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SVENSKA ALLIANSMISSIONEN (SAM)  
är ett kristet trossamfund sprunget ur den andliga 

väckelsen i Sverige i mitten på 1800-talet. Vi är en 

rörelse med anslutna församlingar som tillsammans  

vill leda människor till ett liv med Jesus Kristus. 

Detta strävar vi efter på lokal, nationell och  

internationell nivå. Vårt uppdrag är att stödja  

församlingarna och samordna resurser för Guds 

rikes tillväxt i Sverige och internationellt. 
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Med Guds hjälp och 
efter bästa förmåga

MISSIONSFÖRESTÅNDARE KJELL LARSSON SAMMANFATTAR ÅRET

SÄLLAN HAR VÄL UV-scouts devis varit 
så aktuell och viktig att ta till sig som 
under det konstigaste året i mannaminne.  
Vi talar om 2020, året då inget var sig 
likt. Vi fick kämpa med att ställa in, 
ställa om och hålla ut. Det gällde oss 
alla; privat och i församlingar, på arbets-
platser och i skolor. På SAM ställde vi 
snabbt om och arbetade utifrån ledorden 
förtröstan och samhällsansvar. Två ord 
som undertecknad lyfte i en serie digitala 
andakter med utgångspunkt i Fil 4:6-7*. 

Efter bästa förmåga arbetade vi för att 
som samfund, församlingar och enskilda 
kristna vara i framkant i vårt samhälls-
ansvar. Vi ville vara en aktiv samhällsaktör 
som bidrog till minskad smittspridning 
och det fick såklart många följder för 
verksamheten. På sidorna 18-20 kan du 
läsa mer om hur vi ställde om vårt arbete 
i rörelsen.

Trots att kyrkornas roll sällan  
nämndes på regeringens och Folkhälso- 
myndighetens presskonferenser ska vi 
påminna oss om att vi samlar över en 
halv miljon besökare en vanlig söndag. 

Vi ska också påminna oss om de stora 
sociala insatser som många församlingar 
har genomfört under året för att ingjuta  
hopp och mod i såväl äldre som i ung-
domars liv. En oerhört viktig insats då 
allt fler, inte minst många ungdomar, 
upplever psykisk ohälsa i pandemins 
spår. Pandemin är ännu inte över och 
vi fortsätter under detta år att ta vårt 
samhällsansvar som kristna föredömen. 
En självklarhet för mig är att vi låter 
oss vaccineras, dels för vår egen trygg-
het, men inte minst för våra bröder och 
systrars skull.

Med Guds hjälp genom bön, har vi  
bett om beskydd för församlingars  
ekonomi och utsatta människors livs- 
situation. Vi har bett om nåden att inte 
tappa hoppet, trots en frustrerande och 
långvarig pandemi. Vi fortsätter be för 
att evangeliet får framgång där oro, 
förtvivlan, sjukdom och sorg råder. Vi 
har en Gud som vill lyssna och fylla oss 
med sin frid när oron vill krypa innan-
för skinnet. Det är trygghet att sätta sin 
förtröstan till Herren. 

Nu lyfter vi blicken och ser framåt. 
Till sommaren välkomnas en ny  
missionsföreståndare som får förmånen  
att jobba med SAM:s fantastiska personal- 
team, och med en förnyad och bättre 
anpassad organisationsstruktur. Vi lyfter 
blicken mot himmelen helt förvissade 
om att Gud är Immanuel – Gud med 
oss. Vi behöver inte mörkna i sinnet, för 
Guds frid är mera värd än vi kan före-
ställa oss. Låt oss fortsatt be om nåden 
att bära ut budskapet om Jesus Kristus. 

Till sist, tack alla ni som på så många 
vis bidragit till året som gått genom bön, 
givande och praktisk stöttning. Tack för 
alla bidrag till våra insamlingskampanjer 
Kraftsamling och Internationell kraft-
samling. Vi kunde stödja organisationer 
och systerkyrkor som har haft det svårt 
på grund av coronapandemins effekter. 
Guds välsignelse till er alla!
 

* Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka 
då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall 
Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan 
och era tankar skydd i Kristus Jesus.
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2020
JANUARI MARS APRIL MAJ

BESÖK HOS  
SYSTERKYRKOR 
Under ett par veckor besökte 
Kjell Larsson och Martin 
Ström, SAM, tillsammans 
med Jacob Ämterlind, SAU, 
systerkyrkorna i Hong Kong/
Macau och Japan. Syftet var 
att stärka relationerna och 
se hur vi ytterligare kan ut-
veckla samarbetet framöver. 
Bland annat fördes samtal 
om att, inom de kommande 
åren, arrangera lärjunga- 
skolan Apg29 för ungdomar.

CORONAPANDEMIN
Det nya coronaviruset slog 
på allvar till i Sverige, vilket 
ledde till att hemarbete och 
digitala träffar snabbt blev en 
del av vardagen för många. 
Planerade arrangemang fick 
ställas in eller bli digitala. Vi 
drog igång flera coronarela-
terade kommunikations- 
insatser i våra kanaler, såsom 
veckoandakter och webbinarier.  
Kontakten med såväl inter-
nationella medarbetare som 
systerkyrkor intensifierades 
då pandemin kom att påverka 
en hel värld. 

GEMENSAM  
KRAFTSAMLING
Coronavirusets följder blev 
snabbt mycket drastiska för 
den svenska besöksnäringen 
då många verksamheter 
upplevde stora ekonomiska 
svårigheter. Gullbrannagår-
dens och Mullsjö folkhögskolas  
kurs- och konferensverk-
samhet avstannade nästan 
helt. SAM och SAU gick 
under april månad ut med 
insamlingskampanjen Kraft-
samling för att stödja dessa 
verksamheter.

STÖD TILL  
SYSTERKYRKOR
Vi tog nu ett steg till i vår 
kraftsamling på grund av 
coronavirusets effekter. Runt 
om i världen kom rapporter 
om smittspridning, men också 
om stor hungersnöd till 
följd av ”lock-downs". SAM:s 
systerkyrkor i Indien och 
södra Afrika uttryckte behov 
av hjälp, vilket resulterade 
i insamlingen Internationell 
kraftsamling. 

EWA OCH MAGNUS BYLANDER PÅ GULLBRANNAGÅRDEN

WEBBINARIUM I BÖRJAN AV CORONAPANDEMIN

SYSTERKYRKAN I MALAWI BIDRAR TILL KATASTROFHJÄLP

BESÖK HOS SYSTERKYRKAN I HONGKONG
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2020
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

CYKELUTMANING
Vi inledde Cykla med SAM, 
vilket var en månadslång 
cykelutmaning med syftet 
att samla in pengar till SAM:s 
internationella arbete. Drygt 
50 entusiastiska SAM:are 
hakade på och tillsammans 
cyklade de 12 714 km. När 
utmaningen avslutades i 
mitten av oktober hade 
de, tillsammans med flera 
hundra sponsorer, samlat in 
364 000 kr. 

DIGITAL  
ÅRSKONFERENS
Vi ställde om. Och vi ställde 
om igen. På grund av corona-
restriktionerna genomfördes 
den 10 oktober konferensen 
Så älskar Gud världen framför 
datorskärmarna. På webben 
och i närradio sändes 
bibelstudier och seminarier, 
en barnsamling, gudstjänst 
och konsert, och till sist 
talkshowen Nattmacka med 
Tedde och Andreas. Flera av 
samlingarna sändes live från 
Allianskyrkan i Jönköping, 
där ett begränsat antal delta-
gare också kunde vara med 
på plats. Under dagen pågick 
även ombudsmötet digitalt. 

SAMTAL OM  
UTSATTHET
Årets Tillsammanskväll, som 
blev en digital samling, hand-
lade om hur vi som försam-
lingar kan möta människor 
som befinner sig i olika 
former av utsatthet. Delta-
garna kunde välja på tre olika 
spår, med en föreläsare som 
höll ett föredrag och utifrån 
det ett gruppsamtal. Ett spår 
handlade om ungdomar som 
kämpar med psykisk ohälsa, 
ett annat om att möta socialt 
utsatta människor i försam-
lingens närhet och det tredje 
berörde hur vi bäst hjälper 
utsatta barn i andra länder. 

EXTRA OMBUDSMÖTE
Knappt 200 ombud samlades 
vid sina datorer, för att delta 
vid ett extrainsatt årsmöte 
som handlade om organisa-
tionsförändringar. Styrelsens 
förslag röstades igenom och 
därmed implementeras under 
2021 en rad förändringar 
som kommer att påverka 
hur Svenska Alliansmissionen 
arbetar framåt. SAM är och 
förblir en missionsrörelse, 
med viljan att ta emot, 
formas av och gestalta 
Jesus Kristus i världen. Men 
när världen, samhället och 
förutsättningarna förändras 
behöver även SAM:s struktur 
och organisation följa med.

CYKLA MED SAM

EXTRA OMBUDSMÖTE

LIVESÄND GUDSTJÄNST UNDER ÅRSKONFERENSEN

TILLSAMMANSKVÄLL
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VISION
Vi vill tillsammans 

ta emot, formas av och gestalta 
Jesus Kristus i världen.

ÖVERGRIPANDE MÅLBILD
Svenska Alliansmissionen skapar sammanhang för människor att ta emot Jesus Kristus 
och växa i lärjungaskap.  Vi når ut med evangeliet lokalt, nationellt och internationellt. 

Nya kristna gemenskaper formas och en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar. 
Vi möter den utsatta människans behov och bidrar till ett hållbart samhälle.

STRATEGI – UTVECKLINGSOMRÅDEN

Andlig
fördjupning

Evangelisation
& församling

Social
rättvisa

Skapelse
& miljö

FÖRUTSÄTTNINGAR
För att Svenska Alliansmissionen ska kunna utvecklas förutsätter det 

ett växande engagemang i rörelsen. Särskilt nyckelgenerationens (25-40 år) 
engagemang är central för rörelsen på sikt.

bön • givande • deltagande • förnyat ledarskap • motiverade medarbetare

VÄRDERINGAR
Vi tror på Jesus Kristus.

Vi följer Jesus Kristus.

Vi skapar utrymme för möten med Bibelns Gud.

Vi tror att församlingen har en central plats i Guds plan för världen.

Mission är vårt ursprung, vår identitet och vår framtid.

