkontor och regionala kontor.

B. Ungdomskansliet

ELCEs ungdomskansli arbetade intensivt under
tiden som landet var nedstängt för att förbereda
bland annat texter och riktlinjer för ungdomarnas
bibelstudiegrupper. Paulos Adem och Aaron Mehretu tvingades återvända hem från Mekanisa-seminariet i Etiopien på grund av pandemin, och har
tillsammans med ELCEs ungdomssekreterare och
ledaren för Evangelist- och utbildningsenheten tagit
fram ett första utkast till undervisningsmaterial.

Avslutning

I ett globalt perspektiv har spridningen av covid19 inte varit så stor i Eritrea. Vi är mycket tacksamma till Gud för hans nåd och beskydd av oss.
Vi uttrycker vår tacksamhet till våra partners för
att de stöttar oss och delar med sig av sina resurser,
speciellt i tider av nöd och svårighet.
Den Evangelisk lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE) genom
Temesghen Berhane, generalsekreterare

C. Kvinnokansliet

Kvinnor i olika församlingar har organiserat så att
man har kunnat besöka människor i behov av hjälp
under nedstängningen, samtidigt som man har följt
alla säkerhetsrutiner. I Asmara hölls morgonböner i
smågrupper även under nedstängningen.
D. Dövskolan

ELCEs dövskola i Asmara och Keren var bara i gång
under februari och mars 2020 innan de fick stänga
på grund av pandemin. Under läsåret 2019/2020
var 86 elever registrerade vid internatskola i Keren
och 79 var registrerade vid skolan i Asmara.
Ett projekt finansierat av EU för att bygga ut
skolan i Keren med sex nya klassrum och sovrum
med en kapacitet för 24 elever färdigställdes och
lämnades över till ECLC. Framtida finansiering är
emellertid en kvarstående utmaning.
E. Kyrkans radioarbete

Kyrkans radioarbete har spelat en avgörande roll
under pandemin genom att sända bibelförankrade
budskap till allmänheten. Sändningen sker på tre
språk: tigrinja, tigre och kunama. Återkopplingen från
lyssnare har minskat under 2020, men de som hört av
sig har förmedlat att sändningarna har betytt mycket.
Utmaningar

Nedstängningar och restriktioner på grund av pandemin har påverkat kyrkan, och man kämpar med
begränsad tillgång på ekonomiska, materiella och
personella resurser. Det är svårt att nå ut med upp-

Barnabas Mebrahtu tillsammans med skolans ledare.

Rapport från Musikskolan i Asmara
Det är mer än två år sedan jag och pastor Jonny
satt och diskuterade den Evangelisk-Lutherska
musikskolans situation. Sedan dess har jag jobbat
intensivt för att hitta orsaken till skolans negativa
utveckling. Jag har diskuterat med rektorn, lärarna,
eleverna, skolans ledning och med kyrkans ledning. Till slut kom vi överens om att jag skall bli
involverad i skolans arbete som tillfällig rektor och
under tiden ska jag, tillsammans med alla involverade, lyfta skolan till en väl fungerande institution.
Jag kommer att lägga ner min själ i arbetet. Jag vill
framföra mina hälsningar till ELM och tacka för det
stöd som ni har lovat. Skolans arbete kommer att bli
till kyrkans och församlingens välsignelse.
Med önskan om Guds välsignelse,
Barnabas Mebrahtu
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Etiopien
Samarbetskyrka: Etiopiens Evangelisklutherska kyrka
Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC)
P.O.Box 1002, Addis Ababa, Ethiopia
www.ethiopianevangelicallutheran.org
Ordförande/President
Qes Mussie Alazar
henockmussie@gmail.com
00251 911 549 765
Generalsekreterare
qes Awoke Petros
awokepetros09@gmail.com
Telefon 00251 111 550 304
Mobil 00251 911 087 114
Kassör: Meaza Semereab
meazysemere@gmail.com
Telefon 00251 111 557 996
Mobil 00251 911 850 618

Lutherska teologiska Seminariet (LTS)
P.O.Box 181, Asella, Ethiopia
Rektor
Qes Mekonnen Geremew
meklooms@gmail.com
Telefon 00251 223 311 066
Mobil 00251 911 728 312

Etiopiens Evangelisk Lutherska Kyrka (EELC)
Rapport från Missionssekreteraren
ELMs relation med EELC år 2021 har färgats av
100-årsfirandet av missionsarbetet i Etiopien.
Men det skedde i skuggan av pandemin och av de
konflikter som utbröt med början i Tigray i norra
Etiopien och som ledde till att SLEFs missionärer i
Asella, söder om huvudstaden Addis Abeba evakuerades i november 2021.
100-årsfirandet hölls i Hässleholm den 6 november och in i det sista hoppades vi att tre gäster från
Etiopien skulle kunna komma. Men en förlängning
av inreseförbudet gällande inresa till Sverige från
länder utanför EU satte stopp för det. Glädjande
nog kunde dock några etiopier med rötter i EELC
och bosatta i Sverige och Norge delta i firandet och
ge en lite mer etiopisk touch åt dagen.
I början av året fick EELC en ny generalsekreterare nämligen qes Awoke Petros som efterträdde qes
Dawit Tufa. Den senare har fått möjlighet att studera i USA och påbörjade under året sina studier där.
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Utanför kyrkan i Asella.
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EELCs representanter vid LHSM-workshop i Kenya tillsammans med Nancy Ndungu från Way of Peace och Joseph Nyamutera
från Rwanda, en av initiativtagarna/författarna till Healing Hearts, Transforming Nations. Från vänster: Nancy, Mekonnen
Geremew, Mussie Alazar, Joseph och Yacob Tizazu.

ELM stöder ekonomiskt barnhemmet i Asella,
Asella Children and Youth Ministry (ACYM) och
under året har ett nytt treårigt avtal tecknats om
bidrag och samarbete.
Det teologiska seminariet i Asella, LTS har haft 8
elever som tvingats skjuta fram sina studier men förhoppningen är att de ska kunna fullfölja sina studier
under nästa år. ELM stöder seminariet ekonomiskt.
Även kyrkans centrala administration får ett ekonomiskt stöd från ELM.
Under året har tankar och samtal förts om att i
Etiopien introducera samma försoningskoncept
som används i Kenya. I juli var därför tre representanter för EELC i Nakuru i Kenya på en två veckors kurs som innehöll själva workshopen Healing
Hearts, Transforming Nations, HHTN men också
den utbildning som ges för personer som själva ska
kunna ordna och hålla sådana workshops. Tankar
fanns på att undertecknad skulle resa till Etiopien
för att vara med, stötta och ge råd när de själva skulle
hålla workshops. Tyvärr har det inte låtit sig göras.

Kerstin Nilsson
vik missionssekreterare 2021

Lutherska seminariet i Asella
Året 2021 och slutet av 2020 blev en svår tid
för oss. Attacken mot den etiopiska nationella
försvarsstyrkan utlöste krig med död, skador på
infrastruktur och förstörelse av fastigheter bortom
ens föreställningsförmåga. Efter att den etiopiska
styrkan drog sig tillbaka från Tigray, ryckte Tigray
Liberation Fronts (TPLF) styrkor fram mot Addis
Abeba, vår huvudstad, och hotade att ta den med
våld. På grund av hotet fick pastor Evans, hans
familj, Edny Fors och Helena Sandberg också direktiv från sin missionsorganisation att lämna Etiopien
och tills vidare dra sig tillbaka till Kenya. Det var ett
tungt avbräck för oss!
Kriget med TPLF befarades sprida sig över hela
Etiopien och även innefatta andra städer än Addis
Abeba. Men nu vänds kriget och TPLF-styrkorna
har drivits tillbaka till Tigay-regionens gräns, långt
bort från oss och huvudstaden. Vi kan nu driva våra
verksamheter som vanligt igen, även om vi saknar
pastor Evans. Förhoppningen är att Desta Mekonnen ska ansluta till personalstyrkan direkt efter
jullovet. Dessutom kommer pastor Evans förhoppningsvis att pendla mellan Etiopien och Kenya och
ge några lektioner om de rådande direktiven hävs.
Det här året, 2022, är det sista läsåret för våra
nuvarande studenter. Det blir en examen någon
gång i slutet av juni 2022. Förhoppningen är att
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1. Några av flickorna på ACYM. 2. En av köksorna på skolan. 3. Skolans föreståndare Rahel på dess vitlöksodling. 4. Skolans
egenbygda utegym.

några representanter från SLM och SLEAF kan vara
med och dela vår glädje.
I september 2022 blir det en ny antagning. Seminariet är redo att anta tio studenter för ytterligare
tre års teologiska studier. Bristen på rätt och lämplig undervisning och predikan, ökar behovet av att
utbilda framtida tjänare av evangeliet för att utrusta
dem med rätt undervisning i Bibeln. Vi strävar därför efter att, efter bästa förmåga, utbilda människor
så att Kristus predikas på rätt sätt.
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För att fullgöra vårt uppdrag har vi fått betydande
finansiering, solidaritet genom evangeliet och regelbunden ömsesidighet från vårt partnerskap med
ELM och SLEF. Vi är mycket tacksamma för den orubbliga gemenskap vi har med dem.

