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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. 

13 681
MEDLEMMAR

148 
FÖRSAMLINGAR

30
UTSÄNDA MISSIONSARBETARE

Nationell 
rapport
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Många lärdomar att 
dra från året som gått

MISSIONSFÖRESTÅNDARE ULF HÄGGQVIST SAMMANFATTAR ÅRET

DET VAR NOG få av oss som vid ingången av 2021 trodde att 
hela året skulle bli en tid i skuggan av coronapandemin. En 
tid då rekommendationer och restriktioner skulle tvinga oss 
att tänka om såväl på samfundskontoret som i SAM-styrelsen 
och i våra församlingar. Det har inte alltid varit lätt, men jag 
är djupt imponerad av flexibiliteten och kreativiteten både 
hos personalen och i församlingarna. Ett stort tack för ert 
fantastiska arbete! I församlingskontexten har det genomförts 
bönemöten på zoom, digitala UV-scoutkvällar, vandrings-
gudstjänster och konserter med soffbiljett. På samfundsnivå 
har vi arrangerat digitala versioner av såväl Trettondagsmötet 
och Församlingslyftet som Årskonferensen. Vi har också haft 
regelbundna teologiska samtal digitalt med pastorskåren. 

Det är med stor glädje jag noterar det goda samarbetet med 
församlingar, samarbetspartners i Sverige och internationellt 
samt det goda ekumeniska klimat vi får finnas i. Kanske är 
detta med flexibilitet en viktig lärdom att ta med när vi blickar 
framåt. Låt oss inte gå tillbaka till det som var utan våga 
stanna upp och reflektera när vi går in i en förhoppningsvis 
öppnare tid. 

Jag vill påminna om SAM:s vision; Vi vill tillsammans ta 
emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Under första 
halvåret av 2021 fokuserade vi på vårt utvecklingsområde 
Social rättvisa. När vi läser Bibelns texter påminns vi om 
Guds hjärta för den utsatte. I Moseböckerna står att vi särskilt 
ska tänka ”på den faderlöse, änkan och främlingen”. Ord som 
identifierar den tidens mest utsatta grupper. När Jesus i Nasa-

rets synagoga läser orden ur Jesaja som syftar på honom själv 
heter det; ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud 
till de fattiga … att ge de förtryckta frihet (Luk 4:18). Evange-
liet om Jesus Kristus handlar om vår inre befrielse från synd, 
skuld och skam genom försoningen i hans död och uppstånd- 
else. Men evangeliet och budskapet om Guds rike har också 
bäring på många frågor som rör vårt vardagsliv, synen på våra 
medmänniskor och det samhälle vi skapar. 

Under årets andra halva fokuserade vi på Andlig fördjup-
ning. I allt det vi gör och är finns det som jag skulle vilja  
uttrycka som vår djupaste kallelse i Jesu ord ”Kom och följ 
mig”.  Den resan vi bjuds in till är en ständigt pågående rela-
tion. Vi bjuds att komma närmare, att mer och mer ana och 
formas i vem han är och vad det innebär att följa honom.  Jag 
bär med mig höstens Tillsammanskvällar med så många goda 
samtal om detta tema. Några guldkorn som togs fram under 
året som hjälp i processen är materialen kring smågrupper och 
församlingsutveckling samt studiematerialet till SAM-boken 
”För en tid som denna”. Ta gärna vara på dem! De finns att 
hitta på vår webbplats. 

Jag vill avsluta med en händelse under året som var mycket 
speciell för min egen del. Jag tänker då på Årskonferensen när 
Kjell Larsson avtackades och ni gav mig förtroendet att tillträda 
som missionsföreståndare. Jag förvaltar uppdraget med stor 
respekt och ödmjukhet.  

Det här är några saker jag ser i backspegeln. Men glöm inte 
att vindrutan är större. Låt oss inte gå bakåt utan framåt! 
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7 händelser 2021
1 2 3 4

LIVESÄNT PÅ  
TRETTONDAGEN 
Den 6 januari genomfördes 
en livesändning av program- 
met "SAMtal för en ny 
tid" från SAM-kontoret. 
Sändningen gick att följa via 
Facebook eller radio Vätter-
våg. Programmet som leddes 
av Martin Ström och Anna 
Ahlström gästades bland 
annat av den då föreslagna 
missionsföreståndaren,  
dåvarande styrelseord- 
föranden och missionsar-
betare. För musiken stod 
Sara Vittgård. Programmet 
ersatte de traditionsenliga 
trettondagsmötena.