Vi har omsorg om människan och skapelsen.
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UNDER 2020 VALDE vi att fokusera lite extra på just social 
rättvisa. Höstens digitala Tillsammanskväll, som arrangerades 
ihop med SAU, handlade om hur vi som församlingar kan 
möta människor som befinner sig i olika former av utsatthet. 
Deltagarna kunde välja på tre spår. Ett handlade om hur vi 
kan stötta ungdomar i vår närhet som lider av psykisk ohälsa, 
ett annat om hur vi kan möta socialt utsatta människor i 
församlingens närhet och det tredje berörde hur vi bäst hjälper 
utsatta barn i andra länder. Sociala frågor uppmärksammades 
också lite extra i årets nummer av medlemstidningen Aktuellt 
där vi lyfte frågor som rör otillräcklighet, utanförskap och 
ohälsa. Bland annat skildrades det arbete som drivs i Rumänien 
av vår nya internationella medarbetare Andreas Samuelsson 
och hans fru Rebeca. 

Paret Samuelsson jobbar utifrån visionen att skapa ett 
sammanhang där romer och rumäner tillsammans utvecklar 
en gemenskap och ett inkomstgenererande företag som ger 

försörjningsmöjligheter. För några år sedan bildade de därför 
företaget Kenosis. Idag har de ett 20-tal medarbetare som 
bland annat tillverkar profilmöbler. Arbetet växer fram steg 
för steg på grundstenar som ömsesidig respekt, teamarbete, 
varje människas unika värde och förmåga till att skapa till-
sammans med andra. 

SAM har de senaste åren varit en del av satsningen Barn-
hemsdialogen tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och 
Erikshjälpen. Miljoner barn växer upp på barnhem, trots att 
många av dem skulle kunna få en trygg uppväxt i en familj. 
Under året har vi utbildat och utrustat ambassadörer som vill 
möta grupper, för att tillsammans samtala om och reflektera 
över den problematik som kan uppstå kring barnhemsverk-
samhet. Och också om hur de pengar och det engagemang 
vi satsar kan ge trygghet och en bättre framtid för barn som 
lever i utsatthet, som ju är det vi allra mest önskar. 

SOCIAL  
RÄTTVISA

Vi vill skapa förutsättningar för människor och samhällen att ta sig ur fattigdom, utanförskap och förtryck.

I NOVEMBER AVSLUTADES ledarutbildningen Hållbart ledar-
skap, som pågått sedan augusti 2019. Syftet med satsningen 
har varit att uppmuntra och utrusta kommande ledare för vårt 
samfund, oavsett om det innebär en tjänst centralt eller fort-
satt i någon av våra församlingar. 16 deltagare har fördjupat 
sig i ämnen som att leda i förändring, att leda i ideell kontext 
och organisationskultur. Martin Olofsgård, pastor i Nässjö 

Allians- och Baptistförsamling, var en av deltagarna. 
– Jag har fått fler verktyg i den verktygslåda som hela tiden 
behöver fyllas på i tjänsten som pastor. Konflikthantering  
var ett sådant, likaså praktiska tips för att komma igenom 
kommunikationsbruset. Det har varit ett väldigt öppet samtals- 
klimat och att vi som grupp kommit varandra närmare hoppas 
jag betyder något för samfundet inför framtiden.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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SKAPELSE  
& MILJÖ

UNDER ÅRET AVSLUTADES en treårig testperiod av vårt  
vattenbesparande odlingsprojekt Växtkraft i Mellanöstern. En 
utvärdering genomfördes och många viktiga erfarenheter har 
gjorts. Dessa ligger nu till grund för hur vi kan stödja interna-
tionella partners att starta upp och implementera hållbara  

odlingsmetoder. Ofta befinner de sig i utmanande samman-
hang där klimatförändringarna gör det ännu svårare att odla 
för sin egenförsörjning. Under hösten jobbade vi med visions- 
och strategiarbete för denna verksamhetsgren och med rekry-
tering av en person som kan leda utvecklingen framöver.

Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap 
av hela Guds skapelse.

BIBELVINTER 2020 hade 17 deltagare i blandade åldrar från 
25 till 75 år. Kursen pågick i fyra veckor i början av året, på 
Mullsjö folkhögskola. Deltagarna fick fördjupa sig i både 
Gamla och Nya testamentet och behandlade ämnen som livet 
med Gud, lärjungaskap, missionsuppdraget och församlingen. 

Under årets missionsarbetarkurs fokuserade vi på ledarens 

inre liv och målet att leva, leda och forma organisationer som 
utgår från Guds nåd och vilan, i motsatts till vår omgivande  
kultur. Vi tillbringade tid tillsammans i reflektion, bön och 
undervisning under ledning av Viv Thomas från OM  
England.  

ANDLIG  
FÖRDJUPNING
Vi vill hjälpa varandra att leva nära Jesus Kristus och låta tron prägla hela livet.

EVANGELISATION  
& FÖRSAMLING

UNDER 2020 GENOMFÖRDE vi tillsammans med EFK en kurs 
som kallas för Pionjärträning. Kursen handlar om att dela 
evangeliet och plantera församlingar, och hade ett tiotal  
deltagare som träffades vid sju tillfällen. I distanskursen  
Paulusprogrammet ligger fokus på församlingsplantering och 
nya sätt att vara kyrka. Den genomfördes under läsåret 19/20 
med sju deltagare och avslutades i maj 2020. Båda kurserna 
fick delvis genomföras digitalt.

Vår församlingskonsulent har i möjligaste mån försökt 

att genomföra de årliga samtal som erbjuds alla pastorer i 
SAM-anslutna församlingar. Strävan har varit att så långt som 
möjligt genomföra fysiska möten, men på grund av restriktio-
nerna har också en del samtal skett digitalt.  
– I mötet erbjuds pastorerna möjligheten att få samtala om 
livet, tjänsten, möjligheter, utmaningar och mycket mer. Det 
är viktiga tillfällen till reflektion omkring tjänst och ledarroll 
och ger också möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka om 
någon behöver stöd, berättar Ulf.  

Vi vill leda människor till ett liv i tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.
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SAMFUND FÖRS. MEDL.

Endast Svenska Alliansmissionen (SAM) 114 8 332

SAM + Equmeniakyrkan 14 1 783

SAM + Pingst fria församlingar i samverkan (FFS) 12 1 597

SAM + Evangeliska Frikyrkan (EFK) 4 688

SAM + Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) 1 20

SAM + Equmeniakyrkan + Pingst FFS 3 372

SAM + EFK + Pingst FFS 3 731

SAM + EFK + Equmeniakyrkan 2 201

Enskilda medlemmar – 53

Totalt 153 13 777

Församlings- och medlemsantal

NATIONELL RAPPORT
PANDEMIN SOM DRABBAT vår värld har 
också på ett dramatiskt sätt påverkat 
våra församlingar och deras verksam-
het. Men en stor kärlek till Guds rike 
och människor på orten har skapat 
kreativitet och nya sätt att tänka i våra 
församlingar. Gudstjänster har webb-
sänts, digitala träffar har ersatt fysiska 
möten och barn- och ungdomsledare har 
på ett beundransvärt sätt fortsatt skapa 
mötesplatser för barn och ungdomar 
utifrån förutsättningarna. En grupp 
som har betytt mycket är våra tekniker. 
De har alltid varit viktiga, men detta år 
blev det ännu mer synligt. De har under 
året hjälpt församlingarna med ljud, bild 
och sändning av gudstjänster och skapat 
mötesplatser. 

När vi sammanfattar 2020 konsta-
terar vi att SAM har 153 församlingar 
och 13 777 medlemmar. Detta är en 
minskning med 268 medlemmar från 
föregående år. Man kan förvånas över att 
det är en så tydlig minskning och jag vill 
ge några reflektioner. 2019 hade vi det 
högsta medlemsantalet sedan mitten av 

1960-talet och jämför vi 13 777 medlem-
mar med de senaste årtiondena är det 
ändå ett av de högsta medlemsantal vi 
har haft. Den generella minskningen  
2020 är inte dramatisk, men när vi 
summerar ihop 153 församlingar blir 
minskningen ändå tydlig. Jag tror att det 
sjunkande medlemsantalet bland annat 
kan relateras till pandemin. När man 
tittar närmare på medlemsstatistiken ser 
det ut som om församlingarna har hållit 
andan under det gångna året. Det kan 

vara så att man väntat med intagning av 
nya medlemmar och att vi kommer att 
se det i statistiken vid nästa årsskifte. 
En faktor som också spelar in är att två 
församlingar avslutat sin verksamhet. 
Det är Klevshults Alliansförsamling 
och Iranian Grace Church i Västerås. 
Vi hade glädjen att motta en församling 
under året, Församlingen Klippan i 
Bredaryd, som är ett samgående mellan 
Bredaryds Missionsförsamling och  
Bredaryds Pingstförsamling. Försam-
lingen är också ansluten till Pingst fria 
församlingar i samverkan. 

SAM har under hela sin historia haft 
församlingar som har varit anslutna till 
mer än ett samfund. Under den senaste 
tioårsperioden har detta ökat. Det beror 
på att en SAM-församling på en ort har 
utvecklat samarbetet med en annan fri- 
kyrka på orten och att man så småningom  
gått samman till en församling. Av 
SAM:s 153 församlingar är 39 anslutna 
till ytterligare samfund. 

Lars-Gunnar Jonsson,  
nationell missionsledare 

14 000

13 000
2012 2014 2016 2018 2020

13 777 medlemmar
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FÖRNYELSE OCH FÖRÄNDRING  
I BÅSTAD

För SAM:s pionjärarbete i Båstad har 2020 inne-
burit både förnyelse och förändring. Den största 
förändringen är att församlingens grundare 
Peter Larsson har gått i pension och lämnat över 
stafettpinnen till Anna Andersson, som är ny 
pionjärpastor och medarbetare till Krister Lilja. 
Anna har varit med i arbetet sedan starten för 20 
år sedan och har succesivt vuxit in i en ledarroll. 
Anna började sin tjänst under våren samtidigt 
som hon började läsa teologi på distans, och det 
var verkligen Guds tajming. I samma veva slog 
coronapandemin till och Anna visade sig vara 
rätt person att leda församlingen i en digital 
omställning. Annas man Fredrik byggde en ny 
webbplats för församlingen och en studio där de 
kunde spela in undervisning och andakter till 
församlingens nystartade YouTube-kanal. Samti-
digt gick de över till att ha bibelstudiekvällar på 
Zoom. Detta blev verkligen en succé som fort-
satte varje vecka under hela året. Digitaliseringen 
har inneburit nya kontakter och att de också nått 
människor som inte bor på den egna orten. 

AVSLUTAT PIONJÄRARBETE I SICKLA

Pionjärarbetet i Sickla startade 2007 och sedan dess har SAM:s medarbetare 
arbetat på olika sätt för att nå ut till dem som bor i området. Det har varit 
mycket utsåningsarbete, men tyvärr inte så mycket skörd och någon försam-
lingsgemenskap har inte vuxit fram. Under 2020 var tiden mogen för att avsluta 
projektet. Någon dag i framtiden får vi eller någon annan förhoppningsvis 
skörda frukten av arbetet i Sickla. Vi riktar ett tack till alla som engagerat sig 
och som stöttat arbetet på olika sätt.