Mekonnen Geremew
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Kenya
Samarbetskyrka:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya
Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK)
P.O. Box 44685, 00 100 Nairobi, Kenya
www.elckenya.com
Ärkebiskop
Joseph Ochola
ocholajo@yahoo.com
Generalsekreterare
Benjamin Lemosi
blemosi@yahoo.com
Telefon: 00254 720 478 141

Bethesda Children Ministry

P.O. Box 2006, Nakuru 20 100, Kenya
Direktor:
Elizabeth Gwako Mokoro
elizabeth.bethesda@gmail.com
00254 725 377 067
Danvas Nyakundi
nyakundidan71@gmail.com
00254 722 802 179
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se
https://www.facebook.com/Kids-In-NeeD-269280303142587

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Missionssekreterarens rapport
ELCK har utvecklats till en stor kyrka med ca 200
000 medlemmar. Den är uppdelad i ett antal stift
varav ett av de tidigare stiften delats i två, nämligen
Lake Diocese som nu delats i Southern Lake Diocese
och Lake Diocese. Förutom de två nämnda stiften
och ärkestiftet finns South West Diocese med säte
på Itierio, North West Diocese med kontor i Kapenguria, Nyamira Diocese med kontor på Ogango resp
Nyamira och Central Diocese med säte i Nairobi
resp Nakuru. Central Diocese planerar att delas i två.
Under senare år har ett antal av de äldre prästerna
gått i pension och av de nu aktiva prästerna har flera
ansvar för mer än ett pastorat. Nya präster utbildas
i Matongo vid Neema Lutheran College, tidigare
MLTC men också vid några olika institutioner som
har lösare koppling till ELCK.
ELM stöder Bethesda Children Ministry, BCM
som finns utanför staden Nakuru. Arbetet består i

rehabilitering av gatubarn men också i driften av en
privat grundskola för barn i området.
Det försoningsarbete som bedrivs av gruppen
Lutheran Healing Spring Ministries, LHSM har
också under 2021 fått ekonomiskt stöd av ELM.
Dessutom har en gåva sänts till SWD och Itierio
katedral till hjälp att färdigställa byggandet av en
katedral som bättre rymmer gudstjänstbesökarna
än den nuvarande kyrkan.
I sin julhälsning till ELM säger ärkebiskop
Ochola att ELCK nu bör gå från att ha varit ett missionsfält till att bli en missionskraft. Låt oss be för
dessa ambitioner och vara beredda
till fortsatt förbön, enligt biskop
Ocholas önskan.
Kerstin Nilsson
vik missionssekreterare 2021
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Familj försonad efter 13 år från varandra.

Tre representanter från EELC på besök under LHSM-workshop
i Kenya: Yacob Tizazu, Mekonnen Geremew och Mussie
Alazar. Här i samspråk med Joseph Nyamutera från Rwanda.

Freds- och försoningsarbetet i ELCK
Året 2021 började med ett konsultativt möte mellan
Samuel Odhiambo och Kerstin Nilsson hemma hos
Samuel för att diskutera ledarskapsutbildningen i
Sydvästra stiftet. Vid mötet föreslogs också att vi
skulle anordna en liten ledarskapsutbildning för
Nyamira stift på grund av meningsskiljaktigheterna
mellan ledarna, och deras misslyckande att komma
överens för att lösa ett dödläge mellan anhängare
till biskop Aranda och biskop Okong’o. Vid ett
ledningsmöte fick vi 2021 års bidragsrapport från
ELM. Mötet tackade, genom ordföranden, ELM
för bidragsstödet.
Eftersom Centralstiftet har flera olösta konfliktfrågor och därmed ett dödläge i ledarskapet vill
LHSM (Lutheran Healing Spring Ministries) prioritera freds- och försoningsarbetet i centrala stiftet.
Det beslutades därför att en större del av dess budget skulle koncentreras till Centralstiftets fredsplan.
Uppföljningar gjordes för Kipkoris och Ekerubo
Gietai med bra feedback. Efter att ha deltagit i
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Ledarskapsträning i Iterio.

HWEC-workshopen (Healing Wounds of Ethnic
Conflict) kom deltagarna tillbaka till kyrkan och
gemenskapen med förvandlingens ljus och förespråkade helande och förvandlade hjärtan. En
deltagare vittnade om att kunskapen han fick från
workshopen hjälpte honom att lösa vissa konflikter
inom släkter i sin by.
En HWEC-workshop genomfördes på Litein
den 31 juli–1 augusti 2021, med 21 deltagare. En
av deltagare hade varit separerad från sin familj
i mer än 13 år, men han berördes av undervisningen och meddelade att han önskade försona
sig med sin familj. Han bad teamet om hjälp och
man utvecklade en försoningsplan som ledde till
att han så småningom försonades med sin familj.
Uppmuntrade av detta skapades ett uppföljningsprogram. Sju samlingar hölls på olika platser med
16–28 deltagare i varje och resultatet var mycket
uppmuntrande.
LHSMs verksamhet skapar en god grund för församlingsplantering men vi saknar kapacitet att gå
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vidare enligt deltagarnas önskemål. En annan stor
utmaning för oss är motivationen i teamet. Medarbetarna offrar mycket men vi saknar resurser. Eftersom landet närmar sig de nationella valen, finns det
ett stort behov av gränsöverskridande workshops
för att motverka eventuellt etniskt våld och engagera regeringens säkerhetsavdelningar för att säkerställa fred.
Gud önskar se rättvisa, vänlighet och ödmjukhet
bland sitt folk. Jesus levde ett liv i tjänst och kärlek,
hans trofasta kärlek upphör aldrig och Guds nåd
tar aldrig slut. När vi fortsätter i denna tjänst för
fred, helande och försoning, är vår önskan att se
partnerskapet mellan LHSM och ELM växa från
klarhet till klarhet i mänsklighetens tjänst, en tjänst
som aldrig upphör.
Nåd och frid till ELM-familjen från Gud vår
Fader och Hans son Jesus Kristus.

Klassrum med engagerade elever på BCM.

Samuel Odhiambo, Ledare och koordinator för
Lutheran Healing Spring Ministries (LHSM)

Bethesda Children Ministry (BCM)
Jag vill ta det här tillfället till att uttrycka min tacksamhet för det goda arbete som ELM och Bethesda
gör, särskilt i den här tiden av pandemi. Vi har klarat
oss så här långt tack vare vår mäktige Far i himlen.
Ta emot våra varmaste hälsningar från pojkarna
som för närvarande finns på Bethesda:
• 23 av dem deltar i förebyggande program,
• 192 elever går i skola från förskola till årskurs 7,
• personalen på Bethesda innefattar både ledning,
rehabilitering och skola, total 15 anställda. Nio
av dem är lärare i våra nio klasser, och sex av dem
jobbar med rehabilitering och ledning.
Verksamheterna på Bethesda fungerar väl trots
pandemin. Gud har varit god mot oss genom det
stöd vi har fått från vår huvudsponsor ELM. Vissa
verksamheter omkring oss, med utländskt stöd, har
tvingats stänga ner, men inte Bethesda och vi tackar
er fantastiska människor för det. Utan svenskarnas
hjälp – ELM och Örkelljunga pastorat – hade vi
inte klarat det. Jag vill dock uppmärksamma vad vi
själva har kunnat bidra med: lokalt stöd plus intäkter från jordbruket inbringade totalt ca 1/7 av den
totala budgeten.

Killarna på BCM får nya skor av en lokal donator.

Några av killarna på BCM.

När vi går in på det nya året kommer vi att utöka
personalen med en anställd eftersom skolan kommer lägga till en åttonde klass. Två pojkar kommer
att skriva prov för att få börja klass 8.
Gud välsigne er alla!
Er broder i Kristus,
Nyakundi Danvas
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Peru
Missionärernas organisation i Peru:
Misión Luterana Sueca (MLS)
Apartado 4, Chiclayo, Peru
E-post: peru@elmbv.se

Samarbetskyrka:

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH)
President
Julia Isabel Uriarte Martínez, Kontakt via MLS
Missionärer
Lisa Unosson, lisa.unosson@elmbv.se
Hjalmar Unosson, hjalmar.unosson@elmbv.se

Samarbetande organisationer i Peru:

Evangelisk Luthersk Mission (ELM-DK) Tværstræde 6, 3700 Rønne, Danmark
E-post: elm@elm.dk Hemsida: www.elm.dk
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norge
E-post: hovedkontoret@nlm.no Hemsida: www.nlm.no
Adress i Peru: Misión Luterana de Noruega, Apartado 1387, Arequipa, Peru
World Mission Prayer League (WMPL) 232 Clifton Avenue, Minneapolis, NM
55403, USA
E-post: wmpl@wmpl.org Hemsida: www.wmpl.org
Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) Apartado 686, Arequipa, Peru
E-post: ielpcon@ec-red.com, Hemsida: www.ielp.org
Luthersk Mission (LM) Industrivænget 40, 3400 Hillerød, Danmark
E-post: dlm@dlm.dk Hemsida: www.dlm.dk

Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH)
Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar
staden vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni
som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. (Ps 127:1–2)

Hög smittspridning
och hårda restriktioner
Peru är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av coronapandemin. När 2021 inleddes var
smittspridningen och dödstalen fortfarande väldigt höga i Peru. Presidenten ville undvika att sätta
hela landet i en total nedstängning igen, eftersom
det riskerade skada landet och folket ännu mer.
Istället infördes regionala restriktioner utifrån fyra
olika nivåer av smittspridning. Dessa restriktioner
reviderades var 15:e dag och under februari var
smittspridningen så hög att delar av landet stängdes
totalt återigen men redan från mars månad hävdes
nedstängningen i samtliga regioner. Under hela året
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rådde utegångsförbud under vissa tider på dygnet
och vissa helgdagar. Även om det sedan dess inte varit
en total nedstängning på samma sätt som tidigare
så har restriktioner av olika slag präglat Peru under
hela året. Skolor på alla nivåer förblev stängda under
hela 2021 och beräknas öppna i mars 2022, efter två
års digitala studier. Vi kan bara ana vilken utmaning
detta medfört för de peruanska barnen, särskilt i de
yngre åldrarna, både inlärningsmässigt, socialt och
emotionellt. Ganska snart efter att vaccinet kom
påbörjades vaccineringen i Peru och i dagsläget är
en stor del av landets vuxna befolkning vaccinerade.
Det är imponerande att se hur den evangelisklutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH) hanterat
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coronakrisen. När pandemin bröt ut i mars 2020
och landet sattes i ”lock down” var de väldigt snabba
med att komma igång med digitala gudstjänster
från församlingarna Las Brisas och San Antonio.
Gudstjänsterna i Las Lomas fortsatte trots omständigheterna. När pandemin lugnade ner sig något
och landet öppnades så kom man snabbt igång med
fysiska gudstjänster igen och när det blev utegångsförbud på söndagarna ställde man om och hade
gudstjänster på lördagar istället. Även digitala samlingar för barn och ungdomar har arrangerats under
året. Under den senare delen av året kunde kyrkans
veckoaktiviteter återupptas. När det varit möjligt
under året har man också skickat upp kyrkans pastorer till Piura för att stötta församlingen där.

