
Verksamhetsberättelse för 2020

ELM Syds tema för sommarmötet 2020 och till nästa sommarmöte är ”väldig nåd.”

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Rom 8:1

Årsmötet
Årsmötesförhandlingar hölls i Ängelholms Missionshus lördagen den 10 oktober. 32 närvarande
ombud hade registrerat sig, vilka representerade ytterligare 41 ombud med fullmakt. Totalt 73
ombud.
Varje förening hade några ombud närvarande fysiskt och på så sätt uppfyllde vi restriktionerna under
detta pandemiår. De närvarande hade fullmakt för övriga ombud.

Till styrelseledamöter för tre år omvaldes Karin Andersson, Kulla och Kristina Palmström Schäder,
Lund. Samuel Bengtsson, Lund, valdes som ny ledamot i styrelsen också på tre år.  Ulrica Priebe och
Amandus Einarsson hade avböjt omval.  Valberedning hade inte fler personer nominerade till den
återstående ersättarplatsen, varför det finns en vakant ersättarplats i styrelsen.

Styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Valda 2018, Bodil Månsson, Ängelholm, Margit Gunnarsson, Lund, Emma Branzell, Osby.
Valda 2019, Henrik Ivarsson, Ängelholm, Sven-Inge Svensson, Kristianstad, Christer Unosson, Eket
Valda 2020, Karin Andersson, Kulla, Kristina Palmström Schäder, Lund, Samuel Bengtsson, lund
Ersättare, Cecilia Johansson, Vittsjö, Sara Estenlund, Eslöv
Till valberedning valdes Helen Nilsson, Isak Engström och Inga Svensson med Isak Engström som
sammankallande

Valda revisorer är Linus Sjödahl, Eket och Johan Svensson, Örkelljunga

Styrelsearbetet
Vid konstituerande sammanträdet utsågs Christer Unosson till ordförande och Bodil Månsson till vice
ordförande.  Henrik Ivarsson och Sara Estenlund utsågs till sekreterare respektive vice sekreterare.
Henrik fick huvudansvaret för styrelseprotokollen och Sara huvudansvaret för årsmötet och utskick av
handlingar. Sven-Inge Svensson utsågs till ekonomiansvarig.
Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott.
Styrelsen har haft sju sammanträden under året inklusive konstituerande sammanträde i samband
med årsmötet. Arbetsutskottet har haft fem sammanträden. Därutöver har arbetsutskottet varit
representerade på 5AU, som har möte i mars och oktober.
Kommittén som föreslår namn för vidare beredning till predikantkallelser har fortsatt sitt arbete
under året.



Barnverksamhet och barnverksamhetsinspiratör (BVI)
ELM Syds årsmöte 2019 visade tydligt att ett mycket viktigt prioriteringsområde var barn- och
ungdomsarbetet. Styrelsen lever med det för ögonen och söker vägar att stärka och stötta i den
verksamheten.
ELM Syd är glada för att Barn- och Plusläger kunde genomföras under sommaren. Lite kortare läger
och med färre barn för att följa FHMs restriktioner, men de blev av! Detta mycket tack vare ideella
insatser som inte gav upp, samt fyra sommaranställda. Kristina Runeson tog sig an uppgiften att
rekrytera och handleda fyra stycken ungdomar under våren och sommaren.  De sommaranställda
deltog alla på ett förtjänstfullt sätt i Barn- och Pluslägerna under sommaren 2020. De
sommaranställda var Vilma Bergström, Johanna Yngvesson, Vilhelm Grimberg och Tindra Ekström.
Utvärderingen visade att de var nöjda och lärde sig mycket.
Inför barn- och Pluslägerna sammanställde Sofia material. Barnlägren hade tema ”Fiskeläger” och
temat för Pluslägerna var ”Guds stora plan”.
I mars månad sa Annica Hector Madvig upp sig från tjänsten som BVI-samordnare. Rekrytering
startade av ny samordnings-BVI, men ingen blev tillsatt under 2020.
Materialansvarige BVI, Sofia Ödman, fick under året ökad tjänstgöringsgrad från 10 till 20%. Hon
arbetade under corona-året (som påverkade barnverksamheten hela 2020 från feb/mars månad)
också med andra uppgifter utöver de vanliga. Både i och utanför tjänsten. Under året färdigställde
Sofia två-årsplanen för Plusläger-materialet. Hon satte också ihop digitala barnmöten till
sommarmötet samt ett antal digitala söndagsskoleresurser som föreningar kunde hänvisa till när de
egna söndagsskolorna tvingades stänga ner. Tematillfällen runt julen, samt advent och om Jona fanns
genom länk (www.barnpedagogen.se) att tillgå på ELM Syds hemsida. Genom att Sofia privat startade
en egen blogg fick ELM Syds digitala material och även annat material, spridning i och utanför
ELM-sfären. Detta skedde förutom genom bloggen i olika forum såsom hemsida, artiklar, mejlutskick
och Facebookdelningar. Genom deltagande i styrgruppen för ”Jesustillbarnen”-nätverket skapades
också goda kontakter där ELM både fick och kunde ge inspiration på ett fruktbart sätt. De fysiska
planerna för ”Jesus-till-barnen”-året fick ställas in och ställas om till digitala träffar.