MISSIONELLT INITIATIV  
I NÄSSJÖ

Vi har länge bett och arbetat för 
att våra församlingar ska sända ut 
medlemmar till att plantera nya 
församlingar i sin egen närhet. 
Under 2020 har det tagits ett första 
sådant initiativ då Nässjö Allians- 
och Baptistförsamling sänt ut två 
familjer för att nå nya människor 
och plantera en ny gemenskap i 
sin egen stad. Det nya arbetet går 
under namnet Nässjö hemkyrka. 
Vi gläder oss över detta missionella 
initiativ och ber att fler församlingar  
ska följa efter.

Några fördjupningar
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CENTRALASIEN

Samhällsutveckling

Bibelöversättning
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LA
RS

* i samverkan med OM Sverige

** i samverkan med Folk&Språk 

*** i samverkan med Reach Beyond

LÄNDER DÄR VI HAR SYSTERKYRKOR

Botswana  
Eswatini (f.d. Swaziland) 
Hongkong/Macau 
Indien 
Japan 
Malawi 
Moçambique 
Sydafrika 
Zimbabwe 
 

 

VÅRA ARBETEN

Här redovisas de arbeten vi är delaktiga i, men där vi  
inte har egna anställda medarbetare. Samtliga sker  
genom eller tillsammans med samarbetsorganisationer. 

Centralasien Samhällsutveckling 
 Skola och utbildning 
 Hälsa och omsorg

Egypten Skola och utbildning

Eswatini Hälsa och omsorg

Indien Skola och utbildning 
 Församlingsplantering

Malawi Samhällsutveckling 
 Skola och utbildning 
 Evangelisation 
 Församlingsplantering

Mellanöstern  Evangelisation 
och Nordafrika  Samhällsutveckling

Moçambique Evangelisation 
 Samhällsutveckling

Rumänien Samhällsutveckling 
 Skola och utbildning

Ryssland Evangelisation

Somalia Samhällsutveckling

Sydafrika Pastors- och ledarutbildning

Syrien Samhällsutveckling 
 Evangelisation

Tchad Skola och utbildning

Zimbabwe Församlingsplantering 
 Pastors- och ledarutbildning

INTERNATIONELL   RAPPORT
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SÅ LIKA MEN ÄNDÅ  
OLIKA

Aldrig tidigare i SAM:s missions-
historia har så många människor 
över världen samtidigt drabbats av 
konsekvenserna av ett virusutbrott. 
Under stora delar av året satt vi alla i 
samma båt under kraftiga restriktioner 
med begränsad rörelsefrihet. Det 
innefattade oss alla, från Lisbeth 
Fritzell i Papua Nya Guinea till våra 
utsända på afrikanska kontinenten, 
hela vägen genom Mellanöstern, 
Europa och ända upp till oss på 
SAM-kontoret i Jönköping. Ur ett 
perspektiv så lika och ur ett annat 
så orättvist olika. Som alltid i svåra 
tider har det varit de redan utsatta 
människorna som drabbas hårdast, i 
den kris som följt i pandemins spår. 
Under våren lanserade vi därför 
kampanjen Internationell kraftsam-
ling. Läs mer på sidorna 18-20. 

DET ÄR EN KYLIG januaridag och bara 
två dagar kvar till min inplanerade 
resa till våra systerkyrkor i Hongkong/
Macau och Japan när ett mail dimper 
ner i inkorgen från Daniel Fu, en av 
ledarna i systerkyrkan i Hongkong. Det 
står: ”There is an unknown flu breakout 
in Wu Han China. There are a few 
suspicious cases in Hong Kong for those 
who travelled to Wu Han but there is no 
breakout in Hong Kong or Macau yet.” 
Ett okänt influensautbrott i Wu Han, 
Kina! Jag informerade mina två andra 
reskamrater Kjell Larsson och Jacob 
Ämterlind om mailet och underströk att 
influensautbrott som dessa inte är helt 
ovanliga borta i Kina. Planet tog oss  
österut och de följande två veckorna 
skulle vi följa utvecklingen av det virus 
som fick namnet corona. Resten är  
historia, som man brukar säga. 

Besöket hos våra systerkyrkor och 
våra internationella medarbetare, familjen 
Larsson, tillhör årets absoluta höjdpunk-

ter. Mötena blev en stark påminnelse 
om att det framförallt är genom rela-
tioner som Gud låter sitt rike komma 
i vår värld. Familjen Larsson tjänar en 
utsatt minoritetsgrupp i landet där de 
bor och lever med övertygelsen om att 
det är genom långsiktighet och tålamod 
som Gud bygger sin kyrka. De arbetar 
bland annat med bibelanvändning och 
att stödja den framväxande kyrkan att 
gestalta kristen tro i deras kultur.

I mötet med vännerna i Hongkong/
Macau och Japan blir det dessutom så 
tydligt att vi är en länk i en lång kedja av 
relationer som går tillbaka i generationer. 
Jag vet inte hur många bilder på tidigare 
missionärer som vi såg under vår resa. 
Gulnande fotografier på de första allians- 
missionärerna som kom till Japan på 
1950-talet och så alla berättelser till det. 
Bland annat om Ruth Johansson som 
gensvarade på ett upprop från Hong-
kong om hjälp. Hon reste dit i mitten 
av 1950-talet för att arbeta bland utsatta 

kinesiska flyktingar i den framväxande 
handelsmetropolen. Det har snart gått 
70 år, men Ruth och hennes kollegers 
arbete lever vidare än idag. Vår insats 
nu och framöver blir en fortsättning av 
Guds uppsökande kärlek genom genera-
tionernas gång.  

Vetskapen om att vi är en del av något 
så oändligt mycket större, än frukten 
av min bön eller den gåva jag gav under 
2020, hjälper mig att sänka axlarna 
något. Det är Gud som bygger sin kyrka 
och låter sitt rike komma, efter sin plan 
och sina beslut. Och samtidigt fram-
träder bilden av den Gud som väljer att 
fortsätta använda människor som Ruth 
och dig och mig. Gud som kallar oss 
till samverkan och att frimodigt stiga 
fram så som han har skapat oss med våra 
förmågor och resurser. 

Martin Ström,  
internationell missionsledare

Några fördjupningar
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EVANGELIET TILL DE MEST  
UTSATTA

I strategin för vårt internationella arbete 
uttrycker vi att ”vi vill leva ut uppdraget bland 
de mest utsatta och minst nådda människorna  
i världen”. I ljuset av detta har vi under året 
bland annat arbetat med utbildning för barn 
med funktionsvariationer i Egypten och 
verkat för att stärka familjer med utsatta barn 
i staden Chimoio, Moçambique. Här möter vi 
barn och många gånger kämpande föräldrar i 
en vardag som inte sällan är ytterst krävande. 
Det här är ett sätt för oss i vår del av världen 
att agera och i praktiken ställa sig med ett  
utsatt barn för att ge det en röst, ett livsrum 
och skapa förutsättningar för en framtid. 
Detta förkroppsligas genom våra fantastiska 
partners på plats som är en del av barnens 
samhälle, vardag och utveckling. 

EVANGELIET TILL DE MINST NÅDDA

Jämte några av de mest utsatta människorna i världen 
fokuserar vi också på dem som ännu inte haft en möjlighet 
att höra evangeliet en enda gång - de minst nådda. Idag 
finns fortfarande omkring 7 000 folkgrupper som ännu inte 
har hört de goda nyheterna om Jesus Kristus. Flera av våra 
medarbetare använder olika former av sociala medier för att 
nå fram till människor där de finns, och under året har vi 
sett ett en ökning av respons och intresse bland somalier. Vi 
har nåtts av nya vittnesbörd om hur människor finner vägen 
hem till Gud genom Jesus Kristus och sedan plockas upp 
i olika grupper för att fördjupas i sin tro och formas som 

lärjungar. Vi är samtidigt helt övertygade om att vi behöver 
fortsätta sända människor fysiskt till dessa folkgrupper för 
att lära språket och anknyta till kulturer, seder och bruk. 
Under året har vi därför arbetat med rekrytering av nya  
arbetare som står redo att sändas till norra Afrika under 
2021. 

De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som 
ingenting har hört skall förstå.  
Rom 15:21
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SOCIAL DISTANSERING, hungerpande-
mi och mjuta. I nyordslistan för 2020* 
finns många spår av coronapandemin. 
Det var en pandemi som skakade om 
en hel värld och som än idag inte har 
släppt taget. För oss på SAM:s kontor, 
liksom för våra internationella med- 
arbetare och församlingar förändrades 
förutsättningarna drastiskt. Här följer 
en beskrivning av året som gått med 
utgångspunkt i coronapandemins 
effekter.  

KOMMUNIKATION I NYTT FORMAT
På kontoret drog krishanteringen i 
gång i början av mars och kommu-
nikationsarbetet ställdes snabbt om. 
Några av de insatser vi gjorde var 
att hålla webben uppdaterad med de 
senaste riktlinjerna och bistå för-
samlingarna med relevanta utskick. 
Digitala andakter spelades in och 
publicerades i sociala medier inför 
varje veckoslut. Parallellt med detta 
började många församlingar webb-
sända gudstjänster och andakter, på 
YouTube och Facebook, när vi inte 
längre kunde träffas i våra kyrkor.

Längre fram under våren valde vi 
att spela in intervjuserien SAM-tal i 
en annorlunda tid. I serien samtalade 
Kjell Larsson med inbjudna gäster. 
Programmen kom att handla om 
psykisk ohälsa, situationen för våra 
systerkyrkor och måendet för våra 
barn och ungdomar i coronatider. 
Mot slutet av året gjorde vi ytterligare 
en satsning då vi under julhelgen 
spelade in en familjegudstjänst med 
Klurige Göran och musikprogrammet 
Kvällsvesper i juletid, i TBN Nordics 
studio i Stockaryd.

En teknisk utveckling som corona-
pandemin påskyndat är nyttjandet av 
digitala lösningar. Teams-möten och 
Zoom-samtal blev snabbt nya begrepp 
för oss. Under hösten genomförde vi 
ett antal träffar för SAM:s pastorer, 
genom videomöten. Syftet var att sam-
tala och reflektera kring olika frågor, 
utifrån ett teologiskt perspektiv. Sam-

talen rörde sig inom olika ämnen, allt 
från andedop till alkohol. Mellan 30-
40 pastorer deltog på träffarna och de 
resulterade också i nya och förstärkta 
relationer mellan våra pastorer.