Tillbaka i Chiclayo
Den höga smittspridningen i början av året gjorde
att vi fick skjuta på planerna för familjen Unossons
återvändande till Chiclayo och det var först i maj,
när situationen började se lite bättre ut, som de
kunde återvända. Lisa och Hjalmar skriver: ”Den
8:e maj återvände vi hem till Chiclayo och Peru
efter 11 månader i Sverige. Även om det var ofrivilligt långt, vill vi inte tro att det var förgäves. Tiden
i Sverige hade fördelen av att barnen fick knyta förnyad kontakt med mor- och farföräldrar och kusiner och vi fick alla tid med våra familjer. Samtidigt
upplevde vi att de fyra första månaderna på år 2021
var mycket en väntan på att få åka tillbaka. Vi gick
liksom på ”stand by” och hade därför svårt att engagera oss mer långsiktigt i olika uppdrag i Sverige,
och led därför delvis av sysslolöshet. Av olika anledningar, både pandemirelaterade och privata sådana,
dröjde det till maj innan vi kom iväg. Väl i Chiclayo upplevde vi den märkliga känslan av att känna
igen livet vi levt, men i någon mån glömt hur vi
levde det. Sakta men säkert kom Chiclayo-tillvaron
tillbaka till oss och vi njöt av att vara tillbaka och
slippa ”lock down” och polis- och militärkontroller
som var en del av vår vardag i början av pandemin
år 2020. Nu krävdes “bara” dubbla munskydd när
vi var ute för något ärende, men i övrigt var allt
öppet och igång i samhället och det var en lättnad.
Med frånvaron av missionärer under ett år fanns det
mycket av missionens åtaganden som var eftersatt
och krävde att vi tog tag i, allt från bilar som skulle

Familjen Unosson på väg tillbaka till Peru i maj 2021.

skötas till papper som behövdes registreras hos
myndigheter. Vi upplevde en glädje att vara tillbaka
och känna att livet gick att leva i Chiclayo igen.”

Politisk instabilitet och presidentbyte
I april var det presidentval i Peru efter ett omtumlande politiskt år. I november 2020 tvingades den
dåvarande presidenten Martín Vizcarra att avgå
efter anklagelser om korruption. Hans efterträdare Manuel Merino fick bara fem dagar vid makten innan han också tvingades avgå efter massiva
demonstrationer och till och med dödsskjutningar.
Den tredje presidenten under en och samma vecka,
Francisco Sagasti, gick sedan in som interimspresident och situationen lugnade ner sig. I april 2021
valdes Pedro Castillo till ny president för Peru.

Sommarbibelskola
Den sommarbibelskola (sk. CLET) som arrangeras
varje sommarlov (under jan–mars) av den evangelisk-lutherska kyrkan i södra Peru (ILP) blev detta
år i digital form på grund av pandemin. Varje år
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Matpaket till ”Stöd i nöd”-kampanjen packas i församlingen
i San Antonio.

brukar några unga från norra Peru åka ner till södra
Peru för att delta och det brukar betyda mycket för
dessa unga, både att få undervisning och att träffa
andra kristna ungdomar. Detta år deltog 10 personer från Chiclayo och 8 personer från Piura på
denna digitala bibelskola som pågick i fyra veckor.
Flera av deltagarna vittnar om att de haft stort
utbyte av kursen och att de fått god undervisning i
Bibeln och om det kristna livet. Vi är tacksamma för
det samarbete vi har med kyrkan i södra Peru och
ser vilken välsignelse det medför in i kyrkan både i
Chiclayo och i Piura.

Stöd i nöd
Under 2020 gjordes en insamling inom ELM till
stöd för våra samarbetskyrkor så att de i sin tur kunnat hjälpa lidande människor i kyrkans närhet som
på olika sätt drabbats av pandemin. Kampanjen
kallades ”Stöd i nöd”. I Peru delades bidraget upp i
tre delar och två satsningar gjordes under 2020 då
församlingarna delade ut matpaket till nödställda
både i och runt församlingarna. Tredje och sista
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satsningen gjordes i maj 2021. De tre pastorsfruarna Isabel, Lety och Margot ansvarade även för
denna satsning, och Lisa och Hjalmar fanns med
och hjälpte till. Matpaket delades ut både i Chiclayo och Piura och ca 200 familjer fick ett matpaket
bestående av bland annat ris, socker, linser, bönor,
olja, vinäger, pastapaket och konserverad mjölk.
Även kristen litteratur fanns med i matpaketen.
Kyrkan i Chiclayo uttrycker stor tacksamhet till alla
som gett pengar och som gör det möjligt för dem att
hjälpa nödställda.
Lisa bloggar i juli: ”Eftersom jag haft kontakt
med IELCHs tre pastorsfruar och hjälpt dem administrera de två tidigare Stöd-i-nöd-satsningarna på
distans från Sverige var det riktigt härligt att äntligen vara på plats igen och kunna hjälpa till. Eftersom vi nyss kom tillbaka till Chiclayo, efter vår pga
pandemin ofrivilligt långa Sverigevistelse, så har det
också varit ett bra sätt för oss att återuppta relationer
och kontakter. Och en bieffekt (bi-välsignelse?) av
dessa tre Stöd-i-nöd-satsningar är att pastorsfruarna
fått möjlighet att umgås och fördjupa sin inbördes
gemenskap. Det har glatt mig mycket att se det och
att själv få del av den gemenskapen, till exempel
en helg i juni då jag åkte tillsammans med dem till
Piura för att dela ut matpaketen.”

Nya tag i familjeprojektet
I början av hösten förnyades Lisa och Hjalmars
arbetskontrakt med IELCH och i denna process
fick kyrkan komma med sina önskemål på vilka
arbetsuppgifter de vill att Unossons ska ha. Lisa och
Hjalmar skriver: ”Pastorsparen samlades tillsammans i juli för att fundera på vilka behov kyrkan
hade som vi skulle kunna fylla. I början av augusti
var vi på ett gemensamt läger med pastorsfamiljerna
och de fick då tillsammans uttryckt tre områden
där de önskade vår hjälp. Dessa tre områden var: 1.
enskilda stödjande samtal med pastorerna och deras
fruar, 2. föreläsningar i församlingarna och 3. stödoch rådgivande samtal till församlingsmedlemmar
och familjer. Vi såg tydligt Herrens ledning i att
dessa tre punkter bekräftade och överensstämde
med vår kallelse och önskan för vårt uppdrag i Chiclayo. Vi såg hur ”Herren hade byggt på huset och
gav oss bröd medan vi sov”, eller rättare sagt medan
vi varit på en veckas semester. Efter dessa uttalade
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Hjalmar föreläser i församlingen i Las Brisas.

Det nya volontärteamet, från vänster: Klara Pettersson, Sara
Sortkær, Vibeke Ydema och Miriam Fridstrand.

fokusområden fylldes våra arbetsdagar med massor
av arbete. Vi bokade in enskilda samtal med pastorerna och deras fruar, vi förberedde en undervisningsserie i tre delar som vi skulle hålla i Las Brisas,
Las Lomas och San Antonio mellan augusti till
november och vi fick förfrågningar om rådgivande
samtal via pastorsparens kontaktnät i sina församlingar. Det var spännande arbetsuppgifter och vi
gladdes mycket åt att få vara i funktion! Samtalen
med pastorerna och deras fruar var något vi särskilt
hade förhoppningar på och bad om att Guds Ande
skulle få leda oss i, så att de får göra en skillnad för
dem själva, deras familjer och inte minst för deras
respektive församlingar. Samtalen har vi haft cirka
en gång i månaden och flera av dem har uttryckt
mycket uppskattning och tagit chansen att prata
om saker som är viktiga för dem. Vi har i något fall
också sett att det fått en tydlig positiv effekt i både
familje- och församlingsliv.”

Lisa och Hjalmar skriver: ”Att ta emot fyra volontärer var ett större arbete än vi kunde föreställa oss,
men i efterhand inte så konstigt att förstå. De kunde
inte kultur eller språk och behövde därför hjälp med
allt i kommunikationsväg och planering den första
tiden. De första fyra veckorna bodde de fyra volontärerna hemma hos var sin värdfamilj från kyrkan
och åkte på dagarna till missionens lokal i centrum
för att läsa spanska digitalt från skolan ABC i Arequipa. Det krävde mycket planering och omhändertagande de första veckorna, men vid årets slut
kunde vi konstatera att de fyra volontärerna snabbt
blivit mer självgående, samt att satsningen på värdfamiljer var en fullträff. Den gav dem en snabbskjuts in i språket, kulturen och till viktiga och
bärande relationer i de olika församlingarna som
de fortsatte att bygga vidare på också efter att de
i oktober flyttade in i en gemensam lägenhet nära
missionens lokal. Efter språkstudier och flytt till
egen lägenhet fick volontärerna ett schema för vilka
grupper i kyrkan de skulle vara med i och hjälpa till
med. De har också fått spela en viktig roll för att ge
skolgång/barnomsorg till våra barn Erik och Anneli
som ännu inte kan gå i skolan, eftersom den peruanska skolan varit stängd i två år. Med volontärernas
insatser för att ta hand om våra barn har vi kunnat
frigöra mer arbetstid och hinna med de åtaganden
som vi planerat med kyrkan.”
Volontärerna kommer att befinna sig i Chiclayo
till i slutet av maj 2022. De är engagerade i barngrupperna, ungdomsgrupperna och kvinnogrupperna ute i församlingarna samt hjälper till i sången

Volontärteam till Chiclayo
I början av september anlände ett skandinaviskt
volontärteam till Peru: Klara Pettersson och
Miriam Fridstrand från Sverige samt Sara Sortkær
och Vibeke Ydema från Danmark som sändes ut i
nära samarbete med Evangelisk Luthersk Mission
i Danmark (ELM Dk). Efter fyra veckors språkstudier och boende i peruanska familjer flyttade
de fyra volontärerna in i en lägenhet i centrala
Chiclayo, i närheten av den lokal där Unossons
har sina kontor och där kyrkan bedriver sin studentverksamhet.
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och musiken vid gudstjänsterna i församlingen i
Las Lomas. Därutöver tar de hand om Unossons
barn, Erik och Anneli, två förmiddagar i veckan och
har förskoleaktiviteter med dem. Volontärerna är
även med i studentgruppen som samlas en gång i
veckan i missionens lokal i Chiclayo centrum, där
de också bidrar med engelskundervisning. Läs mer
om volontärerna i rapporten om Move.