Prediko- och tältverksamheten
De flesta möten under året har fått ställas in. På några platser har stugmöten fortsatt med begränsat
antal besökare.
De som har kallat predikanter har fortsatt att jobba med detta.
Ingen tältverksamhet har kunnat genomföras under året.

Sång och musikverksamheten
Inom ELM syd så har musikverksamheten ELMus fortsatt sitt arbete med att inspirera till sång och
musik under 2020. Sången har en viktig betydelse i att nå fram med evangeliet till våra hjärtan. Året
inleddes med en körledarträff då även ljudtekniker var med. Barnkörerna Prim Öst, Prim Syd och Prim
Väst har träffats under de möjligheter som har fungerat under rådande Coronapandemi. Likaså har
det varit för tonårskören Tripla och Kristianstadkören Exalt. Nilla Borg och Jeanette Johansson slutade
som körledare för Prim Öst i somras efter drygt 20 års ledarskap. De avtackades i samband med
sommarmötet. Årets sommarmöte bestod av sång och musik från olika sånggrupper och utfördes i år
digitalt från Missionsgården Strandhem.

Föreningsverksamheten

ELM syd anordnar samlingar för medlemsföreningarna inriktade på inspiration och samtal. Den 29

februari samlades ca 40 föreningsledare på Strandhem och fick då lyssna till erfarenheter och tankar

från olika områden inom vår rörelse. Vi är måhända en liten rörelse men det finns en glädje och en

stor missionsiver bland våra föreningsledare. Fokus denna gång var hur behålla ungdomarna i

20-30-årsåldern där Jacob Andersson höll ett föredrag med erfarenheter från ELU. ELM syd har haft

samtal med biskop Johan i mars och detta samtal återgavs av Torgny Yngvesson.

http://www.barnpedagogen.se


Forumet för de större föreningarna har pausat detta år föranlett av coronapandemin. Jonny Bjuremo

har fortsatt varit anställd på halvtid som föreningsinspiratör inom ELM syd. Tjänsten är i första hand

inriktad på att inspirera och göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Under året har Jonny startat

nya satsningar dels med planerad start av en secondhand-butik och dels planer på diakonala

stödboenden dels i Åhus dels i Ängelholm/Helsingborg.

Diakoniverksamheten

Under året har två olika undergrupper bildats. Dels en grupp som jobbar med att starta upp en

secondhand butik, dels en grupp som jobbar med att starta någon typ av stödboende. Båda

grupperna har haft ett flertal träffar, både digitala och fysiska.