PRATSTUND MED 
KJELL
Under våren ledde dåvarande 
missionsföreståndare Kjell 
Larsson de korta intervju- 
programmen Pratstund. 
Dessa publicerades i sociala 
medier och på vår webb-
plats. Programmen besöktes 
av Peter Magnusson från 
Underground, Nora Monier 
från Allianskyrkan i Västerås 
och författaren Joel Halldorf 
med flera.

ÅRSKONFERENSEN
På grund av coronapandemin 
genomfördes konferensen 
helt digitalt med sändningar  
från Gullbrannagården. 
Under fyra intensiva dagar 
sändes gudstjänster,  
seminarier, bibelstudier och 
barnsamlingar under temat 
”Lyft blicken”. En musikalisk  
höjdpunkt ägde rum på 
lördagskvällen när Samuel 
Ljungblahd med band gav 
en digital livekonsert från 
gården. 

BOKRELEASE FÖR 
SAM:S ANTOLOGI
Under årskonferensen  
släpptes antologin "För en 
tid som denna: Svenska  
Alliansmissionen – självför-
ståelse, teologi och ledar-
skap". Antologin uppmuntrar 
till reflektion och samtal 
kring frågor som är aktuella 
för såväl församlingar som 
samfundet centralt. Utöver 
detta är förhoppningen att 
antologin ska ge en tydligare 
bild av SAM till andra aktörer 
inom kristenheten.   

NY MISSIONSFÖRESTÅNDARE OCH TACK TILL KJELL

ÅRSKONFERENSEN
BOKRELEASE FÖR SAMS:S ANTOLOGI

3
4
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NY MISSIONSFÖRE-
STÅNDARE OCH TACK 
TILL KJELL
Vid årskonferensens 
högtidsgudstjänst installe-
rades Ulf Häggqvist som ny 
missionsföreståndare. Ulf 
kom senast ifrån tjänsten 
som församlingskonsulent på 
SAM centralt. Under hela sin 
uppväxt och större delen av 
sitt yrkesliv har Ulf verkat 
inom rörelsen. Han efter-
trädde Kjell Larsson som då 
haft rollen i 10 års tid.  

MEDARBETARE  
SÄNDS UT
I september sändes våra nya 
internationella medarbetare, 
David och Jonna, ut till 
Nordafrika. Paret har lång 
erfarenhet av tidigare arbete 
i regionen, där få känner till 
kristen tro, och kommer att 
fokusera på evangelisation 
och församlingsplantering. 
Det innebär att de kommer 
att verka i många städer och 
samhällen som helt saknar 
kristna församlingar.

TILLSAMMANS- 
KVÄLLAR
Årets Tillsammanskvällar  
arrangerades på fem olika 
platser under oktober 
månad. Temat var andlig 
fördjupning med fokus på att 
vår tro fördjupas och mognar 
i livet tillsammans med 
andra. Genom panelsamtal 
samtalade vi om betydelsen 
av gemenskap i församlingen, 
bibel och bön i den mindre 
gruppen och hur gemensamt 
engagemang gör att vi växer 
i tron.

PRATSTUND MED KJELL

TILLSAMMANSKVÄLLAR

LIVESÄNT PÅ TRETTONDAGEN

MEDARBETARE SÄNDS UT

1

2

6
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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 och en väl fungerande centralorganisation. 

bön • givande • deltagande • förnyat ledarskap • motiverade medarbetare • stabil ekonomi

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 FÖRSTA HALVAN av 2021 valde vi att fokusera lite  
extra på social rättvisa. Församlingslyftet, som genomfördes 
digitalt, hade temat ”Med Jesu ögon”. Dagen inleddes med  
en föreläsning av Gunnel Noreliusson, pastor i Equmenia- 
kyrkan, som lyfte fram Jesus som vår stora förebild i mötet 
med människor. Senare följde ett antal valbara seminarier som 
präglades av fokuset på social rättvisa. Ämnen som togs upp 
var bland annat psykisk ohälsa och internationell mission. 

På SAM-kontoret påbörjade Daniel Berner sin tjänst som 
integrationssamordnare. Han ersatte Roland Oscarsson som 
gick i pension. Daniel påbörjade arbetet med att kontakta 
församlingar för ett inledande samtal kring det framtida 
integrationsarbetet. 