MED GEMENSAM KRAFT
Under tidig vår hamnade Gullbranna- 
gården och Mullsjö folkhögskola i en 
allvarlig ekonomisk situation och vi 
behövde agera, som samfund, ung-
domsorganisation, församling och 
enskild. De konkreta följderna av 
coronavirusets verkningar blev mycket 
drastiska för besöksnäringen och 
många levde med svåra utmaningar. 
Detta gällde inte minst Gullbranna- 
gården och Mullsjö folkhögskola, 
eftersom de båda lutar delar av sin 
ekonomi på kurs- och konferensverk-
samheten. Tack vare gemensamma 
krafter samlade vi in 967 000 kr, som 
bidrog till att höja likviditeten i båda 
verksamheterna.

Senare under våren tog vi ytterligare 
ett steg i vår kraftsamling. Som så 
ofta i krissituationer drabbas de redan 
utsatta allra mest. När hela samhällen 
stänger ner blir konsekvenserna snabbt 
förödande för de som lever med små 
medel. Våra systerkyrkor i Indien och 
södra Afrika uttryckte behov av hjälp 
då både coronavirus och hungersnöd 
drabbat många människor. Genom 
insamlingen fick vi in 673 000 kr och 
systerkyrkorna i Hongkong/Macau 
deltog generöst i insamlingen för att 
stödja andra mer utsatta systerkyrkor. 
Tack vare den internationella kraft-
samlingen kunde matpaket, vattendu-
nkar och desinfektionsmedel delas ut 
till behövande.

TEXT: KARIN FLYGARE 

 kommunikationsansvarig

 KJELL LARSSON

 missionsföreståndare

FOTO: ANASTASIIA CHEPINSKA, UNSPLASH

 

* www.isof.se/sprak/nyord/nyordslistan-2020.html
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HENRIK SJÖHOLM, PASTOR I VÄRNAMO ALLIANSFÖRSAMLING

Hur har du som pastor upplevt 2020? 
Det har varit tomt, vilket särskilt har känts när vi spelat in våra digitala gudstjänster. En lång period i höstas  
var det bara tekniker och medverkande på plats vid inspelningen. Alla våra andra arrangemang, förutom böne- 
samlingarna, har tyvärr fått ställas in. 

Hur anpassade ni er verksamhet? 
Mycket av det vi har genomfört har varit digitalt. Vi har sänt gudstjänster varje vecka och haft bönesamlingar. 
Däremot har ungdomsarbetet mestadels varit i gång. Den stora skillnaden jämfört med andra år är att vi inte 
har fått till så många naturliga och spontana möten. Vi har särskilt jobbat med att hålla kontakten med 70- 
plussare, för att försäkra oss om att ingen sitter helt ensam. Vi har också hjälpt äldre med mathandling. 

Hur har du upplevt stödet från SAM centralt? 
Vi har fått bra information, exempelvis om hur man ska tänka kring webbsändningar. Jag har också uppskattat 
Zoom-samtalen för pastorer. Jag tycker att SAM har fångat upp frågor under pandemin när det har behövts.  

FRED AMULI, KYRKOLEDARE I SYSTERKYRKAN I ZIMBABWE

Hur är situationen i Zimbabwe? 
Under många år har Zimbabwe kämpat med svåra ekonomiska problem, korruption, hög arbetslöshet och 
undernäring hos befolkningen. Mer än en tredjedel av befolkningen är i behov akut hjälp. Och som vi vet är 
coronapandemin långt ifrån över, vilken påverkar människors möjlighet till försörjning. 

Hur har ni arbetet i er kyrka? 
Vår kyrka har tillsammans med lokala församlingar delat ut matpaket till över 1 200 familjer, tack vare medel 
från SAM:s insamling. Vi har vänt oss till de mest behövande i byarna, bland annat har vi kunnat hjälpa mor- 
och farföräldrar som tar hand om sina barnbarn och ensamstående kvinnor som tar hand om föräldralösa barn. 

Vilken respons har ni fått? 
Tacksamheten har varit enorm bland familjer som försöker att överleva en dag i taget. En som har fått  
hjälp är Hilda, som uttryckte att vår hjälp var som ett stort mirakel i den situation hon befann sig i.  
Familjens resurser var helt slut och hjälpen kom vid precis rätt tidpunkt.

Har hållit kontakten med 70-plussare

Har delat ut matpaket till över 1 200 familjer

Har känt ett påtagligt stöd

EWA BYLANDER, VD OCH PLATSCHEF PÅ GULLBRANNAGÅRDEN

Hur har coronapandemin påverkat er verksamhet under 2020? 
Coronapandemin har påverkat oss otroligt mycket. Sommaren flöt på ganska bra med ca 70 procents 
beläggning, men under året tappade vi 130 grupper och konferenser som var inbokade. 

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att hantera situationen?  
Dagen efter att WHO klassade coronavirusets spridning som en pandemi, började avbokningarna att 
strömma in. Vi valde att nyttja de stödpaket som regeringen erbjöd, såsom omställningsstöd och  
korttidsarbete. Utan dessa hade vi befunnit oss i en helt annan situation. 

Vilket stöd har ni fått från rörelsen? 
Vi har fått ett fantastiskt stöd från SAM och SAU, i form av insamlingskampanjen Kraftsamling. Vi har 
också känt ett påtagligt stöd i form av omtanke och praktisk hjälp. Att ägarna bryr sig har varit en 
trygghet både för oss i ledningen och för vår personal.

Hur vill du sammanfatta det ekonomiska resultatet? 
Coronapandemins effekter på vår ekonomi var påtaglig och omsättningen sjönk med ca 40%, från 23 
mnkr till ca 13,5 mnkr. Men resultatet blev mycket bättre än vad vi trodde i början av året. Mitt primära 
uppdrag som VD är att kunna redovisa ett ekonomiskt hållbart resultat. Vi budgeterade med ett  
minusresultat på över 4 mnkr, men hamnade nästan på ett nollresultat efter bokslutsdispositioner.  
Jag är trots allt nöjd och känner hopp om framtiden.
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ÅRET MED SAU

FÖR EN ORGANISATION som är så arrangemangsbetonad som 
SAU har det gångna året inneburit stora förändringar. När vi i 
början på mars genomförde vår ledarkväll och regionårsmöten 
i Lekeryds missionskyrka så anade nog ingen av oss att det 
skulle vara det sista större arrangemanget för året. Men så blev 
det och mycket av våren präglades av osäkerhet inför sommaren 
och inväntandet av nästa omgång restriktioner. 

Men trots den något dystra inledningen så kan vi se tillbaka 
på ett år där många nya initiativ har tagits. Facebook-gruppen 
SAU-ledaren såg dagens ljus och har i skrivande stund nära  
1 000 medlemmar. Ett levande forum där vi också har arran- 
gerat ett antal ”SAU-ledaren: Live!” under året, där vi har 
mötts över nätet för undervisning och peppning i olika frågor. 

Vi har sett många initiativ även på det lokala planet med 
kårläger för UV-scout och tonårsläger i mindre grupper som 

exempel. Vi har även prövat att göra större digitala satsningar 
som exempelvis T-centralen. Det var en fullspäckad kväll som 
sändes från Arken i Värnamo med nära nog lika många del-
tagare via digitala plattformar, som vi har på plats ett normalt 
år.

Många fler initiativ har tagits på olika sätt och vi är både 
glada och tacksamma över den passion och det driv vi ser. 
Samtidigt längtar vi tillbaka till att återigen kunna mötas på 
våra arrangemang, läger och kurser, och vår bön är att vi snart 
är där igen. 

TEXT: JACOB ÄMTERLIND 

 generalsekreterare, SAU

FOTO: ANDREAS JOAKIMSSON
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BÖDAGÅRDENHär är SAM  

huvudman

INFÖR SÄSONGSTARTEN I mitten av maj drabbades Bödagården 
av stora avbokningar. Detta berodde på att många gäster blev 
osäkra på om de skulle kunna fira semester hos oss, på grund 
av pågående pandemi. Men när reserestriktionerna lättade 
i juni började bokningarna att komma tillbaka. I slutändan 
minskade campingens omsättning med ca 5 % jämfört med 
2019 och framför allt var det utebliven lägerverksamhet som 
stod för tappet. 

Då antalet deltagare på andakter, konserter och liknande 
sammankomster var begränsat till 50 personer, kunde vi inte 
genomföra vår normala programverksamhet. Vi valde ändå att 
ha gårdspastorer under sommaren och även barnmötesteam. 
Under veckorna 27–31 erbjöd vi dagligen aktiviteter för de små 
barnen och även samlingar för barn och ungdomar i åldrarna 
8–19 år.

Strax efter midsommar stod vårt nya servicehus klart. 
Totalt finns nu fyra servicehus på campingen. Det äldsta 
hade tjänat sedan starten på 70-talet och revs i slutet av 2019. 
Under vintern och våren 2020 jobbades det intensivt med att 
få det nya klart. Många frivilliga timmar lades ned och lagom 
till högsäsongen kunde vi ha en liten invigning. Det nya huset 

är dubbelt så stort som det gamla och förutom utökat antal  
toaletter och duschar har det också ett stort kök, uppehålls-
rum och en familje-WC.

Hösten 2019 högg vi ner ett skogsområde på campingen för 
att förbereda för fler platser med el, vatten och spillvatten- 
avlopp. Under hela 2020 fortsatte arbetet. Under säsongen låg 
en stor jordhög mitt i området som skvallrade om att det var 
förändringar på gång. I mitten av september var markarbetet 
äntligen klart och vi kunde så nytt gräs på hela området,  
ca 1,5 hektar. Vi räknar med att kunna ta det i bruk strax  
efter midsommar 2021.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som på olika sätt bidrar 
till att göra Bödagården till den fantastiska plats det är. Tack 
för förböner, gåvor, frivilligarbete och ett stort engagemang. 
Vi hoppas att 2021 ska bli ett nytt härligt och välsignat år på 
Bödagården. 

TEXT: PER HENRIK "PEPPE" HUSS 

 föreståndare, Bödagården

FOTO: ALGOT SVENSSON

* ett uthyrt objekt/campingtomt en natt = en gästnatt

21 727  
gästnätter*
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GULLBRANNAGÅRDENHär är SAM  

huvudman

VAD GÖR VI NU? Det var frågan vi ställde oss i mitten av maj  
efter att vi upplevt en annorlunda vår och nu tog sikte på 
sommarens upplägg på Gullbrannagården. Vi samlade ihop ett 
gäng och brainstormade kring vad vi kunde göra. Många för-
slag kom upp och det blev ett fantastiskt resultat. En 500 meter 
lång mountainbikebana byggdes av ett härligt gäng under Kristi 
himmelsfärdshelgen. Vi byggde även banor för fotbollsgolf, 
discgolf och käpphäst, och allt stod klart till midsommar. 