Församlingsarbetet i Piura
Coronapandemin drabbade den lilla församlingen i
Piura väldigt hårt. Eftersom församlingen ännu inte
har någon lokal pastor blev det extra kännbart när
missionärer och volontärer tvingades åka hem och
församlingen lämnades utan någon naturlig ledare.
Dessutom åkte flera av de unga som brukade vara
med i församlingens verksamhet hem till sina familjer på olika platser i norra Peru så de kristna blev även
fysiskt utspridda. Under året har digitala veckoträffar möjliggjort ett socialt och andligt utbyte mellan
missionen och de kristna i Piura. Dessa samlingar
har uppskattats och särskilt positivt har varit att kyrkans unga predikanter från Chiclayo deltagit med
undervisning, vilket gjort att relationen till vännerna
i Chiclayo har stärkts. Kyrkans ledare och pastorer i
Chiclayo har gjort allt de kan för att behålla kontakten med de kristna i Piura. Några av våra vänner i
Piura har följt med på de gudstjänster som sänts från
Chiclayo och kyrkans ordförande Isabel har hållit
personlig kontakt med flera av vännerna i Piura. Så
snart restriktionerna släppte så började kyrkans tre
pastorer i Chiclayo turas om att åka till Piura en gång
i månaden för att ha ungdomssamlingar och gudstjänster med dem. Det är väldigt uppmuntrande att
se det stora engagemang pastorerna i Chiclayo har
för arbetet i Piura. Under våren 2021 planerades för
en korttidsinsats från Sverige för att stödja församlingen i Piura, men på grund av pandemin blev detta
inte möjligt förrän hösten 2021.
1. Pepe, pastor i Las Brisas, predikar på besök i kyrkan i
Piura. 2. Jan-Ulrik Smetana med de tre pastorerna Pepe,
Merci och Harold i kyrksalen efter gudstjänst i Piura. Med är
även Monica (med munskydd) som togs upp som medlem i
församlingen den söndagen och församlingens ordförande,
Rommel, den unge mannen med munskydd. 3. Lunch i
kyrkan i Piura på reformationssöndagen, 31 oktober. Man
brukar göra en fest då. 4. Vaktmästare Edgardo tar emot
utanför kyrkan i Piura.
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Korttidsinsats till Piura
I början av september, samtidigt som volontärteamet, reste tidigare perumissionär Jan Ulrik Smetana
till Peru på ett tre månaders uppdrag för ELM med
målsättningen att göra en pastoral insats i församlingsarbetet i Piura, stödja och uppmuntra våra
missionärer Lisa och Hjalmar Unosson i Chiclayo
samt hjälpa till med introduktionen och omhändertagandet av volontärerna.
Janne bloggar: ”Det var verkligen med stor glädje
jag kom till Chiclayo. Att återse de kära syskonen
i San Antonio, Luya, att bli varmt välkomnad vid
en särskild samling av kyrkans representanter, att
samtala med mina kära pastorskollegor, att få vara
tillsammans med vår kära missionärsfamilj familjen
Unosson, det var helt underbart! Men jag kände
samtidigt ett vemod när jag såg hur Chiclayo lidit
och ännu lider av pandemin, även om mycket har
blivit bättre sedan det var som värst. Efter en knapp
vecka i Chiclayo, som känns som min andra hemstad, så följde Hjalmar och Erik med mig till Piura
för att installera mig där. För att komma till Piura
så åker man genom en stor öken. Resan tar ca 3,5
timmar. Församlingen här i Piura har haft uppehåll
i 1,5 år (förutom digitala samlingar och några få
fysiska träffar), men nu är vi igång igen.
Det är en liten tapper skara som samlas här, men
tyvärr så är det många i Piura, liksom hemma i Sverige, som inte visar något intresse av att komma till
möten och höra Guds ord. Tidigare kom ganska
många till kyrkan, genom studentkaféet och engelskundervisning. Nu efter pandemistoppet samlas ca 10 personer här regelbundet till gudstjänst
och bibelstudium. Det är mycket givande att vara
här och stötta, dela genom personliga samtal, tala
i söndagspredikan. Idag har vi avlutat Efesierbrevet och på efterfrågan ska vi nu fördjupa vad vår
lutherska tro innebär. Jag arbetar målmedvetet för
att både huset och församlingen ska kunna fungera här (med stöd på distans) utan någon missionär
på plats. Nyligen valde vi en styrelse, upprättade
ett litet medlemsregister, och jag kommer nu ge
en medlemskurs, vad den kristna församlingen är
och vad den har att ge, men också uppmuntra till
vad medlemmen har att ge sin församling. Det är
otroligt givande att stå i detta konstruktiva uppbyggningsarbete men det är inte utan bekymmer.

Jan-Ulrik Smetana tillsammans med två unga vuxna i kyrkan
i Piura.

Det är så välsignat att dela Guds ord när man ser att
det finns ett behov, även om det inte är många, och
att få se trossyskon ta ansvar praktiskt och andligt
i församlingen. Men om inte ens alla av de få visar
en uthållighet, vad ska man göra då? Det kan vara
väldigt intressant att stå med i en liten församlingsutveckling, men det kan också vara väldigt skört. Be
gärna att församlingen i Piura får mogna och växa.”
Tyvärr uppstod oenigheter i den lilla sköra församlingen inom kort efter att Janne lämnat Peru.
Detta resulterade i att några medlemmar lämnade
församlingen och den nybildade styrelsen splittrades. Den onde är alltid verksam där evangeliet går
fram och Piura har visat sig vara hård mark för evangeliet. Med hjälp av kyrkans ledare och pastorer försöker vi hantera situationen samt erbjuda själavård
och pastoral omsorg för att om möjligt verka för
försoning och enhet mellan de kristna i Piura.

Förstärkning till Piura
Under året har det blivit ännu mer tydligt att församlingen i Piura behöver stöd och hjälp utifrån
för att etableras. Risken är annars att arbetet dör
ut. ELM har därför arbetat med att rekrytera fler
missionärer som under ett par års tid skulle kunna
stötta församlingsarbetet i Piura och hjälpa församlingen att etableras. Gud har inte öppnat några
tydliga dörrar ännu men arbetet med rekrytering
fortgår även under 2022.
Under året har ELM tillsammans med IELCH
även arbetat med frågan att rekrytera en sydamerikansk pastor till Piura. Pastorerna i Chiclayo stöttar
arbetet i Piura så gott de kan men det behöver finnas
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någon på plats som kan leda arbetet och vara en
herde för församlingen. Det är glädjande att pastorerna i Chiclayo är så aktiva i denna process. Representanter från ELM och från kyrkan i Chiclayo
har haft goda samtal med den evangelisk-lutherska
kyrkan i södra Peru som samarbetar med Norsk
Luthersk Misjonssamband, samt den evangelisklutherska kyrkan i Ecuador som sedan tidigare har
haft utbyte med IELCH. I dagsläget står en dörr på
glänt i samtalen med ett par pastorer i Ecuador och
samtalen med dem fortsätter.

Skandinaviska kollegor på distans
Eftersom Unossons sedan återkomsten till Peru
varit ensamma missionärer på plats så har samarbetet med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
och Luthersk Mission i Danmark (LM) samt utbytet med deras missionärer i södra Peru varit ovärderligt. Lisa och Hjalmar skriver: ”I månadsskiftet september och oktober åkte vi på NLMs missionskonferens i Arequipa. Med bara två missionärsenheter
från Norge och tre från Danmark närvarande fick vi
en tydligare roll på konferensen och blev delaktiga
och medräknade på ett sätt vi inte upplevt tidigare.

Det var fint och betydelsefullt att få uppleva den
kollegiala samvaron med andra skandinaviska missionärer i tjänst.”

På Guds välsignelse beror allt
Lisa och Hjalmar sammanfattar året på följande
sätt: ”Vår ständiga bön för året har varit att Herren ska välsigna vårt arbete, då det blivit tydligt för
oss att om inte Gud välsignar så arbetar arbetaren
förgäves. Ingenting kan vi göra i egen kraft. Men vi
har också detta år, återigen, blivit stärkta i vår til�lit till hur Gud verkligen vill och kan välsigna, hur
Han leder och lägger saker till rätta för oss. Den
förvissningen försöker vi ofta att påminna varandra
om när vi oroas för framtiden gällande kyrkan, vårt
arbete, barnens skolgång eller vad det nu kan vara.
Den förvissningen håller att vila i.”

