
Sommarmöte 2020 

Helgen den 18/19 juli kommer årets sommarmöte att genomföras, så långt som möjligt, som 

planerat.  

Sommarmötet kommer att genomföras på en fysisk plats och sändas live via ELM Syds 

hemsida. Det kommer inte vara öppet för åhörare på plats, som det traditionellt brukar vara, 

utan bara för de medverkande.  

Arrangörsföreningarna Eket och Åstorp har sagt att de trots coronasmittan vill genomföra 

sommarmötet och mycket arbete har redan lagts ned på planeringsstadiet. 

Sommarmötet är hela ELM-rörelsens angelägenhet och för många är den tredje helgen i juli 

något som man prioriterar. 

ELM Syds styrelse har med glädje ställt sig bakom arrangörsgruppens tankar och gett dem 

fria händer att utforma programmet. De senaste åren har sommarmötet sänts i ljud och bild på  

vår hemsida, så även i år.  

Nu får vi hjälpas åt med att be för arrangörerna och alla medverkande så att sommarmötet kan 

genomföras på bästa sätt och att vi tillsammans får smaka och se att Herren är god. 

Temat för årets sommarmöte är väldig nåd. Orden är hämtade från den psalm 103 i psaltaren 

vers 11 följer: ”Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som 

vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss.  

Så som en Far förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är 

skapade, han tänker på att vi är stoft” 

Det slutliga programmet kommer att publiceras i Till Livs julinummer.  

 

Årsmöte 2020 

ELM Syds styrelase har fastställt datum för ELM Syds årsmöte, vilket de hoppas kunna hålla 

i Ängelholm den 10 oktober. Det var en dag som också passade missionsgården Strandhem 

och Åhus missionsgård. Ombuden är med på alla tre årsmöten. Om det är fortsatta 

restriktioner vid den tidpunkten, att man endast får samlas max 50 personer, får vi organisera 

årsmötet på ett annat sätt. 

 

 