Sommaren blev mycket annorlunda utan sedvanliga möten 
och konserter i Skeppet, utan stort midsommarfirande och 
Gullbrannafestivalen. Men det blev en sommar med många 
mindre samlingar och utomhusaktiviteter.

Varje vecka anordnades aktiviteter på gården, som alla 
kunde delta i när det passade dem. Solobåtrace, Gullbranna- 
lopp och tipspromenad är några exempel. Det fanns också 
möjlighet att delta i sommargympa, sandslottsbygge, sommar-
puls för tonåringar och TiTo. Allt var ordnat enligt de restrik-
tioner som fanns om att hålla avstånd och använda handsprit. 
Under sommaren kunde det genomföras fotokurs, målarkurs 
och skrivarkurs i Bryggan, där det finns gott om plats. Och 
golfdagarna samlade rekordmånga deltagare. 

Inför sommaren hade vi ställt iordning ett bönerum i kyr-
kan och det fanns möjlighet för våra gäster att besöka ”Öppen 
kyrka” med tid för enskilda samtal och ”Rastplats”. På ”Rast-
plats”, i övre högra hörnet på campingen, satte gårdspastorn 
varje vecka upp några tankar, vilka gav möjlighet till efter-
tanke och reflektion. Bibelstudier och kvällsandakter samlade 
max 50 deltagare, men livesändningarna gjorde att många 
fler kunde ta del av dem. När sommaren var slut kunde vi 
summera 50 livesändningar och många uppskattade att kunna 
vara med, inte bara de gäster som var på gården, utan även de 
som satt hemma på olika platser i vårt avlånga land. 

Under året har vi genomfört en renovering av Mysstugan 
samt Lägergårdens stora rum.  Vi tänker framtid och vet att 
det kommer ljusna. 

Med Guds hjälp och efter bästa förmåga har vi klarat 2020 
och är tacksamma för allt stöd under året i bön och tanke.  

TEXT: EWA BYLANDER 

 VD och platschef, Gullbrannagården

FOTO: JOHAN LUNDÉN

* en uthyrd campingtomt en natt = en campingnatt 

en boende på gården en natt = en gästnatt

27 181  
campingnätter

107 558 
gästnätter*
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AKADEMI 
FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI

Här är SAM  

huvudman

2020 ÄR ÅRET som på många sätt kom av sig. Det har ställts in 
och ställts om. Så även för oss på Akademi för Ledarskap och 
Teologi (ALT). Men samtidigt som verksamheter drabbats av 
tidsödande övergång till digitalisering och stora ekonomiska 
förluster när de fysiska mötena uteblivit, har ALT haft förmånen 
att klara sig bra. Den redan delvis digitala undervisningen gav 
ett försprång. Självklart har även vi tvingats ställa om med 
undervisning helt på distans under stora delar av verksamhets-
året, vilket inneburit en påfrestning på såväl studenter som  
lärare och ledning. Samtidigt har studenter, personal, men-
torer och utbildningsförsamlingar tillsammans ansträngt sig 
för att möjliggöra en så interaktiv lärandemiljö som myndig-
heternas rekommendationer tillåtit. Trots uteblivna forma-
tiva moment och tillfällen för interaktion utöver kursernas 
lektionstillfällen visar studentenkäter att många studenter är 
nöjda med sin utbildning.

En annan livssituation har gett människor nya möjligheter 
och där har våra fristående kurser funnits tillgängliga som en 
möjlighet att ta vara på den här tiden. Närmare 245 studenter 
har under året registrerats inom fristående kurser där våra  
 

sommarkurser med nya tilldelade medel från regeringen finns 
med.

En viktig bit i vår utveckling är studierna på avancerad 
nivå. Masterutbildningen fullföljde ett första läsår och ALT:s 
första masterexamen utfärdades under hösten 2020. Därtill 
har en professor i Gamla testamentet, Lena-Sofia Tiemeyer, 
rekryterats till starten av höstterminen 2020. Det är en histo-
risk rekrytering som innebär att ALT har fått sin första kvinn-
liga disputerade lärare. En ordning för professorsbefordran 
infördes och ytterligare en av ALT:s befintliga lärare, Tommy 
Wasserman, har kunnat befordras till professor under hösten.

Med ett fortsatt högt söktryck till vårt pastors- och  
ledarprogram (58 antagna studenter inför hösten 2020, totalt 
233 sett över hela året) och ett stabilt antal sökande till de 
teologiska programmen, på grundnivå och avancerad nivå, 
fortsätter ALT att vara ett ledande centrum för teologi, ledar-
skap och församling.
 

TEXT: NIKLAS HOLMEFUR 

 rektor, ALT

FOTO: JULIA LILJA

233 studerande  
på pastors- 

utbildningen 2020
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MULLSJÖ  
FOLKHÖGSKOLA

Här är SAM  

huvudman

DET HAR VARIT ett mycket annorlunda år i världen och likaså 
vid Mullsjö folkhögskola. Under mars månad var vi tvungna 
att nästan helt gå över till distansundervisning och i princip 
alla våra kortkurser och konferenser blev inställda från mars 
till augusti. Detta i kombination med ett ekonomiskt ansträngt 
läge innan pandemin gjorde 2020 till ett tufft år. Det fanns 
många frågetecken kring hur vi skulle klara av undervisning, 
ekonomi, internatet och samtidigt förhindra smittspridning. 
Vi har klarat av 2020, men helt ärligt är det skönt att lägga 
året bakom sig och blicka framåt.

I år har den stora utmaningen varit att behålla våra delta-
gare, även då vi har distansundervisning. Det går an några 
veckor eller en månad, men det tar på krafterna både för 
deltagare och personal att leva i ovisshet kring hur vi ska få  
till bra folkbildning utan att mötas på riktigt.

Det finns också en utmaning i att vara folkhögskola i dessa 
tider. Vi försöker både bevara och utveckla de kurser som  
rekryterar många deltagare, samtidigt som vi tänker i nya 
banor och målgrupper utifrån hur samhället förändras. Under 
året har vi därför startat upp en ny allmän kurs, Hälsa och 
livsstil med friluftsliv.

Vi är mycket glada för den lärarinsats som SAM och SAU 
bidrar med på Mullsjö folkhögskola, bland annat genom  
bibelundervisning på KRIK-linjen (Kristen idrottskontakt). 
Vi är också glada för att vi tillsammans med SAM hann ge-
nomföra BibelVinter 2020, innan coronapandemin kom.  
Vi hade också möjlighet att genomföra SAM:s missions- 
arbetarkurs i augusti, även om det blev en något mindre skara 
på grund av pandemin.

Vi är tacksamma för att ha kunnat bedriva folkhögskole-
verksamhet även under detta mycket märkliga år. Jag vill rikta 
ett stort tack till SAM gällande ekonomiskt bidrag under året! 
Gott att ni finns med som huvudmän och att ni har repre-
sentanter i styrelsen. Detta i kombination med omsorg och 
förböner bidrar till att vi vill fortsätta att vara en god bild-
ningsmiljö vid Mullsjö folkhögskola. 

TEXT: HANS NORELIUSSON 

 rektor, Mullsjö folkhögskola

FOTO: DENNIS JOHANSSON

273 studerande 
under vårterminen, 

271 studerande under 
höstterminen
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SAM-HJÄLPHär har SAM  

två representanter 

i styrelsen

SAM-HJÄLP BÖRJADE ÅRET mycket storslaget då vi i slutet av 
januari firade 30-årsjubileum med en uppskattad fest i Klockar- 
gårdskyrkan i Malmbäck. Med inslag av sång, berättelser, 
bilder och god middag för 250 personer summerades de första 
30 välsignelserika åren. 

Restriktionerna på grund av coronapandemin drabbade 
Sam-Hjälps verksamhet med stora konsekvenser. Allt arbete 
påverkades, dels på grund av att de flesta volontärer av ålder 
bedömdes tillhöra riskgrupp, dels av att UD avrådde från 
resor, vilket påverkade våra transportmöjligheter. För Sam-
Hjälps samarbetspartners i Östeuropa fick pandemin ännu 
större konsekvenser. Antalet hjälpbehövande ökade i takt med 
att tillfälliga arbetstillfällen för försörjning försvann, skolorna 
stängdes och utegångsförbud infördes.

Det blev ett annorlunda år där mycket arbete gjordes för att 
ställa om verksamheten och hitta nya sätt att idka bistånds-
arbete. Sam-Hjälps styrelse beslutade redan från början av 
pandemin att fortsätta med det ekonomiska stödet till våra 
projekt utan några inskränkningar. Detta löfte mottogs med 
stor tacksamhet. 

I samarbete med Huskvarna Alliansförsamling har verksam-

heten i Ukraina kunnat utökas. Församlingarna i Malmbäck 
och Möcklamo har fortsatt att stödja arbetet i Bulgarien, och 
SAM har fortsatt att stå bakom skolprojektet i Rumänien. Ett 
stort antal församlingar är årligen engagerade i Sam-Hjälps 
mat- och hygienpaketssatsning inför julen. Under slutet av året 
gjordes ett upprop om pengar till att köpa in ved till utsatta 
familjer i Moldavien. Uppropet fick stor genomslagskraft och 
många familjer kunde få hjälp. 

Med stor tacksamhet kan noteras att 21 långtradare, trots 
pandemins begränsningar, har kunnat sändas iväg med  
humanitärt material. Sam-Hjälp stödjer verksamhet i åtta olika 
länder och alla dessa fick ta emot hjälpsändningar under året. 

Trots de minskade intäkterna från Sam-Hjälps second-
hand-butik blev årets ekonomiska bokslut högt över förvänt-
ningarna. Sam-Hjälps understödjare ger stor välsignelse till 
verksamheten och till alla de som får del av biståndet i Öst- 
europa. 

TEXT: JÖRGEN RUTHER 

 verksamhetsledare, Sam-Hjälp

FOTO: SAM-HJÄLP
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DIAKONIAHär är SAM  

huvudman

FÖR DIAKONIA BLEV 2020 ett år som på många sätt präglades 
av coronapandemin. Sjukdomen och de nedstängningar av 
samhällen som följt i dess spår har gjort det smärtsamt tydligt 
hur olika våra förutsättningar ser ut här i Sverige jämfört  
med de länder Diakonia verkar i. För hur ska den som bor  
i ett överfullt slumområde kunna hålla avstånd? Eller hur  
ska människor utan tillgång till rent vatten kunna tvätta  
händerna?