Rakel Smetana
missionssekreterare

Årsrapport från Iglesia Luterana de Chiclayo (IELCH)
Isabel Uriarte Martinez, ordförande för den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo, sammanfattar året
på följande sätt:
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och
inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska
få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.
Kol 3:23–24
Jag hälsar er med frid mina syskon i tron.
Först och främst vill jag tacka Gud men också er,
mina syskon i tron, för den tillit ni visat mig som
person och för era förböner för mig i mitt uppdrag.
Det har varit ett svårt år för mig personligen eftersom jag har haft problem med min hälsa men också
känt mig uppgiven över situationen i kyrkan och
för familjerelaterade problem. Men med Guds hjälp
har vi kunnat genomföra en del aktiviteter i kyrkan.
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I början av året var det digital sommarbibelskola från Arequipa med en stor grupp deltagare
från Chiclayo, men även några från Piura. Vidare
genomfördes under året också ett läger med hela
pastorsfamiljerna samlade tillsammans som blev
lyckat och vi hade bibelstudier ihop och umgicks
med varandra. Något som vi insåg är hur stor del
av familjerna som upplever stress i sitt arbete och av
andra anledningar. Tack till våra medsyskon Hjalmar och Lisa Unosson för att ni hjälper oss.
Nytt för i år är att vi börjat samlas pastorsfruarna
själva tillsammans med Lisa Unosson. Vi har haft
andakt och delat livet med varandra och tagit tid för
att lära känna varandra lite mer. Som en del i detta
gjorde vi för första gången en resa tillsammans med
en övernattning för att lära känna varandra än mer
och Lisa bidrog med andakt.
Med start i april har några av kyrkans ledare deltagit i en teologisk onlinekurs om kyrkans historia,
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Till vänster: gudstjänst i församlingen i Las Brisas (Chiclayo).
Ovan: barnverksamhet i Las Lomas (Chicalyo).

om sekter, hermeneutik och hebreerbrevet. Deltagare från kyrkan har varit pastor Pepe Cordova från
Las Brisas och predikanterna Timo Gomez, Emanuel Delgado Escalante och David Odar Pacherrez
från San Antonio. Under hösten fortsatte den teologiska undervisningen och samtalen tillsammans
med missionär Jan Ulrik Smetana.
I maj avslutade vi också vårt projekt med canastas
(matpaket från stöd-i-nöd-pengar). Detta matprojekt har varit till stor hjälp och välsignelse för alla.
Styrelsen för den evangelisk-lutherska kyrkan
i Chiclayo (IELCH) har fortsatt att träffas varje
månad under året för att informera och göra överenskommelser. En sådan överenskommelse var
att IELCH fortsätter stödja församlingen i Piura
genom att en av våra pastorer åker till Piura varannan vecka. Vi samtalade också om paret Unossons
arbete och det planerades att de skulle hålla föreläsningar i de olika församlingarna från september till
november.
Något att understryka från året är att vi pastorsfruar träffats enskilt för samtal med Lisa, liksom

pastorerna gör med Hjalmar med syftet att samtala och bli lyssnade på. För mig personligen är det
mycket uppskattat och jag tror jag talar för oss alla.
Under året hade vi också ett lägerdygn med pastorsfruar och alla unga ledare i kyrkan. Det är en
möjlighet till att lära känna och lära oss av varandra.
Även detta år har det genomförts Coffee&Game
under ledning av Emanuel Delgado Escalante och
Miriam Gomez. Det har varit en fin tid för studentgruppen eftersom volontärerna från Sverige
och Danmark har fått bidra i denna grupp, liksom
i andra grupper i församlingarna. Även om det är
små medel som Coffee&Game förfogar över har
ungdomarna i gruppen, med Guds hjälp, själva
bidragit till omkostnader.
Vi är mycket tacksamma för ELMs stöd till kyrkan (IELCH), både andligt och ekonomiskt. Det
har varit till stor välsignelse för varje aktivitet, ja för
varje programpunkt som vi har genomfört under
år 2021.
Isabel Uriarte Martinez
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Främre Asien

J

akob var på flykt från sin bror Esau. Han var
tvungen att sova för det blev mörkt och han
kunde inte fortsätta utan dagsljus. På natten får han
en dröm där han får se en stege som når till himlen
där änglar går upp och ner. Herren själv talar till
honom och ger honom ett löfte om landet och att
han ska bli ett stort folk genom vilket alla folkslag
ska bli välsignade. Dessutom lovade han vara med
honom alla dagar ända till dess löftena slagit in.
Jakob blev överraskad och vågade inte kalla honom
sin Gud, men lovade att Herren skulle vara hans
Gud om han var med honom på hans resa så att han
fick komma tillbaka till sin fars hus i frid. Jag kan
tycka att han är rätt modig som utmanar Herren
på det sättet.
Tiden går – mer än tjugo år – och han kommer
tillbaka samma väg och är nu inte ensam. Med sig
har han sin familj, sina tjänare och en stor mängd
boskap och ägodelar. Han bosätter sig i sitt land.
Sitt löfte till Herren verkar han ha glömt. Men Herren påminner honom. Då minns han. Han uppfyller verkligen sitt löfte till Herren och Herren förnyar sitt löfte till Jakob som hädanefter hette Israel.
(Läs gärna sammanhanget i 1 Mos 28–35.)
Jakob var inte en särskilt hederlig man som flydde
från sin bror på jakt efter fru och rikedom i landet
han härstammade från. Han fick möta liknande
behandling som han själv utsatt sin bror för. Så småningom mjuknade han, inte minst i den personliga
kampen han fick med Herren.
Livet vi lever kan ibland te sig ganska jobbigt och
orättvist. Även om vi kanske inte fått så konkreta
och personliga möten och löften som Jakob, så får
vi tillhöra ett folk till vilket Herren riktat många och
rika löften. Privilegiet vi har är att vi får ta till oss av
dem. Oavsett livssituation får vi låta Herrens löften
gälla även oss. Är vi trolösa förblir han trofast, för han
kan inte förneka sig själv (2 Tim 2:13).
Även under detta år har det varit utomordentligt viktigt att låta Ordet och bönen vara med i allt
som vi tagit oss för. Att ständigt vara omgiven av en
annan sorts bön, genom den miljö vi vistas i, kan vi
nog inte tillfullo inse effekten av. Därför är det för
oss livsavgörande att ständigt åkalla Herrens namn.
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2021 fortsatte vi med språkstudier. Pandemin
gjorde att undervisningen bedrevs online. Vi avslutade åttonde kursen och har sen fortsatt med självstudier och egen praktik.
Det finns ett internationellt framtaget undervisningsmaterial i kristen tro som lämpligen kan
användas i kontakt med personer med muslimsk
bakgrund. Det heter Al Massira och betyder Resan.
Vi fick möjlighet att bli kursledare för detta program och har därmed tillgång till ett väldigt fint
material. Det är mycket användbart både för små
och stora grupper. Det finns stor möjlighet att välja
vilket språk man vill använda.
I våras gjorde vi en enkät bland kristna i landet
och bland dem som tidigare varit aktiva här, om
deras bedömning av vad Guds rike bland lokalbefolkningen behöver, om det i så fall finns inom
landet eller det behövs stöd utifrån. Vi fick trots allt
in 30 svar och kontentan är att det behövs stöd för
befintliga ledare, medvandrare för lokala troende
och bönering kring land och folk. Det faktum att
man redan har Ordet och Sakramenten lyftes fram
av flera lokala troende som en redan existerande
kraftkälla och att man egentligen inte behöver mer
än det. Tron kommer av predikan och den i kraft
av Kristi Ord. Så beror det trots alla våra ansträngningar till slut på den Helige Ande som utför sitt
verk i människors hjärtan.
Under våren besökte vi en nybildad gudstjänstgemenskap i staden Adana. Där förrättades konfirmation av två personer i april och ett dop och en
konfirmation i december. Stor glädje!
Under tre månader i somras vistades vi i Norden.
Vi fick tid till vila och semester, men framför allt
till att resa runt och träffa människor och berätta
om FA, leda möten, förkunna, undervisa och vara
förebedjare. Vi medverkade vid 18 fysiska möten
och tre digitala. Det var en verkligt stor glädje att
få möta er alla, både unga och gamla, på de olika
platserna och i de olika sammanhangen.
I augusti återvände vi och återupptog kontakter
och språkstudier. Under hösten ville vi skapa oss en
bild av vad det är som sker i landet på det andliga
planet. Vi fick kontakt med representanter för olika
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organisationer och sammanhang som kunde hjälpa
oss med det och fick veta följande:
1. En organisation samordnar internationella stöd
och insatser som erbjuds de lokala aktörerna.
2. En annan samordnar lokala aktörer och förmedlar sådant stöd där det finns behov. De har
kontakt med de 175 gudstjänstfirande gemenskaperna i 41 provinser. Noterbart är att det fortfarande är 40 provinser som ännu inte har någon
kristen närvaro.
3. En av de äldsta kristna organisationerna har en
av de mest besökta hemsidorna. Där erbjuds gratis NT, som efter förfrågan sänder ut dessa. Varje
vecka sänds 300–400 ut!
4. En samordnad insats att ge lokala troende ute i
landet undervisning, görs av kringresande lärare.
Programmet pågår under fyra år och möjliggör för
deltagarna att bo kvar i sina hemmiljöer och delta
i sina församlingar med de roller man har. Kanske
kan de t.o.m. växa in i nya roller och uppdrag.
5. Vi besökte två medieaktörer och hörde talas om
ytterligare tre. Flera av dem är aktiva både med
TV, radio och sociala medier. Uppföljning sker
via chatt, telefon, brev, e-post och fysiska möten,
beroende på omständigheterna.
6. En person som vi lärt känna i vår närhet erbjuder akademiska studier online som bl.a. kan ge
insikt och förståelse för skillnaden mellan olika
religioner. Kursutbudet är brett och är ämnat för
studenter oavsett bakgrund.
Det finns två dagar på året då man med större frihet
får dela ut biblar och kristna böcker till allmänheten. Den ena var i april – den inhiberades pga pandemin – den andra var i september. Tillsammans
med några av våra vänner passade vi på att möta
människor och dela ut så många böcker vi hade med
oss. Vi fick också samtala och be personligt för flera
människor.