Nytt Hopp
Under året har Kristina Runeson varit fortsatt anställd på 40 % för att två gånger i veckan bedriva

språkkafé och olika samlingar för invandrargrupper på Nytt Hopp i Helsingborg. Till sin hjälp har hon

haft volontärer och de har tillsammans bedrivit en bra och uppskattad verksamhet där många fått

komma i kontakt med kristen tro. Genom åren har några personer kommit till tro.

Matteus Sandell har också varit anställd av ELM Syd till 30 % som stadsmissionär. Han har själv och

med medföljare delat ut biblar och pratat med folk på stan, handlett bibelskoleelever i

gatuevangelisation, berättat och vittnat i föreningar. Han har också stöttat upp med sin närvaro och

kunskaper på café Oasen, som är en öppen verksamhet för hemlösa och missbrukare i Ängelholms

missionshus.

Stormöten
Under året hade vi 2 stormöten.

Hjärsåslilla möte hölls 12 jan och började i Knislinge kyrka med predikan av Fredrik Carlsson.

Predikade på eftermiddagen gjorde Anders Reinholdsson och Christian Sturesson, då Christian även

medverkade med sång. Hanna-Lena Persson ordnade barnverksamhet. Föreningen i Hjärsåslilla

ordnade lunch och fika.

Detta Hjärsåslilla möte blev det sista mötet i detta missionshus efter 160 års verksamhet. Tidigare var

just detta januarimöte Nordöstra Skånes Missionsförenings stora halvårsmöte.

Mötet på söndagen efter årsmötet fick ställas in på grund av pandemin.

Sommarmötet. I år blev det annorlunda möte. På grund av pandemin sändes det enbart digitalt. De
arrangerande föreningarna gjorde en fantastisk insats och mötet kunde därför bli, som vi tror och bad
om, till stor välsignelse. Ämnet var ”Väldig nåd”. Arrangerande föreningar var Eket och Åstorp.
Talarstolen fanns på Strandhem där man kunde se den böljande Hjälmsjön i bakgrunden under
sändningen.
Benedikte Nilsson och Jakob Schastén ledde oss igenom mötet som förutom predikningar innehöll
intervjuer, information från utlandsmissionen, ELM syd , ELU samt små filmklipp och sång.
Predikningar hölls av Daniel Lyckander ”Nåd i en värld utan nåd”, Erik J Andersson ”Befriande nåd”,
Peter Östergård Jensen (denna blev även textad) ”Driven av nåd”, Ola Johansson ”Efterföljelse”,
Jan-Ulrik Smetana ”Nåd och sanning” och Andreas Giselsson ”Förvandlande nåd”. Mötets avslutning
hölls av vår ordförande Christer Unosson. Nattvardsgång, som leddes av Ola Johansson, ägde rum på
söndagens förmiddag för medverkande och arrangörer. Sångare var: Karin och Rickard Johansson,
Anders och Nils Nilsson tillsammans med Marta Fjällström samt Maria och Simon Priebe. Prim Öst
som skulle haft sin avskedskonsert efter 20 års verksamhet fick tyvärr utgå då de inte kunnat öva
under pandemin. Ett tack riktades till dess ledare.
Även barnen fick en egen digital sändning med hjälp av Sofia Ödman.
Många följde mötet via nätet och tekniken fungerade utmärkt.



Evangelisation
Samtal har förts med MIS om att kunna använda det material som finns i ELM Syds verktygslåda på
hemsidan i MIS arbete.

Information
Under 2020 har vi med anledning av Corona lagt mycket tid på att hålla ELM Syds hemsida

uppdaterad med information och länkar till missionsföreningar och missionsgårdars digitala

gudstjänster och föredrag mm. Vårt mål är att hålla ELM Syds hemsida uppdaterad för att det ska vara

ett bra och självklart alternativ när man söker aktuell information på www.elmsyd.se

Styrelsen tackar för allt ideellt arbete som medlemsföreningarna bidrar med. Tack för kollekter och
gåvor. Särskilt sommarmötet kräver stora insatser för de arrangerande föreningarna.

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av
gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ef. 2:8-9

http://www.elmsyd.se/