Många av Diakonias samarbetsorganisationer ställde 
snabbt om sin verksamhet och kunde trots stora hinder göra 
viktiga insatser för människor som drabbats direkt eller in-
direkt av pandemin. I Bangladesh satte Diakonia exempelvis 
in akut stöd i form av matpaket till familjer som förlorat sin 
försörjning. Genom vårt långsiktiga arbete i området kunde 
vi även hjälpa människor att få information om och söka det 
statliga stöd som senare kom på plats. 

Lena Ingelstam tillträdde som generalsekreterare för 
Diakonia i juni 2020. Hon klev då rakt in i arbetet för att 
möjliggöra Diakonias verksamhet runt om i världen, trots de 
utmaningar och begränsningar pandemin innebar. Lena har 

lång erfarenhet av utvecklingssamarbete bakom sig och har 
tidigare bland annat arbetat på Sida, Rädda Barnen och även 
för Diakonia i Latinamerika. Hon är medlem i Abrahams-
bergskyrkan, en av Equmeniakyrkans församlingar i västra 
Stockholm. 

I slutet av året antog Diakonias styrelse en ny global strategi. 
Den utgår ifrån Diakonias vision och policy (grundläggande 
värdegrundsdokument). Strategin har inget satt slutdatum. 
Istället anpassas innehållet allteftersom förutsättningarna 
förändras. Under de fem första åren kommer dock några 
strategiska förflyttningar stå i centrum. En av dem handlar 
om att arbeta mer med rörelser som drivs av unga som vill 
göra världen bättre. De är viktiga för att åstadkomma positiv 
förändring och Diakonia vill gärna hitta ännu bättre sätt att 
stötta dem på.  
 

TEXT: IDA HENNERDAL 

 projektledare församlingar, Diakonia

FOTO: DIAKONIA



28 

VI FINNS OCKSÅ MED I:

Sveriges kristna råd – SKR

Sveriges frikyrkosamråd – FSR

Svenska missionsrådet – SMR

International Federation of Free Evangelical Churches – IFFEC

Mentor Medier (Dagen, Libris)

Studieförbundet Bilda

Hela Människan

Stiftelsen Torpahemmet

Fler organisationer där SAM är delaktiga

Wettershus retreatgård 

WETTERSHUS är en ekumenisk retreatgård belä-
gen precis vid Vättern, strax söder om Gränna. 
Människor har kunnat vända sig hit för bön och 
vila sedan 1960-talet. Gården som är öppen året 
runt välkomnar privatpersoner och grupper för 
retreat, men också arbetslag för kurs, konferens 
eller retreat. 

Svenska Bibelsällskapet

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET är en ekumenisk 
organisation och kyrkornas plattform för bibel-
arbete i Sverige. Tillsammans med bibelsällskap 
i 200 länder arbetar de för att Bibeln ska finnas 
på språk som människor talar och förstår, och 
för att alla människor ska ha en egen bibel. 



 29

EKONOMI
VÅR EKONOMI HAR under året haft stora påverkningar av 
coronapandemin och dess effekter. Å ena sidan har ekonomin 
påverkats negativt genom minskade intäkter från våra kom-
mersiella hyresgäster i fastigheten Hackspetten 7 (i centrala 
Jönköping), uteblivna intäkter från lägerverksamhet och fastig- 
hetsvakans. Å andra sidan har ekonomin påverkats positivt 
av SAM-medlemmars trogna gåvogivande samt minskade 
kostnader på grund av pandemin. Under året har vi också på 
grund av situationen fått arbeta med likviditetsanalyser samt 
en reviderad budget för att balansera ekonomin. I slutänden 
kan vi redovisa ett resultat som är mycket gott.

I bokslutet för 2020 kan vi se att årets resultat blev 361 tkr. 
I detta resultat ligger även bokföringstekniska transaktioner i 
form av en periodiseringsfond, som påverkar resultatet nega-
tivt. Efter förändring av ändamålsbestämda medel (tidigare ej 
utnyttjade testamentsmedel och gåvor) blev det kvarvarande 
resultatet +1 202 tkr mot ett budgeterat nollresultat. Vi är 
glada för att vi kunnat fördela över 1 200 tkr av de ändamåls-

bestämda medlen till olika projekt, främst utomlands. Trots 
coronapandemin har insamlade medel (gåvor) hållits uppe, 
speciellt om vi räknar in insamlingskampanjerna Kraft-
samling och Internationell kraftsamling. Dessa insamlingar 
inbringade 1 640 tkr, varav en del gått som aktieägartillskott 
och ej påverkat resultatet. Totalt sett landade intäkterna på  
37 169 tkr. Verksamhetens kostnader har under året minskat 
med ca 1 600 tkr jämfört med ursprunglig budget. Sam-
fundsverksamheten genererar ett minus på 246 tkr, medan 
fastighetssidan har ett överskott på 607 tkr.

Vi gläds över det ekonomiska resultatet för 2020, en ekonomi 
som är i balans trots coronapandemin. Tack alla som gjort det 
möjligt!

TEXT: STEFAN ERIKSSON 

 administrativ chef

FOTO: SHUTTERSTOCK
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VERKSAMHETSÅRET 2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER Resultat 
2020

Budget  
2020 *

Resultat 
2019

Gåvor 23 373 22 263 23 155

Bidrag 2 732 3 530 3 485

Nettoomsättning 10 653 11 833 11 302

Övriga verksamhetsintäkter 411 0 473

SUMMA INTÄKTER 37 169 37 626 38 415

VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat 
2020

Budget  
2020 *

Resultat 
2019

Verksamhetskostnader - 8 031 - 8 728 - 7 967

Anslag och förmedlade bidrag - 12 700 - 12 498 - 13 061

Personalkostnader - 13 529 - 14 708 -14 487

Avskrivningar och nedskrivningar - 1 213 - 1 247 - 1 755

Övriga verksamhetskostnader - 33 0 - 15

SUMMA KOSTNADER - 35 506 - 37 181 - 37 285

FINANSIELLA POSTER Resultat 
2020

Budget  
2020 *

Resultat 
2019

Resultat värdepapper/fordringar 10 0 12

Övriga ränteintäkter 18 0 31

Räntekostnader - 753 - 1 020 - 877

VERKSAMHETSRESULTAT 1 664 445 1 130

Förändring av periodiseringsfond - 351 0 - 445

Skatt på årets resultat - 227 - 700 - 186

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Resultat 
2020

Budget 
2020 *

Resultat 
2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 361 - 1 275 - 335

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år 1 215 1 275 1 734

Reservering av ändamålsbestämda medel 
som erhållits men inte utnyttjats under året - 374 0 - 1 390

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 939 - 575 296

ÅRETS RESULTAT 361 - 1 275 - 335

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET 
/BALANSERAT KAPITAL 1 202 0 9R
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

BELOPP  
I TKR

* Detta är den ursprungliga budgeten för år 2020. Under våren 2020 gjordes även en reviderad budget.

Vi känner stor 
tacksamhet för 
gåvor som stöttat 
upp intäktsbortfall 
under pandemin.

”

Vi f ick ett positivt 
resultat trots  
förutsättningarna. 

”
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INTÄKTER KOSTNADER

Balansräkning
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020 2019 2020 2019

Gåvor/insamlade medel 5 610 5 796

Missionärs- & pionjärunderhåll 9 447 9 421

Testamentsmedel 451 231

Kyrkoavgift * 7 865 7 707

Verksamhetsbidrag 2 732 3 485

Hyror 8 617 8 910

Övriga intäkter 2 447 2 864

SUMMA INTÄKTER 37 169 38 415

Anslag - 12 757 - 13 150

Fastighetskostnader - 4 248 - 3 468

Kontor, förvaltning, resor m.m. - 3 760 - 4 426

Personalkostnader - 13 529 - 14 487

Avskrivningnar - 1 213 - 1 755

Räntor och finansiellt - 725 - 834 

Bokslutsdispositioner - 351 - 446

Skatt på årets resultat - 226 - 186

SUMMA KOSTNADER - 36 808 - 38 750

ÅRETS RESULTAT 361 - 335

Vår ekonomiska ställning vid årsskiftet.

* I denna summa är SAU:s andel av kyrkoavgiften borträknad.

BELOPP  
I TKR

Andelar i bolag
5 012

Lån till  
församlingar  
och bolag
695

Kortfristiga  
fordringar
3 000

Fastigheter och 
inventarier
34 816

TOTALT  
47 021

Likvida medel
3 498

Kortfristiga  
skulder
8 071

Eget kapital
11 536

TOTALT  
47 021

Långfristiga  
skulder
25 967

Obeskattade 
reserver
1 447

Detta är det bokförda värdet, 
marknadsvärdet för våra  
fastigheter är högre.

”
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KYRKOAVGIFTEN 2011-2020
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För dig som ger din kyrkoavgift till Svenska Alliansmissionen 
dras 1 % av din inkomst före skatt och går direkt till SAM 
och SAU. Om du valt att också gynna din församling skickar 
vi vidare hälften av pengarna dit, där de kan bli till nytta i er 

verksamhet. Nedan redovisas hur mycket pengar som  
kommit in till SAM genom kyrkoavgiften under de senaste 
tio åren. Vill du börja ge din kyrkoavgift till SAM kan du 
lämna ditt medgivande på alliansmissionen.se/kyrkoavgift.

Den totala summan 
kyrkoavgift som kommit in

Summan som SAM och 
SAU fått att använda i 
respektive verksamhet

Summan som skickats 
vidare till församlingar
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3 467
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PENSIONSSTIFTELSEN

Intäkter 40 82

Förvaltning 6 097 3 243

Kostnader - 122 - 56

ÅRETS RESULTAT 6 015 3 269

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 41 280 36 530

Eget kapital 40 946 36 200

Skulder 334 330

Styrelsen bedömer pensionsskulden vara mellan 37 och 39 miljoner kr per 2020-12-31.

2020 2019MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA

Intäkter 28 955 32 543

Kostnader -28 666 - 33 796

Finansiella poster -230 - 129

ÅRETS RESULTAT 59 - 1 382

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 16 669 15 653

Eget kapital 2 270 2 214

Skulder 14 399 13 439

2020 2019

GULLBRANNAGÅRDEN

Intäkter 15 523 23 151

Kostnader - 16 310 - 22 264

Finansiella poster - 300 - 209

Resultat efter finansiella poster - 1 087 678

Bokslutsdispositioner & skatt 942 - 224

ÅRETS RESULTAT - 145 454

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 26 931 22 400

Justerat eget kapital 10 326 10 188

Skulder 16 605 12 212

2020 2019 BÖDAGÅRDEN

Intäkter 8 912 8 736

Kostnader - 7 391 - 7 735

Finansiella poster - 216 - 85

Resultat efter finansiella poster 1 305 916

Bokslutsdispositioner & skatt - 515 - 356

ÅRETS RESULTAT 790 560

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 22 548 20 344

Justerat eget kapital 6 958 5 918

Skulder 15 590 14 426

2020 2019

Resultat från några av våra vänner

S & W Innovate AB har varit vilande under året. 