Under hösten har vi haft möjlighet att besöka
lite olika samfund och församlingar, mest för att
få en bild av hur det är och vad som pågår. Trots
att metropolen vi bor i har förhållandevis många
gudstjänstfirande gemenskaper är de inte särskilt
stora. Som mest var det 60 personer, små och stora,
vid det tillfälle vi besökte dem. Men man samlas
under frihet och med frimodighet. Guds ord förkunnas och det ska inte återkomma fåfängt utan att
ha verkat vad det är utsänt till. En faktor som gör
församlingar framgångsrika är i vilken grad andra
generationens troende finns och tar ansvar. De är
väldigt få!
Under hösten har det blivit tydligt att vi och den
lutherska kyrkan har lite olika syn i vissa teologiska
frågor. Det är framför allt i den praktiska tillämpningen som vi tänker lite olika. Detta har föranlett
en hel del diskussioner som har varit nyttiga men
också påfrestande. Behovet av bibelstudium och
bön har inte blivit mindre. Må Herrens vilja ske
i allt!
I den Lutherska Kyrkan i Istanbul döptes två personer och konfirmerades två personer i somras. Stor
glädje!
Förra året gick vi in i visst ansvarstagande i församlingen. Dessa uppgifter har vi nu återlämnat till
lokala troende. Det är vi glada över. Gott att de vill
och kan ta ansvar.
Det finns en Luthersk Förening som är registrerad hos myndigheterna som egentligen är den enda
legala strukturen för luthersk aktivitet i landet. Den
hade sitt årsmöte i december och SEm blev invald
i dess styrelse. Det ska bli spännande att se vad det
kan innebära och vilken roll den kan ha i vårt nätverk i framtiden.
Låt oss be och arbeta medan det ännu finns en
chans!
SAM
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Resultaträkning
Belopp i kr

Innehållsförteckning:

Resultaträkning
Balansräkning
Föreningens intäkter Noter
Medlemsavgifter
Underskrifter
Gåvor
Bidrag
Försäljning och avgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Kostnader försäljning
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

Not

2
3
4

Sida
2021-01-012021-12-31 2
3-4
5-9
50 650 9
6 654 711
90 000
1 208 297
130 345
8 134 003

2020-01-012020-12-31
46 460
6 974 794
85 000
1 605 629
0
8 711 883

-268 498
-1 386 665
-1 247 088
-4 788 828
-7 691 079

-266 672
-1 756 899
-1 721 121
-5 437 975
-9 182 667

Verksamhetsresultat

442 924

-470 784

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-78 796
7 500
0
-71 296

-20 327
65 562
-67
45 168

Resultat efter finansiella poster

371 628

-425 616

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

371 628

-425 616

371 628

-425 616

5
6
7
8

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

9

5 000
5 000

5 000
5 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

10

76 300
76 300

76 300
76 300

81 300

81 300

89 742
507 900
315 542
40 716
953 900

149 993
505 500
200 000
5 562
861 055

2 775 300
2 775 300

1 174 534
1 174 534

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 472 018
2 472 018

3 694 006
3 694 006

Summa omsättningstillgångar

6 201 218

5 729 595

SUMMA TILLGÅNGAR

6 282 518

5 810 895

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

11
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

2 633 793
371 628

3 059 409
-425 616

Summa eget kapital

3 005 421

2 633 793

1 450 000
1 450 000

1 450 000
1 450 000

36 187
36 187

72 372
72 372

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 14
Skatteskulder
13
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

165 706
336 969
0
179 648
1 108 587
1 790 910

103 019
258 173
680
329 048
963 810
1 654 730

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 282 518

5 810 895

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

12

13

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 2 Kollekter, gåvor och anslag
Gåvor till mission i utlandet
Gåvor till mission i Sverige
Gåvor till tidningsverksamheten
Gåvor utan specificerat ändamål
Testamentsmedel
Summa

Not 3 Bidrag
Från Stiftelsen BV:s Fond för hjälpverksamhet
Summa

Not 4 Försäljning och avgifter
Intäkter från tidningsverksamheten
Prenumerationsintäkter tidningen Droppen
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv
Sålda tjänster
Intäkter från övrig verksamhet
Fakturerade löneersättningar inkl omkostnader
Move, volontärer, resor mm
Summa

Not 5 Kostnader försäljning
Tryckkostnader för tidningarna Till Liv och Begrunda
Tryckkostnader för tidningen Droppen
Summa

2021-01-012021-12-31
1 158 665
50 000
65 843
5 332 363
47 840
6 654 711

2020-01-012020-12-31
970 570
68 071
107 421
5 629 405
199 327
6 974 794

2021-01-012021-12-31
90 000
90 000

2020-01-012020-12-31
85 000
85 000

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

243 470
435 629
323 476
1 002 575

228 777
615 035
377 416
1 221 228

139 892
65 830

322 386
62 015

1 208 297

1 605 629

2021-01-012021-12-31
171 054
97 444
268 498

2020-01-012020-12-31
164 747
101 925
266 672

Kostnader för distribution av tidningarna återfinns under rubriken Övriga externa kostnader.
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Not
Not 6
6 Lämnade
Lämnade bidrag
bidrag

2020-01-012021-01-012020-12-31
2021-12-31

2019-01-012020-01-012019-12-31
2020-12-31

128
165 103
000
458
429 450
095
315
218 830
295
325
204 380
046
38
20 070
527
0
1 036 963
1 265 833

90 177
128
103
436
458 528
450
195
315 000
830
480
325 000
380
13
38 188
070
66 921
1 265 833
1 281 814

Summa

250 000
250
000
42 202
50
000
50 000
0
7 500
100 000
0
9 500
0
40 000
349
702
41 566
491 066
1 386 665

250 000
250
000
50 000
183
000
100 000
40
000
9 500
100
000
40 000
11
517
41 566
130 000
491
066
42 000
756 517
1 756 899

Summa

1 756 899

2 038 331

2021-01-012021-12-31
2020-01-012020-12-31
0

2020-01-012020-12-31
2019-01-012019-12-31
26 000

12 454
4 153
092
19 100
605
25
31
508
44 752
286
494
56 013
65 034
684
24
101 489
445
88 899
911
138
28 529
230
536
102 280
602
361
184
175
8 958
430 489
906 538
607

19 605
10 508
605
31
13 763
286
494
30 684
109
65
218
101 870
445
118
625
88 911
173
661
28 529
355 602
549
102
24
184 069
175
107 489
472
430
185 538
521
778 796
1 340
133
4 803

1 340 133
1 247 088

2 021 843
1 721 121

Anslag
Anslag till
till de
de lokala
lokala kyrkorna
kyrkorna ii utlandet
utlandet
Eritrea
Eritrea
Etiopien
Etiopien
Kenya
Kenya
Peru
Peru
Främre
Främre Asien
Asien
Besök från missionsländerna till ELMs årskonferens
Anslag till föreningar och organisationer i Sverige
Anslag till föreningar
och organisationer i Sverige
Missionsgården
Strandhem
Missionsgården Strandhem
ELM-Nord
ELM-Nord
Invandrarmission
Nytt Hopp
Stockholm
mm)
Anslag
från(löneersättning
ELMs musikfond
(Sverige)
Invandrarmission
Nytt
Hoppfr.musikfond 0 kr, föreg. år 40 tkr
BV Förlag AB varav
anslag
Anslag
från
ELMs musikfond
(Sverige)
ELM
Syd
(Nybygge
Helsingborg)
BV Förlag AB varav anslag fr.musikfond 40 tkr, föreg. år 80 tkr
ELM Syd (Nybygge Helsingborg)

Not 7 Övriga externa kostnader
Not 7 Övriga externa kostnader
ELM-BVs egna omkostnader för mission i utlandet
Kenya - anslag missionskassa i utlandet
ELM-BVs
egnamissionskassa
omkostnader iför
mission i utlandet
Peru - anslag
utlandet
Kenya
anslag- anslag
missionskassa
i utlandet
Främre- Asien
missionskassa
i utlandet
Peru - anslag missionskassa i utlandet
Främre Asien - anslag missionskassa i utlandet
Eritrea
Etiopien
Eritrea
Kenya
Etiopien
Peru
Kenya Asien
Främre
Peru
Utlandsadministration
Främre Asien
Volontärer,
Move mm*
Utlandsadministration
Mission
i Sverige
Volontärer, Move mm*
Droppen
Mission
Till
Liv i Sverige
Droppen
Ledning och administration
Till Liv
Övrigt
Ledning och administration
Övrigt
Summa

319 535
26
20 000
946
354 988
340 481
0
380 988
0

354 988
299 640
0
701 324
380 988
42 839
1 043 153
803

Summa
1 721 121
3 065
646
Övriga externa kostnader består av resekostnader, kontorskostnader, ekonomiadministration,
porto
inkl distribution av rörelsens tidningar, årskonferens, arbete med ny sångbok, försäkringar mm.
Övriga externa kostnader består av resekostnader, kontorskostnader, ekonomiadministration, porto
inkl
distribution
av av
rörelsens
tidningar,på
årskonferens,
arbete
*Täcks
till stor del
deltagaravgifter
resorna (se not
4). med ny sångbok, försäkringar mm.
*Täcks till stor del av deltagaravgifter på resorna (se not 4).
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Not 8 Personal
Personal
Antal årsarbetskrafter yttre missionen
Antal årsarbetskrafter Sverige
Summa
Varav kvinnor
Totalt antal avlönade personer

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lönesumma
Sociala avgifter
Pensions- och försäkringskostnader
Övriga personalomkostnader
Summa

2021-01-012021-12-31
4
6
10
(5)
23

2020-01-012020-12-31
6
6
12
(5)
25

2021-01-012021-12-31
3 478 441
1 027 029
268 653
14 705
4 788 828

2020-01-012020-12-31
4 079 579
997 811
351 867
8 719
5 437 976

2021-01-012021-12-31
0
692 446
839 823
845 534
265 150
341 021
923 298
798 958
82 598
4 788 828

2020-01-012020-12-31
231 670
760 760
826 996
821 686
191 237
315 855
1 126 557
863 115
300 099
5 437 975

2021-12-31

2020-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

Arvode till styrelse har ej utgått.

Löner och andra ersättningar fördelade per område
Kenya
Peru
Främre Asien
Utlandsadministration
Mission i Sverige inkl pensionärer
Droppen
Till Liv
Ledning och administration
Vidarfakturerad kostnad
Totalt

Not 9 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
Piteå Orren 7, kapell
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Not 10 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

76 300
76 300

76 300
76 300

Avser BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584. Ägarandel 1 526 aktier á nom 100 kr (68% av
röster/kapital). Bokfört värde 50 kr/aktie.