SAM anslöt sig till nätverket Prasso, som arbetar för att 
skapa kontakter och sprida kunskap om socialt företagande. 
Medlemskapet syftar till att stärka och utveckla vårt diakonala 
arbete. 

Genom att under tre år ha varit en del av Barnhems- 
dialogen har SAM bidragit till att skapa samtal för reflektion 

över den problematik som kan uppstå kring barnhemsverk-
samhet. Vi har också samtalat kring hur det engagemang och 
de resurser vi satsar blir till det vi faktiskt tänkt – trygghet 
och en ljusare framtid för barn som lever i utsatthet. Nu  
avslutar vi vårt deltagande i projektet, men arbetet fortsätter. 
Vi har en handfull utbildade barnrättsambassadörer som 
gärna gör besök i församlingar. 

Julinsamlingen gick detta år till vår samarbetsorganisation 
Kubatsirana i centrala Moçambique. Projektet stödjer själv-
hjälpsgrupper, som skapar förutsättningar för individer att 
försörja sina familjer genom egen inkomst. I samverkan med 
andra samhällsaktörer stödjer Kubatsirana också familjehem 
som tar emot föräldralösa barn. 

Många kristna utöver vår värld är förföljda och utsatta på 
grund av sin tro, framför allt i Mellanöstern, Asien och i delar 
av Afrika. Under oktober månad initierade vi en bönekampanj 
för förföljda kristna i samarbete med Open Doors. En  
kampanj som kommer att uppmärksammas årligen.

SOCIAL  
RÄTTVISA

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

ÄVEN OM VI arbetar parallellt med samtliga utvecklings- 
områden ändrade vi fokus till Andlig fördjupning under 
andra halvan av året. 

Under hösten genomfördes fem välbesökta Tillsammans- 
kvällar som hölls i Göteborg, Stockholm, Habo, Hillerstorp 
och Vetlanda. Missionsföreståndare Ulf Häggqvist inledde 
med att tala om hur vi på olika sätt kan hjälpa varandra till 
andlig fördjupning. Kvällarna fortsatte sedan med delgivning 
och intressanta samtal. 

I oktober hölls en retreat på Wettershus under temat ”Det 
inre ledarskapet”. En grupp unga pastorer och ledare möttes 
för två stilla bönedagar. Retreaten leddes av Jalle Ahlström 
och Kjell Larsson.

Vid åtta tillfällen under året bjöds SAM:s pastorer in till 
teologiska ”Zoom-samtal”, som är viktiga tillfällen för våra 
pastorer att fördjupa både relationer och tänkande. Under 
hösten startade även en ny omgång med fortbildning på temat 
mentorskap. 

Under pandemin blev det tydligt att smågrupper kan göra 
stor skillnad i det kristna livet. Därför har vi tagit fram ett 
20-sidigt häfte med råd och tips för församlingens smågrupps-
arbete. För att fördjupa samtalet kring SAM-boken ”För en 
tid som denna” tog vi fram samtalsfrågor till vart och ett av 
bokens 16 kapitel. Materialen kan laddas ner ifrån SAM:s 
webbplats.

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

DET FINNS EN tydlig uppmaning i Bibeln om att människan 
ska förvalta Guds skapelse. Omsorg om vår planet är därför av 
stor betydelse för SAM och SAU. Efter sommaren gjordes ett 
utskick till församlingarna med policy och riktlinjer rörande 
miljöfrågor.

Sedan några år tillbaka arbetar vi med att öka vår kunskap 
och erfarenhet inom hållbar odling. Målet är att kunna stödja 
människor i utsatta livsmiljöer att odla sin egen mat på ett 

vattenbesparande sätt. Under året har vi börjat samverka med 
två nya lokala partners på den afrikanska kontinenten inom 
entreprenörskap och hydroponisk (jordlös) odling.

Vi fortsätter vår samverkan med Diakonia i delstaten Punt-
land, Somalia. Arbetet som sker på landsbygden syftar till att 
stödja framför allt kvinnor i arbetet med hållbar odling i växt-
husmiljö. Detta för att få en ökad motståndskraft i händelse 
av naturkatastrofer och missväxt. 

