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Når jeg skal skrive beretning til repræsentantskabsmødet, så synes jeg ofte, at jeg står i 

dilemmaet: Skal jeg følge formalia og berette om virksomhedsåret 2015 eller skal jeg som det 

falder mere naturligt for skrive om ELM og min oplevelse af ELM lige nu og her – med udblik til 

fremtiden? 2015 ligger ret langt tilbage i bevidstheden. Men hvis man skal begynde med formalia 

og kigge lidt tilbage, så vil jeg fremhæve følgende:  

I 2015 var ELM i første halvår nede på blot samlet to fuldtidsansatte i funktion i hjemmearbejdet– 

samtidig med, at der var fem ansatte i YM arbejdet. I andet halvår var landssekretæren så tilbage, 

og det betød, at tingene kom i lidt mere normal gænge. I løbet af 2015 blev de udsendte reduceret 

til tre og så i 2016 blot til en enkelt. Og med de tilkomster, som der har været af ansatte 

herhjemme, så ses der en tendens til, at tingene bølger lidt frem og tilbage. 

I 2015 var Henrik og Margrethe Højlund for tredje og foreløbig sidste gang i Etiopien for ELM, og 

det samarbejde vil jeg gerne sige tak for, og også glæde mig over, at det konkret kan høres, at der 

kom inspiration med tilbage til Henriks virke i Danmark. I parentes bemærket, så er det flot at ELM 

på den måde kan sende inspiration ud i den bredere sammenhæng, men jeg glæder mig også over 

at næste udsendte kommer ”inde fra” ELM – hvilket kan gøre det lettere at få inspirationen 

direkte ud til ELMerne. 

2015 var også året, hvor forkyndelsesprojektet toppede med udgivelse af rapport og folder om 

projektet – med udstikker til konferencen i begyndelsen af 16, hvor flere ELM-prædikanter deltog. 

Det er min oplevelse, at det har sat gang i mange væsentlige overvejelser om forkyndelsen, men 

det ligger fortsat på styrelsens og mit bord at arbejde lidt videre med, hvordan vi får det til at 

hænge ved.  

I forhold til 2015 vil jeg lade det blive ved det og i det følgende set lidt mere generelt på ELMs 

arbejde. ELM Danmarks arbejde er primært orienteret ud fra foreningens ansatte og derfor danner 

de her i det følgende strukturen for præsentationen.  

ELU 

Her arbejder ELM gennem ungdomssekretæren, som fra andet halvår 15 og frem har heddet 

Kasper Lind. Han har i 2016 fået selskab af Benjamin Rasmussen.  

Ungdomssekretærerne skal støtte op om de fire ELU-kredse i DK, Bornholm, København, Tange og 

Aarhus.  

Derudover har han/de ansvaret for det ungdomsprogram, som afvikles på Bibelcamping – med 

god tilslutning gennem flere år – og sammen med landsungdomsudvalget afholdes der også Ærø-

lejr. ELU kredsene er generelt set ikke store, men forekommer dog alligevel livskraftige. Tanken 

med at ansætte en ny ungdomssekretær er at styrke opfølgningen på ELU i Østdanmark, specielt 

på Bornholm. Ungdomssekretærerne linker også ELU til de øvrige ungdomsbevægelser, IMU, LMU 

og KFS, både lokalt og på landsplan. ELU har været en af partnerne i revideringen af visionen, og 

der arbejdes nu med at lave nogle tiltag lokalt med henblik på at styrke samarbejdet mellem ELU 

og ELM.  

Økonomi/sekretariat/bøger 
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Carina Nielsen er sekretariatsleder og beskæftiger sig i sit arbejde primært med ovennævnte. Der 

er hen over årene en stabil indtægt fra ELMs’ givere, som udgør forudsætningen for, at vi kan gøre 

det vi har gjort. Der er dog løbende blevet trukket fra hensættelserne, som ikke er så store 

længere. Udover bogføring og udarbejdelse af regnskab, så omfatter Carinas arbejde også såkaldt 

fundraising, som vel kan oversættes med en kombination af giverpleje og giverhvervning. Frem for 

alt det at gøre behovet for gaver til ELM’s arbejde synligt bl.a. gennem nyhedsmail til 

medlemmerne. Senest er der lanceret et nyt givermateriale – ”Det bedste til…”, som skal være 

med til, at det bliver mere konkret, hvad pengene går til. Så det håber vi bliver taget godt imod. 

Derudover er der naturligvis mange andre former for medlemskontakt omkring ELM-arbejde, Liv i 

Troen osv. Carina er også med i det Bornholmske koordineringsudvalg og udarbejder 

kvartalsprogrammet for Bornholm. Hun har også ansvaret for rammerne i ELM-huset – der nu 

efterhånden er blevet så gammelt, at der skal lidt vedligeholdelse til – hvilket frivillige kræfter også 

hjælper velvilligt til med. Huset rummer også bogbutikken og bogsalget. Et ansigt ud ad til for ELM, 

hvor mennesker kan komme ind og ”møde ELM” og få en snak og måske en god bog. Bogsalget 

rykker også ud til større arrangementer. Ud over Bibelcamping gælder det fx arrangementer på 

Davidsskolen i Aakirkeby 

Børn og familier 

Helene Koefoed-Jespersen har titlen familiesekretær og det omfatter børne- og familiearbejdet. 