Not 11 Kortfristiga placeringar
Värdepapper redovisat värde
Marknadsvärde vid årets utgång

2021-12-31

2020-12-31

2 775 300
3 253 164

1 174 534
1 409 739

Disponibelt
1 244 329
277 893
371 628
1 893 850

Totalt
2 633 793

Placering av Sång och musikfond ingår med 1 450 tkr, föreg. år 0 kr.

Not 12 Eget kapital
Vid årets början
Enligt beslut av årsmötet
Årets resultat
Summa

Parmenas fond
1 389 464
-277 893
1 111 571

371 628
3 005 421

Parmenas fond
Årsmötet har beslutat om att avsätta del av överskottet i en "fond" som benämns Parmenas. Syftet är
att inte omgående förbruka större inkomna gåvor, testamenten etc. utan rulla ut dem under en längre
period med årligen 20 % av aktuellt avsatt belopp. Per 2021-12-31 fanns det 1 111 571 kr avsatt.

Not 13 Övriga avsättningar
Avsättning Sång och musikfond
Händelser under året
Ej utbetalda anslag vid årets början
Utbetalda anslag under året
Kvar att dela ut (redovisas som kortfr. skuld)

2021-12-31
1 450 000
1 450 000

2020-12-31
1 450 000
1 450 000

16 138
-7 500

65 638
-49 500

8 638

16 138

Not 14 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande skulder
Redovisat värde vid årets slut
Avser Design för Livet Handelsbolag, 969643-2922.
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2020-12-31

258 173
78 796
336 969

237 847
20 326
258 173
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Ställda säkerheter

2021-12-31
Inga

2020-12-31
Inga

2021-12-31
Inga

2020-12-31
Inga

Övriga eventualförpliktelser

30 801

71 006

Summa
eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

30 801

71 006

Övriga eventualförpliktelser

30 801

71 006

30 801

71 006

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda panter och säkerheter

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Ställda panter och säkerheter

Underskrifter
Summa eventualförpliktelser
Stockholm 2022-04-08

Underskrifter

Stockholm 2022-04-08
Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Emma Birgersson

Daniel Caesar

Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Emma Birgersson

Daniel Caesar

Eskil Engström

Gunnel Gustavsson

Peter Henrysson

Eskil Engström

Gunnel Gustavsson

Peter Henrysson

Mats Lundin

Jan-Ulrik Smetana

Elisabeth Wallgren

Mats Lundin
Jan-Ulrik Smetana
Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2022

Elisabeth Wallgren

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2022
Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström
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Revisionsberättelse till ordinarie årsmöte i

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner
Org. nr 802000-3276

Rapport om årsbokslutet
Uttalande

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Evangelisk
Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet
upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
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väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
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betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet
med bokföringslagen. Jag måste informera styrelsen
om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Evangelisk Luthersk
Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2021.
Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 13 april 2022

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström
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Årsredovisning
för

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för
hjälpverksamhet
802007-7676

Räkenskapsåret
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
2021
Org.nr 802007-7676

1 (6)

Styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att såväl i Sverige som utlandet främja barns eller ungdoms vård
och fostran eller utbildning samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utgett anslag med 100 000 kronor till barn- och ungdomsverksamhet:
Sverige
Peru

60 000
40 000

Flerårsöversikt (Tkr)

Stiftelsens intäkter
Årets resultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag

2021
7
3
91
100

2020
6
84
188
125

2019
16
305
229
400

2018
17
14
324
280

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2 266
4 515
6 781

3 181
2 362
5 543

-3 913
-3 913
2 868

-4 078
-4 078
1 465

0
0
2 868

82 435
82 435
83 900

Resultat före skatt

2 868

83 900

Stiftelsen
Bibeltrogna Vänners Fond för
Årets
resultat
hjälpverksamhet
Org.nr 802007-7676

2 868

3 (6)
83 900

1

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader
Förvaltningsresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Balansräkning

2

Not

2021-12-31

2020-12-31

80 000
80 000
80 000

139 000
139 000
139 000

0
0

1 124
1 124

20 780
20 780

20 780
20 780

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

129 788
129 788
150 568

166 796
166 796
188 700

SUMMA TILLGÅNGAR

230 568

327 700

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

4
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Org.nr 802007-7676

Balansräkning

Not
1

2021-12-31

2020-12-31

139 900
139 900

139 900
139 900

187 800
-100 000
2 868
90 668
230 568

228 900
-125 000
83 900
187 800
327 700

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

5

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Beviljade anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

SUMMA
EGET KAPITAL
OCH
Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners Fond
förSKULDER
hjälpverksamhet

230 568

Org.nr 802007-7676

327 700
5 (6)

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Vinst avyttrade värdepapper

2021

2020

0
0

82 435
82 435

Not 3 Andra långfristiga fordringar

Reversfordringar beviljade i huvudsak samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar.

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Not 4 Övriga kortfristiga placeringar
Namn
Swedbank aktiedepå
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Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

2021-12-31

2020-12-31

139 000
-59 000
80 000

237 000
-98 000
139 000

80 000

139 000

Bokfört
värde
20 780
20 780

Marknadsvärde
118 142
118 142

Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-59 000
80 000

-98 000
139 000

redovisningar
80 000 Ekonomiska
139 000

Utgående redovisat värde
Not 4 Övriga kortfristiga placeringar

Bokfört
värde
20 780
20 780

Namn
Swedbank aktiedepå

Marknadsvärde
118 142
118 142

Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

Not 5 Eget kapital
Belopp vid
räkenskapsårets början
Beviljade anslag
Årets resultat
Belopp vid
räkenskapsårets slut

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Totalt

139 900

187 800
-100 000
2 868

327 700
-100 000
2 868

139 900

90 668

230 568

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
Org.nr 802007-7676

6 (6)

Stockholm den 8 april 2022

Eskil Engström
Ordförande

Sofia Nilsson

Markus Preston

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2022

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström
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Revisionsberättelse till styrelsen i

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
Org. nr 802007-7676

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådanahändelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 13 april 2022

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström
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556013-0584

Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning:

Sida

Styrelsen och verkställande direktören för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584, med säte i
Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Förvaltningsberättelse
1
Resultaträkning
2
Balansräkning
3-4
Verksamheten Noter
5
Underskrifter
6

Allmänt om verksamheten

Bolaget
driver egen förlagsverksamhet. Utgivningen och försäljningen av böcker har under året fortgått
Fastställelseintyg
i oförändrad omfattning.
Undertecknad styrelseledamot i BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB intygar härmed dels att denna kopia
av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts
Belopp i kr
Flerårsöversikt
på årsstämma 2022-05-24. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
2021
2020
2019
2018
resultatdisposition.
Nettoomsättning
811 868
1 282 481
1 010 419
988 262
Resultat
efter
finansiella
poster
-158 692
459 909
170 265
5 954
Stockholm
den
24 maj 2022
Soliditet, %
89
83
86
70
Danielkapital
Ringdahl
Eget

Vid årets början

Disposition enl årsstämmobeslut

Aktiekapital
225 000

Reservfond
51 000

Fritt eget
kapital
1 232 709

225 000

51 000

1 074 017

Årets resultat

Vid årets slut

-158 692

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 1 074 017 kronor disponeras enligt följande:

Belopp i kr

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

1 232 709
-158 692
1 074 017

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

1 074 017
1 074 017

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

811 868
55 420
867 288

1 282 481
282 832
1 565 313

-590 068
-436 137
-1 026 205

-817 341
-286 923
-1 104 264

-158 917

461 049

285
-60
225

0
-1 140
-1 140

Resultat efter finansiella poster

-158 692

459 909

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-158 692

459 909

-158 692

459 909

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

2 873
2 873

2 873
2 873

2 873

2 873

1 000 494
1 000 494

1 097 610
1 097 610

84 509
10 390
0
94 899

192 715
1 208
130 000
323 923

415 156
415 156

404 705
404 705

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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2 873

2 873

1 000 494
2021-12-31
1 000 494

1 097 610
2020-12-31
1 097 610

84 509
10 390
0
0
94 899
0

192 715
1 208
130 000
0
323 923
0

415 156
2 873
415
156
2 873

404 705
2 873
404
705
2 873

Ekonomiska
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Omsättningstillgångar
Varulager
m.m.
Balansräkning
Handelsvaror
Belopp i kr
Summa varulager

TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Anläggningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier
Summa
kortfristiga fordringar
Summa materiella anläggningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Finansiella
anläggningstillgångar
Fordringar
hos och
intresseföretag
Summa kassa
bank
Summa finansiella anläggningstillgångar

Not

3

4

Summa omsättningstillgångar
BV-Förlag
Bibeltrogna
Vänner AB
Summa
anläggningstillgångar

556013-0584

SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

3(6)

1 510 549
2 873

1 826 238
4(6)
2 873

1 513 422

1 829 111

2021-12-31
1 000 494
1 000 494

2020-12-31
1 097 610
1 097 610

84 509
10 390
0
225 000
94
51 899
000

192 715
1 208
130 000
000
225
323
923
51 000

Balansräkning

Varulager m.m.
Belopp i kr
Handelsvaror
Summa varulager

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga fordringar
Eget kapital
Kundfordringar
Övriga
Bundet fordringar
eget kapital
Förutbetalda
Aktiekapital kostnader och upplupna intäkter
Summa
kortfristiga fordringar
Reservfond
Summaoch
bundet
eget kapital
Kassa
bank
Kassa
och
bank
Fritt eget kapital
Summa
kassa
och bank
Balanserat
resultat
Årets resultat
Summa fritt
eget kapital
Summa
omsättningstillgångar

276 000

276 000

415 156
1 415
232 156
709
-158 692
1 510
074 549
017

404 705
404
772 705
800
459 909
1 826
232 238
709

SUMMA
TILLGÅNGAR
Summa eget
kapital

1 513
350 422
017

829 709
111
11 508

125 192
0
28 213
10 000
163 405

232 998
19 000
38 404
30 000
320 402

1 513 422

1 829 111

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

3 500
3 500

3 500
3 500

-3 500
-3 500

-3 500
-3 500

0

0

2021-12-31

2020-12-31

2 873
2 873

2 873
2 873
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Underskrifter
Stockholm 2022-05-03
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Daniel Ringdahl
Styrelseordförande