BELOPP  
I TKR
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2020 BLEV  
ÅRET ANNORLUNDA
HÄLSNING FRÅN  
SAM:S ORDFÖRANDE  
BJÖRN SÖDERBLOM

NÄR VI SUMMERAR ett år tänker vi ofta på 
vad som har hänt, och hur det som har hänt 
har påverkat våra liv, vår familj, våra nära 
och kära. I vårt sammanhang, inom SAM, 
kan vi bara säga så här; året 2020 blev ett år 
som inte liknar något annat. Ett år där vi fick 
tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda. 
Coronapandemin har påverkat och utmanat 
vårt samfund och våra församlingar att arbeta 
på nya sätt. Vi har fått fråga oss hur vår orga-
nisation och våra församlingars verksamhet 
kan fungera när den inte kan bedrivas på vårt 
invanda sätt? Hur kan vi nå ut med evangelium 
i en tid som denna?

SAM:s styrelsearbete har under året till 
största del fått bedrivas via digital teknik. 
Utmanande? Ja, men också lärorikt. Vi lär oss 
mer och mer om hur vi kan nyttja den teknik 
som finns idag. Men det känns ändå som att 
det ska bli roligt att kunna mötas i samma 
rum igen. Styrelsens arbete har präglats av 
rekrytering av ny missionsföreståndare och 
samfundets framtida organisation. Tack för 
engagemanget för dessa, och andra frågor som 

rör samfundet. Tack också till alla förebedjare, 
som bär vår verksamhet, såväl i vårt samfund 
som i våra församlingar.

Missionsengagemanget är något som jag 
tror finns i vårt samfunds ”gener”. En gen, 
är ju något som man inte kan ändra på. Den 
bara finns där. Den påverkar hur vår kropp är 
uppbyggd, och hur kroppen fungerar. Jag tror 
att vårt samfund är helt och hållet beroende av 
att vi vårdar vår ”missionsgen”. Vi ska oför-
trutet kämpa vidare i vår uppgift att sprida 
evangeliet till alla. Det är något som inte är 
beroende av digital teknik, eller om vi lyckas 
att locka människor att komma till gudstjänster 
i våra församlingar. Nej, för att lyckas nå vår 
medmänniska med evangelium, behöver du 
och jag gå över den tröskel som finns, ut från 
vår kyrka. Mötet med vår nästa, där vi får 
gestalta Jesus Kristus i världen, tror jag sker i 
din och min vardag.    

Nu går vi vidare, med samma mål för  
ögonen. Att göra Jesus Kristus känd för alla 
och det uppdraget gör vi TILLSAMMANS.
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Tacksamhet för 
testamenten

Personalförändringar 
2020
NYA MEDARBETARE
Andreas Samuelsson, internationell medarbetare Rumänien
Malin Röstedal, administrativ koordinator SAM

ANTAGEN OCH ORDINERAD VID ÅRSKONFERENSEN
George Issa, pastor Allianskyrkan i Norrköping
Haileab Yohannes, pastor Medhani Alem Eritreanska församlingen i Göteborg
Marita Karlsson, pastor Gullbranna Frikyrkoförsamling

MOTTAGEN FRÅN ANNAT SAMFUND VID ÅRSKONFERENSEN
Daniel Berner, pastor Värne Alliansförsamling
Hamid Forotanfard, pastor Iranian Grace Church i Sollentuna
Jan Wahlström, pastor Svallidens Alliansförsamling
Josefin Lennartsson, pionjärarbetare i Gnesta

MEDARBETARE SOM PENSIONERATS
Gunvor Staiger, administrativ sekreterare SAM
Kerstin Ekblom Carlsson, pastor
Peter Larsson, pastor
Sune Ceder, pastor/internationell medarbetare
Sture Nordquist, internationell medarbetare Tjuvasien

MEDARBETARE SOM AVSLUTAT TJÄNST
Victor Holm, internationell medarbetare Mellanöstern

MEDARBETARE SOM FÅTT HEMBUD
Aina Bergman, internationell medarbetare Sydafrika
Ann-Josefine Possebo, internationell medarbetare Japan och diakon
Doris Florin, internationell medarbetare Papua Nya Guinea och Tanzania
Ewa Carlsson, pastor
Ragnwald Reinsjö, pastor
Rose-Marie Claesson, pastor
Yngve Johansson, pastor

UNDER 2020 FICK Svenska Allians-
missionen ta emot 450 525 kr  
genom testamenten. Pengarna 
betyder oerhört mycket för vårt 
arbete såväl nationellt som interna-
tionellt. Vi hoppas att även du vill 
tänka på Svenska Alliansmissionen 
när du skriver ditt testamente. 
Genom ett testamente kan du 
vara med och ge välsignelse även 
efter att ditt eget liv upphört. 
Ett testamente skapar dessutom 
trygghet både för dig och för dina 
efterlevande. Det du lämnar efter 
dig landar där du vill ha det. Har du 
frågor kring testamenten och hur 
du upprättar ett eget, kontakta 
gärna Stefan Eriksson, administrativ 
chef, tfn 073-500 98 04.
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LARS-GUNNAR 
JONSSON

nationell missionsle-
dare

ULF HÄGGQVIST
församlingskonsulent

JONAS MELIN
pionjärkonsulent

MALIN RÖSTEDAL
administrativ  
koordinator

SARA VITTGÅRD
musikkonsulent

ROLAND OSCARSSON
integrationssamordnare

Sverigeavdelningen

MARTIN STRÖM
internationell  
missionsledare

JOANNA PALM-
QUIST

projekthandläggare

KAROLINA  
STURESSON
internationell  
administratör

ISAK NILSSON
HR-ansvarig  

internationella  
medarbetare

Internationella avdelningen

STEFAN ERIKSSON
administrativ chef

SAMUEL SKOG
fastighetsansvarig

CECILIA ATHLEY
ekonom och 

redovisningsansvarig

INGER JULSGÅRD
ekonom

ANNIKA OSKARS-
SON

ekonom

Administrationsavdelningen

HANNA WILLER-
MARK

ekonom

ANNELI MELLIN
ekonomiassistent

KARIN ZÄTTER-
MAN

ekonomiassistent

INGE GUSTAFSSON
vaktmästare

GUNNAR LINDAHL
kontorsvaktmästare

Utöver SAM:s ekonomi utför denna avdelning  
ekonomiarbete i 14 organisationer och försam-
lingar samt lönearbete i 46 organisationer och 
församlingar. De underhåller också 7 fastigheter.

KARIN FLYGARE
kommunikations- 

ansvarig

CAROLINA  
OLOFSGÅRD 
kommunikatör  

inriktning grafisk  
formgivning

MARITA GOOD
kommunikatör  

inriktning insamling

Kommunikationsenheten

KJELL LARSSON
missionsföreståndare

Samfundsledning

PÅ SAM-KONTORET 2021

TOTALT 18

HELTIDSTJÄNSTER



 37

STADGAR FÖR SVENSKA ALLIANSMISSIONEN

Antagna av SAM:s extra årskonferens 
2020-12-16.

Svenska Alliansmissionen är ett resultat  
av den andliga väckelsen i Sverige på 
1800-talet. En längtan väcktes hos 
människor, att förkunna evangelium om 
Jesus Kristus. Detta gestaltades genom 
olika gemenskaper och arbetsformer, allt 
efter uppgifternas art, som befrämjade 
den inbördes gemenskapen och mål-
sättningen. Så kunde kristna inom ett 
bestämt geografiskt område under olika 
namn arbeta för mission i Sverige och 
internationellt samt genom ett speciellt 
organ också vinna ungdom för Gud. 

Med arbetets utveckling under de 
två första decennierna av 1900-talet 
växte behovet av en bättre samordning 
fram. Denna fick sin utformning i nya 
gemensamma stadgar år 1919, då enighet 
även nåddes om ett gemensamt namn, 
Svenska Alliansmissionen. Svenska 
Alliansmissionen tror att Bibeln är Guds 
ord. 

Åt församlingar/föreningar och  
enskilda medlemmar som delar denna 
tro, vill samfundet ge stöd och sam- 
ordna resurser i strävan att förverkliga 
Jesu missionsbefallning. 

TROSSAMFUND 

§ 1 Namnregistrering, ändamål 

Svenska Alliansmissionen, förkortat 
SAM, med organisationsnummer 82 
60 00-4372, är ett kristet trossamfund, 
registrerat enligt lagen om trossamfund. 
Ändamålet är att på församlingarnas/
föreningarnas uppdrag
- stödja församlingar/föreningar
- samordna resurser 
- göra Jesus Kristus känd och trodd
- verka för Guds rikes tillväxt i Sverige 
och internationellt 
- bedriva internationell humanitär hjälp-
verksamhet. 

MEDLEMSKAP 

§ 2 Medlemskap

SAM utgörs av självständiga församlingar/ 
föreningar och enskilda medlemmar 
som verkar för trossamfundets ändamål. 
Ansökan om medlemskap i SAM görs 

skriftligen till styrelsen. För församling/
förening gäller att ansökan ska innehålla 
stadgar, församlingsordning, medlems-
antal samt namn på församlingsförestån-
dare och ordförande. Beslut om med-
lemskap fattas av årskonferensen efter 
styrelsens yttrande. Beslut om medlem-
skap för enskilda medlemmar fattas av 
SAM:s styrelse. 

§ 3 Finansiering 

SAM:s verksamhet finansieras huvud-
sakligen genom gåvor, anslag och frivillig 
kyrkoavgift. 

UNGDOMSORGANISATION

 § 4 Svenska Alliansmissionens  
Ungdom

SAM:s arbete bland barn och unga är 
anförtrott åt Svenska Alliansmissionens 
Ungdom, förkortat SAU. SAU är nära 
knuten till SAM. För SAU gäller egna 
stadgar, vilka antagits av SAU:s egen 
årskonferens. 

SVENSKA ALLIANSMISSIONENS 

ÅRSKONFERENS

§ 5 Beslutande organ

SAM:s högsta beslutande organ är års-
konferensen, som hålls varje kalenderår 
om möjligt före juni månads utgång 
på tid och plats som styrelsen beslutar. 
Kallelse till årskonferensen och tillhö-
rande handlingar sänds till församlingar/
föreningar senast tre veckor före årskon-
ferensen. 