Som oftest er det en integreret del af de lokale foreningers arbejde, og her støtter hun så de 

enkelte grupper af børneledere med inspiration og opfølgning, men hun vil også gerne i dialog 

med kredsbestyrelserne om, hvordan arbejdet indrettes, så det er attraktivt for børn og 

børnefamilier. Gennem en årrække har Helene sammen med DFS på Bornholm kørt såkaldte ung-

ledertræningsforløb med henblik på børnearbejdet. Det arbejde har båret frugt i, at der har 

kunnet rekrutteres unge ledere til børnelejre m.v. Muligheden for at anvende dette i andre 

landsdele undersøges nu. På sommerlejre og i børnearbejdet generelt får vi mulighed for at dele 

med evangeliet med børn, som ikke har det med hjemmefra, og betydningen af det, er også blevet 

indføjet i visionen, hvor børnearbejdet er en del af strategien for missionsarbejdet i Danmark. Som 

noget nyt i 2016 var ELM med til at arrangere såkaldt Sportscamp på Bornholm – igen sammen 

med DFS, og det viste sig også som en rigtig god mulighed for at få kontakt til nye børn. 

Familiearbejdet er også et samarbejdsområde. På Bornholm er Pit-Stop møderne startet op igen i 

et samarbejde med IM. I Midtjylland er der et lignende familiearbejde, som også når en bredere 

gruppe. Helene er også en afgørende brik i afholdelsen af bibelcamping – et arrangement med stor 

appel til børn og familier.  

Ydre mission 

Dette ligger også på Helenes bord og hjemkomst af de to missionærfamilier har naturligvis fyldt en 

del det sidste år godt og vel. Det er dog værd at fremhæve, at der er lavet en ny aftale med Steffen 

B. Madsen for de næste fire år, og det at de har været i Danmark denne sommer og har mødt 

ELM’erne. Ved siden af det, så er udsendelse og opfølgning på volontørerne også en vigtig opgave, 

og jeg ser det som en vigtig brik i at formidle YM-glæde og ejerskab til en ny generation. Vi siger 

tak til Milka Koefoed-Jespersen og Lærke Nord-Hansen, som har været ude det sidste år, og 
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glæder os over, at Daniel Birkmose er taget til Piura for at bakke Steffen op i arbejdet. Gennem 

medlemskab i Nævn for Udlandsmission i Sverige, hvor både Helene, undertegnede og Milka K-J. 

har sæde, så engagerer ELM sig også i det fortsatte arbejde i ”de gamle missionslande” med 

mulighed for at byde ind med vores resurser, hvor det er relevant. Der foregår i øvrigt også et 

arbejde med at finde et nyt missionsfelt.  Samarbejdet i NUM rummer naturligvis også arbejdet i 

Peru, hvor vi i ELM fortsat har vores primære fokus. Her er det sket nogle strukturelle ændringer i 

måden vi samarbejder med kirken i Peru på, og det er nu ved at finde sin forhåbentlig endelige og 

givende form for en tid.  

Ydre missionsengagementet betyder også deltagelse i TKM-samarbejdet. Her støtter vi uddannelse 

af nye missionærer/teologer og vi er med til at synliggøre ydre mission for de studerende. Det 

kommer bl.a. konkret til at ske ved en temadag og erhvervsmesse her senere på året. ELM Sverige 

er for øvrigt også med i TKM. Endelig er ELM også medlem af Dansk Missionsråd. Det giver adgang 

til en række erfaringer og resurser i forhold til at være et sendende missionsselskab og giver også 

andre input til YM-arbejdet. Og så bliver vi en del af et vidtforgrenet missionsnetværk, og vi er fx 

med til muliggøre etableringen af et politisk netværk omkring forfølgelse af religiøse minoriteter. 

Noget som kun kan lade sig gøre fordi mange selskaber arbejder sammen.  

Landssekretæren 

I undertegnedes butik er der en række forskellige varer på hylderne. Til det som kommer ud 

direkte til medlemmerne hører bl.a.: Undervisning og forkyndelse, både det jeg selv holder og de 

arrangementer, hvor jeg står for at finde talere og emner. I forlængelse af dette arbejder jeg med 

at formidle inspiration til prædikanterne og planlægning af prædikantkursus, som desværre ikke 

blev til noget i 2015, men nu afholdes til foråret i København. Jeg bruger også tid på Liv i Troen, 

dels som skribent og dels som redaktør og i tillæg til det er der også et evangeliserende julehæfte 

på vej fra os. Jeg ser også en betydning i de eksterne udvalg og fora, som jeg indgår/har indgået i. 