Nils-Göran Nilsson
Verkställande direktör

Gunnar Davidsson

Daniel Karlsson

Jens Lunnergård

Johanna Nyholm Skoglund
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Granskningsrapport till styrelsen och Bolagsstämman för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner Aktiebolag
org. nr 556013-0584

På uppdrag av styrelsen har vi granskat räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
av bolaget för år 2021. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen på
grundval av vår granskning.
Granskningen har utförts på sätt som innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att Årsredovisningen och räkenskaperna inte innehåller väsentliga
fel. En granskning innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vidare ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens

tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i balansräkningen och resultaträkningen. Vi
har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om styrelsen och verkställande direktören följt bolagsordningen. Vi anser att
vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Vi vitsordar att Årsredovisningen överensstämmer
med räkenskaperna. Styrelsen och verkställande direktören har, enligt vår bedömning, inte handlat i strid
med bolagsordningen, Årsredovisningslagen eller Bokföringslagen. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 5 maj 2022

Ingvar Ekström

Henrik Nilsson
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Stadgar

Stadgar ELM-BV
antagna av årsmötet 2005-06-18
tillägg av årsmötet 2010-06-19 (komplettering §§ 26 och 27, ny § 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2011-06-03 (§ 20 och 26 )
tillägg av årsmötet 2011-06-03 (§ 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2013-06-01 (§ 16)

Allmänna bestämmelser
5 § Verksamhetsår
1 § Ändamål och syfte

Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni
1909 som sin grundläggningsdag, vill, förblivande
vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt
fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom
Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och
under full anslutning till den evangelisk-lutherska
bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och
bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
6 § Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger
rätt att för den fortlöpande förvaltningen delegera
befogenheten att teckna Sällskapets firma.

Föreningensmedlemmar
7 § Medlemskap

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, vidare benämnt Sällskapet, vill verka för att
människor kommer till en personlig och levande
tro på Jesus Kristus. Sällskapet vill slå vakt om och
visa på Bibelns auktoritet och ständiga aktualitet
samt bevara och förnya det evangeliska arvet, särskilt Luthers och C.O. Rosenius’ undervisning.
På denna grund vill Sällskapet bedriva mission i
Sverige och andra länder, kalla, utbilda och sända
predikanter och missionärer, stödja bibel- och
bekännelsetrogen verksamhet samt aktivt arbeta
mot bibelkritik.
3 § Uppbyggnad

Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom
arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i Regionala Samverkansorganisationer. I områden där
Regional Samverkansorganisation inte finns ligger
samordningsansvaret på Sällskapet.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig
ansökan. Till medlem kan upptas:
Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa
stadgar. Begreppet Förening innefattar även församling.
Enskild person som inte är medlem i någon
ansluten Förening och som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar.
Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare
benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1
och 2 §§ i dessa stadgar.
8 § Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte
har betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår
anses, efter att ha blivit kontaktad av styrelsen, ha
begärt sitt utträde.
9 § Uteslutning

4 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
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Om det är uppenbart att medlem ej längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet,
sedan styrelsen fört samtal med medlemmen i fråga,
utesluta medlemmen.

Stadgar

Regional Samverkansorganisation
10 § Anslutning

Regional organisation som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar kan upptas till regional Samverkansorganisation.
Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig
ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två
månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.
16 § Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet

Om det är uppenbart att en regional Samverkansorganisation inte längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa
stadgar kan årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med
Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år
har ansluten Förening rätt att delta med ett ombud.
Föreningarna bör tillse att det föreligger kontinuitet
i valet av ombud. Föreningsombud ska vara försett
med fullmakt och har vardera en röst.
Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har en
tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger inte
rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation äger
inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening som ej
är ombud har, efter årsmötets medgivande i varje
enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

13 § Adjungerad ledamot

17 § Beslutsmässighet

Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha
en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets
styrelse.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.

11 § Utträde

Regional Samverkansorganisation som vill utträda
ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
12 § Uteslutning

Årsmöte
14 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande
organ, hålls före utgången av juni månad på tid och
plats som styrelsen beslutar senast den 31 december
året före.
Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i
förväg. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar
samt kungöras på annat lämpligt sätt.
Till kallelsen skall bifogas:
• Förslag till dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Förslag till budgetramar
• Inlämnade motioner
• Styrelsens förslag
• Valberedningens förslag

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs,
genom votering. Vid votering avgörs alla frågor
genom enkel majoritet, med undantag för vad som
bestäms i 32 och 33 §§. Enkel majoritet kan vara
antingen relativ eller absolut.
Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande
att den (de) som erhållit högst antal röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig
till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor
än val krävs absolut majoritet, innebärande att mer
än hälften av antalet avgivna röster skall stödja
förslaget. Votering sker öppet. Val till styrelsen skall
dock ske genom sluten omröstning. Vid votering
som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag
som biträds av ordföranden vid årsmötet, om denne
är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall,
i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras
genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av
årsmötet

19 § Valbarhet

Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i
ansluten Förening får väcka motion till årsmötet.

Valbar till styrelsen är person som samtycker till 1
och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs dess-
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utom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten Förening under minst tre år. Personen
skall vara nominerad på förslag av valberedningen
eller av årsmötesdelegat. Den som har anställning
inom Sällskapet kan inte väljas till revisor eller revisorsersättare i Sällskapet.
20 § Ärenden vid årsmöte

Följande ärenden skall upptas på dagordningen
samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare
och vice sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
10. Styrelsens förslag till budgetramar för det
kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Behandling av ärenden rörande
Samverkansorganisation.
14. Val av
1. tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
2. tre styrelseersättare för en tid av ett år.
3. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
15. Val av valberedning och ordförande i
valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.
21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller
minst en femtedel av de till Sällskapet anslutna Föreningarna begär det. Sådan framställning skall ske
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skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet
upptas till behandling.
22 § Hinder för årsmöte

Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på
angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta
arbeta till dess årsmöte kan hållas.

Valberedningen
23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen skall bestå av sex personer, väl
spridda över verksamhetsområdet. Valbar till valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten
Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:
• Årsmötesfunktionärer
• Styrelseledamöter
• Styrelseersättare
• Revisorer
• Revisorsersättare
Valberedningen skall sträva efter att nominera fler
namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen
senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem
samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening
äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på
kandidater till de olika posterna. Dessa kandidater skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha
inkommit till valberedningen senast tre månader
före årsmötet.

Revisorer
24 § Revision

Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda
senast tre månader före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast sex veckor före årsmötet.

Stadgar

Styrelsen
25 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall
justeras av mötesordföranden och av en för sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall
antecknas till protokollet.

26 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå av:
• Nio ledamöter, valda för en tid av tre år med
val av en tredjedel varje år.
• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig kassör, sekreterare
och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice
ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har
inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.
27 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Sällskapets
beslutande organ och har ansvar för Sällskapets
angelägenheter. Det åligger styrelsen att:
• planera, leda och fördela arbetet inom
Sällskapet.
• kalla missionärer och predikanter samt, om
detta blir nödvändigt, entlediga dessa.
• utse ett läroråd enligt § 30a.
• anställa och ansvara för personal.
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla
årsmöte.
• upprätta verksamhetsberättelse.
• tillse att för Sällskapet bindande lagar och
regler efterföljs.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• förvalta Sällskapets tillgångar.
• tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §.
• bevilja medlemskap enligt 7 §.
• behandla ärenden rörande
Samverkansorganisation.
28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden,
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter
eller ersättare för dessa är eniga om beslutet. Vid

29 § Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda
ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en
eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat
organ eller till anställd. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande enligt föregående stycke
skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och
dess innehåll.
30 § Ansvar

Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet
och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej ställas till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro
eller som han till protokollet reserverat sig mot.
30a § Läroråd

Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga
ledamöter.Valbar till lärorådet är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen
adjungerad representant från Ansluten Samverkansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot
till lärorådet.
Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två
ledamöter skall vara predikanter och nomineras av
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorådet skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande
i lärorådet.
Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och
förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt
ledarskap och lärofrågor.
Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning
och fortbildning av predikanter samt för vägledning
i frågor som rör samarbete med andra samfund och
missionsorganisationer.
Rådet skall pröva persons lämplighet som av
styrelsen föreslagits till att kallas till predikant
eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor
av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga.
Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fattas av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med
Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.
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Övrigt

31 § Stadgetolkning

33 § Egendom

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller
om frågor uppkommer som inte omfattas av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte
eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls
vid nästkommande årsmöte.

Sällskapet får inte skänka bort eller försälja fast
egendom med mindre än att tre fjärdedelar av de
vid årsmötet närvarande är eniga om det, och sedan
minst två tredjedelar ordinarie styrelseledamöter
tillstyrkt förslaget.

32 § Stadgeändring

34 § Upplösning av sällskapet

Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att
kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftligen vara inlämnat till styrelsen före mars månads
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frågan avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant
förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och
33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas
inom styrelsen.

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på
varandra följande, ordinarie årsmöten med minst
två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.
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Testamentsformulär

Testamentsformulär
När någon vill testamentera sin efterlämnade egendom till Evangelisk Luthersk Mission
– Bibeltrogna Vänners mission kan testamente utformas enligt följande förslag:

Testamente
Undertecknad, N N, förklarar härmed min yttersta vilja och testamente vara att, efter min död, min
efterlämnade egendom, såväl lös som fast skall tillfalla Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna
Vänner (802000-3276), Stockholm.
X-by den………/…….. 20……
(namnteckning)
(namnförtydligande)

Att N N vid sunt och fullt förstånd, egenhändigt och av fri vilja undertecknat detta testamente intygas
härmed av oss samtidigt närvarande testamentsvittnen.
X-by den………/…….. 20……
(namnteckning)		(namnteckning)
(namnförtydligande)		(namnförtydligande)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid
upprättande av testamenten.
Det är viktigt att alla slag av testamenten är tydligt och juridiskt riktigt utformade.

Originaltestamenten kan på säkert sätt förvaras hos ELM-BV för de som så önskar.
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