§ 6 Ombud

Representationsrätt vid årskonferensen 
har varje församling/förening enligt 
följande: 
- för upp till 25 medlemmar ett ombud 
- för 26-50 medlemmar två ombud 
- för 51-100 medlemmar tre ombud 
- för 101-200 medlemmar fyra ombud 
- för 201-300 medlemmar fem ombud 
- för 301-400 medlemmar sex ombud 
- för 401 -500 medlemmar sju ombud 
- för över 500 medlemmar åtta ombud.

§ 7 Yttranderätt, rösträtt och  
förslagsrätt 

Yttranderätt vid årskonferensen har varje 

medlem av trossamfundet. Rösträtt 
och förslagsrätt har närvarande ombud, 
styrelsen och missionsföreståndaren. Sty-
relsens ledamöter och missionsförestån-
daren har dock inte rösträtt i fråga om 
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

§ 8 Motion 

Motions- och förslagsrätt till årskon- 
ferensen har församlingar/föreningar och 
dess medlemmar, SAU-styrelsen och dess 
årskonferens samt enskilda medlemmar. 
Motion till årskonferensen ska vara sty-
relsen tillhanda senast den 1 mars. 

§ 9 Ärenden vid årskonferensen 

Vid ordinarie årskonferens ska följande 
ärenden behandlas:
1) Val av funktionärer vid årskonferensen: 
förhandlingsordförande, vice förhand-
lingsordförande, föredragande sekrete-
rare, protokollsekreterare, två personer 
att jämte ordförande justera protokollet 
samt rösträknare. 
2) Fastställande av föredragningslista och 
arbetsordning.
3) Godkännande av kallelse. 
4) Fastställande av röstlängd, verksam-
hetsberättelse och ekonomisk redogörelse 
för föregående år. 
5) Revisionsberättelse. 
6) Fastställande av resultat och balans-
räkning. 
7) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8) Antagande av nya församlingar/ 
föreningar. 
9) Val av missionsföreståndare i förekom-
mande fall. 
10) Val av styrelsens ordförande och 
styrelsens övriga  
ledamöter. Styrelsen väljs med slutna 
valsedlar.
11) Val av valberedningens ordförande 
och valberedningens övriga ledamöter. 
12) Val av revisorer och ersättare.
13) Val av ledamöter i det nationella 
verksamhetsrådet.
14) Val av ledamöter i det internationella 
verksamhetsrådet.
15) Antagande av nya pastorer och  
missionärer. 
16) Behandling av inkomna förslag/ 
motioner enligt § 8.
17) Fastställande av rambudget för  
följande verksamhetsår. 
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I händelse av lika röstetal vid omröst-
ning har förhandlingsordförande  
utslagsröst utom i personfrågor då  
lottning tillämpas. 

§ 10 Missionsföreståndarval

Missionsföreståndare utses av Årskon-
ferensen, på förslag från SAM styrelsen 
för en mandatperiod av sex år, med 
möjlighet till förlängning på fyra år. Om 
speciella skäl föreligger kan ytterligare 
förlängning ske. 

§ 11 Valberedning 

Årskonferensen utser en valberedning 
bestående av sex ledamöter, vilka väljs för 
tre år med en tredjedel varje år. Förslag 
till ledamöter i valberedningen nomine-
ras av SAM:s församlingar/föreningar. 
Valberedningen ska föreslå styrelseord- 
förande, ledamöter till styrelsen, personer 
i det nationella verksamhetsrådet och det 
internationella verksamhetsrådet samt 
revisorer. 

§ 12 Räkenskaper och revision 

Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens 
åtgärder och förvaltning granskas årligen 
av tre revisorer varav en auktoriserad 
revisor. Dessa och tre ersättare utses av 
årskonferensen. 

§ 13 Extra årskonferens 

Styrelsen kan kalla till extra årskonferens 
mellan ordinarie årskonferenser. Extra 
årskonferens ska även hållas när minst 
en tredjedel av SAM:s församlingar/
föreningar så begär. Kallelse till sådan 
årskonferens utfärdas senast två månader 
före konferensen. I kallelsen meddelas 
vilka ärenden som ska behandlas.

STYRELSEN 

§ 14 Styrelseval och beslutsmässighet 

Styrelsen består av elva ledamöter, varav 
en är ordförande. Årskonferensen väljer 
ordförande för ett år. Nio ledamöter 
väljs av årskonferensen för tre år med 
en tredjedel varje år. Valbar är den som 
enligt §2 tillhör trossamfundet. SAU:s 
styrelse utser en ledamot. En ledamot 
kan sitta maximalt nio år i följd i styrel-
sen. Styrelsen sammanträder minst sex 
gånger per år på kallelse av styrelsens 
ordförande eller när minst en tredjedel 
av antalet ledamöter så begär. Styrelsen 
är beslutsmässig då minst två tredjede-
lar av ledamöterna är närvarande vid 

sammanträdet. 

§ 15 Styrelsens uppgifter 

I styrelsens uppgifter ingår att
- leda arbetet med framtidsfrågor,  
visioner och policyfrågor
- inom sig utse förste och andre vice 
ordförande
- utse firmatecknare
- verkställa årskonferensens beslut
- leda och ansvara för trossamfundets 
verksamhet och ekonomiska förvaltning
- förbereda de ärenden som ska behandlas 
vid årskonferensen
- till SAU:s valberedning nominera en 
kandidat till SAU:s styrelse
- utse huvudmän till stiftelser och leda-
möter i aktiebolag. 

§ 16 Presidiet 

Presidiet, bestående av ordförande samt 
förste och andra vice ordförande bereder 
ärenden som ska behandlas i styrelsen. 

§ 17 Verksamhetsråd nationellt och 
internationellt

Verksamhetsråd nationellt och verksam- 
hetsråd internationellt fungerar som 
beredande och rådgivande organ för det 
nationella- respektive internationella 
arbetet. Verksamhetsråden leds av natio-
nell respektive internationell missions-
ledare. Ett råd består av sju ledamöter, 
varav en utses av SAM-styrelsen och en 
utses av SAU-styrelsen. Fem ledamöter 
väljs av årskonferensen för tre år. Val sker 
med två ledamöter år ett och två samt 
en ledamot år tre. En ledamot kan sitta 
maximalt nio år i följd i ett verksamhets-
råd.

§ 18 Missionsföreståndarens ställning

Missionsföreståndaren är trossamfundets 
främste representant. Missionsförestånd-
aren leder arbetet i organisationen, förbe-
reder och verkställer styrelsens beslut 
samt i övrigt verkar enligt styrelsens 
anvisningar och riktlinjer. 

FÖRÄNDRING AV  

MEDLEMSSKAP 

§ 19 Utträde, uteslutning 

Församlingar/föreningar eller enskild 
medlem har rätt att efter eget beslut 
begära utträde ur SAM. Om församling/
förening driver verksamhet som inte 
stämmer med SAM:s ändamål kan sty-
relsen föreslå årskonferensen att försam-

ling/förening utesluts ur trossamfundet. 
Det tillkommer styrelsen att tillse att 
avvecklingen sker i ordnade former. 
Uteslutning av enskild medlem beslutas 
av styrelsen. 

UPPLÖSNING 

§ 20 Upplösning av trossamfund 

Beslut om upplösning av SAM ska för 
att äga giltighet fattas med två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande 
ordinarie årskonferenser. Vid beslut om 
upplösning ska eventuell behållning gå 
till det eller de missions- och/eller hjälp- 
projekt varom årskonferensen beslutar. 

STADGEBESLUT

§ 21 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar ska ske genom 
årskonferensens beslut med två tredjedels 
majoritet. Församlingarna/föreningarna 
ska minst en månad före årskonferen-
sen fått förslaget på remiss tillsammans 
med styrelsens yttrande däröver. Avser 
förslaget ändring av §20 i dessa stadgar 
erfordras beslut med två tredjedels majo-
ritet av två på varandra följande ordina-
rie årskonferenser. 
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Vad har söndagsskolläraren Einar  

i ett litet missionshus på landsbygden,  

en berguv och psalmförfattaren  

Lina Sandell gemensamt? 

De finns alla omnämnda när sexton skribenter teck-

nar det vi ser som uppdraget och utmaningarna för 

den kristna gemenskapen i en tid som denna. I den 

här antologin vill vi fundera kring hur vi tillsam-

mans kan leva den vision som Svenska Alliansmissi-

onen antagit: ”Vi vill tillsammans ta emot, formas 

av och gestalta Jesus Kristus i världen.” Antologin 

speglar en mångfald av röster och vår önskan är att 

inte att ge färdiga svar, snarare vill vi väcka nya frå-

gor och öppna för samtal. Vår förhoppning är att du 

som läsare tillsammans med oss författare vill tänka, 

visionera och ta nya steg in i framtiden.

”Bokens främsta ärende är att ’med historien i ryggen försöka 

förstå den tid som är nu och skriva för framtiden’… Det är vik-

tigt att ha perspektiv när man reflekterar, att spänna ut horison-

ten, att här och nu förstå varifrån man kommer för att kunna ta 

ut riktningen framåt… Jag lyckönskar dig som läsare att bli del 

av denna process av teologisk reflektion.”
Ulrik Josefsson 

prorektor alt

”Hur låter det när församlingsledare vittnar om sin tro? Det 

låter så här! Historia, teologi och livserfarenhet varvas om vart-

annat. Detta är Svenska Alliansmissionens vittnesbörd om vad 

det är att vara kyrka i en tid som denna.”
Eleonore Gustafsson 

pastor i evangeliska frikyrkan
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Vad har söndagsskolläraren Einar i ett litet 
missionshus på landsbygden, en berguv och 
psalmförfattaren Lina Sandell gemensamt?

De finns alla omnämnda när sexton skribenter tecknar 
det vi ser som uppdraget och utmaningarna för den kristna 
gemenskapen i en tid som denna. I den här antologin vill 
vi fundera kring hur vi tillsammans kan leva den vision 
som Svenska Alliansmissionen antagit: ”Vi vill tillsammans 
ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.” 
Antologin speglar en mångfald av röster och vår önskan 
är att inte att ge färdiga svar, snarare vill vi väcka nya  
frågor och öppna för samtal. Vår förhoppning är att du 
som läsare tillsammans med oss författare vill tänka, 
visionera och ta nya steg in i framtiden.
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Vi vill tillsammans ta emot, formas av  
och gestalta Jesus Kristus i världen.

alliansmissionen.se

SvenskaAlliansmissionen

svenskaalliansmissionen

4 sätt 
att stödja 

SAM

Fadder
alliansmissionen.se/FADDER

En egen  
insamling

alliansmissionen.se/STARTA-EN-INSAMLING

Kyrkoavgiften
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Ge för livet
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