ELM Syds mål till 2025
Övergripande
ELM Syd arbetar tillsammans med sina medlemsföreningar för att sprida evangelium till alla
inom ELM Syds verksamhetsområde.
ELM Syd utreder årligen behovet av anställningar för att övriga mål och visionen ska kunna
uppnås.
ELM Syds utmaningar till offer och ökat ekonomiskt givande i organisationen, leder till att
gåvogivandet ökar med 5 % årligen.
ELM Syd har fortlöpande samtal med biskopen och andra evangeliska organisationer i
verksamhetsområdet.

Sång och musik – ELMus
ELMus har flertal fungerande körer för personer i alla åldrar.
ELMus har årligen gemensamma konserter med körerna.
ELMus är arrangör eller medarrangör till inspirations- och utbildningstillfällen i sång och
musik inom ELMsfären.
ELMus ansvarar för fungerande instrument som erbjuds till missionshus, lägerverksamhet
m.m.

Barnverksamhet
ELM Syd har tre anställda – en med ansvar för material, en med ansvar för samordning av
barnverksamheten regionalt och en anställd som arbetar ut mot hem och föreningar.
-

BVI-materialanställd utformar och reviderar ett fungerande Plusmaterial
som rullar över två år, samt förnyar materialbanken efter hand.
BVI-samordnaranställd ökar samarbetet med ELM-sfärens barnanställda och
ELU för att inspirera och utveckla engagerade barnledare som täcker
behovet på läger och verksamhet i barngrupper.
BVI familjeinspiratör stödjer och inspirerar i föreningar och hem.

ELM Syd stödjer deltagande i inspiration och fortbildning av anställda och volontärer inom
barnverksamheten.
ELM Syd projektanställer några sommarlägerarbetare varje år.
ELM Syd tar genom en representant del i större ekumeniska satsningar för Jesus till barn i
Sverige (tex Skatten och Jesustillbarnen)

ELM Syd bistår föreningar och barnledare via hemsidan med tips, material och idéer för
barngrupper och familjer genom samarbete med barntidningen Droppen

Diakoni
ELM Syd har flera fungerande secondhandbutiker på olika platser.
ELM Syd bjuder varje år in alla föreningar till ett möte med aktuell diakonal information.
ELM Syd har någon predikant anställd för att ta hand om andakter på äldreboende.
ELM syd vill bidra till öppnandet av minst en second hand butik för diakonal verksamhet och
ekonomiskt tillskott.

Föreningsstöd och inspiration
ELM Syd inspirerar föreningarna till arbete för sökare och nykristna, så att ett antal föreningar
har verksamhet motsvarande Alpha-kurs.
ELM Syd bidrar till växande föreningar i städer och större orter.
ELM Syd har ett etablerat samarbete med ELU som underlättar övergången från ELU till
missionsföreningarna.
ELM Syd erbjuder resurser och stöd samt aktivt till nätverkande mellan föreningar.
ELM Syd har medverkat till att minst en grupp förening har etablerats utanför kärnområdet.
ELM Syd vill ha en fungerande hemsida där föreningar kan hitta information och få stöd och
hjälp i verksamheten.

Evangelisation
ELM Syd vill inspirera enskilda och föreningar att fundera över evangelisation både för den
enskilde samt för föreningens verksamhet i närmiljöer.
ELM Syd stödjer en diakonal- och evangelisttjänst.
ELM Syd erbjuder verktyg för evangelisation på sin hemsida.

Fördjupning
ELM Syd stödjer och inspirerar till bibelfördjupning i föreningarnas verksamhet.

Prediko- och tältverksamhet
ELM Syd har fortsatt både månadsturer/stugmöten och tältmöten
ELM Syd medverkar till nyplantering av gemenskaper på orter där vi inte finns tidigare.

Stormöten
ELM Syd samlar ett ökande antal barn, unga, medelålders och äldre över föreningsgränserna
till stormöten minst 3 gånger per år, kring teman som engagerar och inspirerar i tron.