De mest tydelige afkast har vi fået af et projekt som God forkyndelse, som løbende har sat dette 

emne på dagsordenen. Aktuelt er jeg med i gruppen omkring undersøgelsen af bibellæsning, hvor 

vi forventer at få hjælp til at sætte det emne på dagsordenen.  

ELM er også med i det som kaldes Samtaleforum for mission og kirke, og det er bl.a. et forum, hvor 

vi i fællesskab kan arbejde med at møde de udfordringer, som vi fx møder fra det omgivende 

samfund. Et udtryk for det var rapporten med kritik af loven om juridisk kønsskifte og senest 

drøftes i fællesskabet lovene, som skal kriminalisere visse religiøse ytringer. Her har ELM været 

med i et kritisk høringssvar mod dette med baggrund i, at det generelt mistænkelig gør religiøse 

aktiviteter og forkyndelse. Linket mellem det politiske og vores arbejde optager mig en del, selvom 

jeg måske ikke i praksis får gjort så meget ved det, som jeg kunne tænke mig. I dag er der ikke et 

bestemt politisk parti, som er i stand til at bære den ”kristne” dagsorden frem, men i dag drives 

den politiske virkelighed heller ikke af partipolitik fra neden, men af samspillet mellem en politisk 

ledergruppe, medier og folkestemningen. Men det betyder til gengæld, at der er en mulighed for 

at påvirke en stemning – ved at lade stemme røst høre. Og bliver den hørt af de rigtige, de rigtige 

steder, så er der en mulighed for at den kan give genlyd.  

I forlængelse af det er ELM også fortsat en aktiv spiller ved folkemødet på Bornholm. Her er vi med 

til at gøre det muligt, at en kristen stemme kan lyde i den politiske debat.  
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Bredt engagement 

Den sidste ting jeg kort vil nævne i min beretning er så alt det øvrige arbejde, som også er det 

primære. Det lokale arbejde i kredsene, som drives af frivillige. Livsnerven i ELM. Jeg vil her også 

fremhæve det, at det frivillige engagement ikke kun rækker til ELM’s eget arbejde, men i høj grad 

også til de ting omkring, som arbejder på samme grundlag og formål. Og her henviser jeg til et 

bilag over personer, som er valgt som ELM-repræsentanter i en række forskellige fora og 

bestyrelser, lokalt og nationalt. Det er for mig at se et konkret udtryk for ELM’ernes mod og vilje til 

at drive mission fx som det sker gennem skoler og andre institutioner. Tak til alle jer på listen og 

alle jer, der ikke lige er på den liste, men på den ene eller anden måde tjener i ELM og Guds rige.  

Hvad skal ELM? 

Hvad er ELM her for, hvad skal vi satse på at arbejde på at opnå? Det har vi en vision, som 

udstikker en retning for. Nogle gange så kan det dog være godt at prøve på at gøre det det lidt 

enklere – eller måske prøve at oversætte det ind i en konkret udfordring. ELU på Bornholm havde 

på et tidspunkt et slogan på væggen: vi er på vej til himlen og vi vil ha flere mere. En god 

formulering, som også kunne have været en visionsoverskrift måske – med et tydeligt himmel-

perspektiv. Forleden reflekterede jeg lidt over det forhold, at der er en spænding mellem, at det at 

være ældre/gammel i vores kultur bestemt ikke er prestigefyldt, og så det at der faktisk er mange i 

ELM som med en vis ret kan bære den betegnelse. Det må ikke gå sådan, at vi falder på halen af 

ungdomsdyrkelsen og tænker for lavt om os selv af den grund. Hvis det er sådan, at ELM for en 

stor del består af menneske, der er over pensionsalderen og hvis vi af den grund i særlig grad har 

kontakt med ældre mennesker, så må det også være sådan, at vi har et særligt kald her. Det kom 

lidt til mig forleden, at vores vigtige kald i den situation må være: At hjælpe så mange som muligt 

frelst hjem til Jesus. Ikke at det skal være vores eneste fokus, slet ikke at vi kun skal fokusere på 

ældre – eller hvad vi nu kalder dem. Men jeg vil bare gerne understrege, at når vi snakker ELM 

som helhed, så må vi ikke glemme og undervurdere betydningen af, at vi har godt fat i dem, som 

ikke har så langt tilbage igen. Kan vi, gør vi noget her, som andre ikke gør? Det ved jeg ikke præcis. 

Men vi kan måske godt gå foran i, at sætte ord på, hvor vigtigt det er, at kende Jesus, når døden 

banker på. Det er ikke nødvendigvis her at er skrives de store overskrifter i Kirkedanmark i dag. 

Og dermed er jeg nået til vejs ende og siger tak til jer alle for fællesskabet i det forløbne år. Hilsen 

med 1 Tim 6,12: ”Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt 

dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør”. 

Peder Østergård Jensen, landssekretær 


