ELM Syds verksamhetsplan för 2021
Övergripande
ELM Syd arbetar med löpande digitala sammanträden i styrelse och AU för att fortsätta och
stödja verksamhet som kan hålla igång under pandemin.
ELM Syd utreder årligen behovet av anställningar för att övriga mål och visionen ska kunna
uppnås.
ELM Syd stödjer de anställda till vidgade eller andra uppgifter under pandemin.
ELM Syd uppmuntrar och stödjer givande under Coronapandemin, eftersom många
verksamheter har minskade intäkter.
ELM Syd tar kontakt med EFS-regionsstyrelse för att skapa ett utbytesforum.
ELM Syd uppmuntrar till planering av verksamhet inför tider när pandemin är under kontroll.

Sång och musik – ELMus
ELMus arbetar för att ordna en konsert med ELMus körer.
ELMus arbetar för att ordna en körledarträff.
ELMus arbetar för att ordna en inspirationsdag för sång och musik.
ELMus genomför digital medverkan på det digitala sommarmötet.
ELMus arbetar för att det ska finnas körer för barn och ungdomar.

Barnverksamhet
ELM Syd har två anställda – en med ansvar för material (30%) och en som rekryteras som
BVI, med ansvar för samordning (60 – 75%) av barnverksamheten.
ELM Syd projektanställer några sommarlägerarbetare och arvoderar vid behov lägervärdar.
ELM Syd tar genom en representant (Sofia Ö) del i större ekumeniska satsningar för att sprida
Jesus till barn i Sverige (tex Skatten och Jesus till barnen)
ELM Syd bistår via hemsidan med tips, material och idéer för barngrupper och familjer
genom samarbete med barntidningen Droppen.

Diakoni
ELM Syd vill fortsätta arbetet med att öppna en Second Hand butik och där arbeta med att
göra Jesus känd bl. a. genom café-verksamhet och att sprida program till våra föreningar i
närområdet. Dessutom informera om rörelsens utlandsarbete. Överskottet är tänkt att gå till
ELM-sfären.
Stödboende. Gruppen delar in sig i en styrgrupp och en projektgrupp. Projektgruppen planerar
att göra en förstudie och sen hoppas vi kunna gå vidare med projektet.
ELM Syd kommer att anordna en kväll i Hässleholms missionshus 29 april 2022, alltså nästa
år, med Mattias Engström utifrån något angeläget ämne.

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 startar secondhandbutiker med syfte att stödja rörelsens ekonomi samt att få ett
naturligt möte med människor vi inte annars når.
ELM Syd bidrar till nya/växande föreningar.
ELM Syd har ett etablerat samarbete med ELU som underlättar övergången från ELU till
missionsföreningarna, genom t.ex. stöd till föreningarna och konferenser för unga vuxna.
ELM Syd inventerar, besöker, erbjuder resurser och stöd till samt underlättar nätverkande
mellan föreningar.
ELM Syd har medverkat till att minst en grupp/förening (s.k. mikroförening) har etablerats
utanför kärnområdet.

Fördjupning
ELM Syd inleder samtal med Strandhem kring former för att gemensamt stödja och inspirera
till bibelfördjupning i föreningarnas verksamhet.

Prediko- och tältverksamhet
ELM Syd planerar för månadsturer/stugmöten och tältmöten som tidigare.
ELM Syd medverkar till att mindre och enklare ELM-gemenskaper har rotat sig på platser,
som tidigare har stått utan ELM Syds verksamhet.

Stormöten
ELM Syd samlar barn, unga, medelålders och äldre över föreningsgränserna till stormöten.
Detta året blir det enbart ett digitalt sommarmöte p g a pandemin. Inga andra möten har
kunnat planeras av tidigare angivet skäl.