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

EVANGELISATION  
& FÖRSAMLING

2021 BILDADES EN gemensam teologisk referensgrupp för SAM 
och SAU. Gruppen som leds av SAM:s missionsföreståndare 
och SAU:s generalsekreterare består av sex pastorer med för-
ankring i samfund, församling och ALT. Gruppen fungerar 
som referensgrupp och rådgivare i teologiska frågor för SAM:s 
och SAU:s styrelser och tjänstemän. En fråga som referens-
gruppen samtalade om var bemötande och inkludering kopplat 
till frågor som rör HBTQ. Samtalet gick därefter vidare till 
SAM-styrelsen för att i november landa i en samtalsdag för 
pastorer. I kommande steg ska samtalet föras vid samtals- 

kvällar för församlingsledningar. På grund av pandemins 
restriktioner har dessa tillfällen behövt skjutas fram till hösten 
2022. 

Apollos är SAM:s redskap för församlingsutveckling.  
Under året uppdaterades materialet och ett nytt presentations- 
häfte blev klart. Flera församlingar har upplevt ett behov av 
utvecklingsarbete efter pandemin och har därför gått in i 
Apollosprocessen. 

Med fokus på evangelisation och församlingsgrundande 
arbete är David och Jonna nya medarbetare i Nordafrika. 

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

FÖR ATT VI ska kunna nå målen inom våra utvecklingsom-
råden, och med det vår övergripande vision, finns ett antal 
förutsättningar som behöver fungera tillfredsställande. Under 
året beslutade styrelsen att göra två tillägg för att bättre spegla 
de faktiska förutsättningarna. Tilläggen är att det behövs en 

stabil ekonomi, vilket inkluderar en god fastighetsförvaltning, 
och en fungerande centralorganisation som ger ett gott stöd 
till församlingarna och samordnar såväl nationellt som inter-
nationellt arbete.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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NATIONELL RAPPORT

DET ÄR ALLTID lika intressant att vid årsskiftet ta 
emot statistiken från våra församlingar. Eftersom 
även 2021 präglades av pandemin ställdes våra 
församlingar inför särskilda utmaningar. Tidvis 
var det möjligt för oss att mötas till gudstjänst, 
men däremellan var vi tvungna att anpassa oss 
till restriktionerna igen. Även detta andra år av  
pandemi har församlingarna ställt om verksam- 
heten efter förutsättningarna som var. Flera  
undersökningar gjordes under året om hur  
församlingarna har klarat att bedriva sin verk-
samhet trots restriktioner. En av dessa heter 
"Svensk frikyrklighet i pandemin, en studie av 
församlingen i corona och corona i församlingen". 
Vi konstaterar att SAM:s församlingar har ställt 
om och förändrat sin verksamhet utifrån de 
förutsättningar som pandemin gett. Samlingar 
har exempelvis genomförts utomhus eller med ett 
mindre antal deltagare. Vad vi framför allt har 
sett är på vilket fantastiskt sätt barn- och ung-
domsverksamhet har ställt om med uteaktiviteter, 
digitala lösningar och inte minst sommarens 
läger och hajker med ett mindre antal deltagare. 
Läs mer om rapporten på sid. 20.

Under pandemin har det visat sig vara svårare 
för många av våra församlingar att ta emot nya 
medlemmar. Vid årsskiftet hade vi 13 681 med-
lemmar, vilket är en minskning med 96 medlem-
mar totalt. Men vi gläds åt att det ändå redovisats 
196 nya medlemmar som tagits emot på bekän-
nelse under året. 

SAM har många små församlingar, ett 25-tal 
med färre än 10 medlemmar. Det är olika hur 
mycket verksamhet man har i dessa. Det finns 
små församlingar som har UV-scoutgrupp, men 
det finns också de som endast har någon enstaka 
samling under året. 

Under 2021 har Fifflekulls missionsförsamling, 
Viresjös missionsförsamling, Madängs kristna 
intresseförening och Fredriksdals missionsför-
samling avslutats. Lerdala missionsförsamling 
är nerlagd sedan tidigare och avfördes 2021 från 
statistiken. Det innebär att SAM vid årsskiftet 
hade 148 medlemsförsamlingar. Av SAM:s 148 
församlingar är 39 anslutna till ytterligare minst 
ett annat samfund. 

13000

14000
14 000

13 000
2013 2015 2017 2019 2021

13 681 medlemmar

LARS-GUNNAR JONSSON
nationell missionsledare

SAMFUND FÖRS. MEDL. SAMFUND FÖRS. MEDL.

Endast Svenska Alliansmissionen (SAM) 109 8 275 SAM + Equmeniakyrkan + Pingst FFS 3 370

SAM + Equmeniakyrkan 14 1 771 SAM + EFK + Pingst FFS 3 719

SAM + Pingst fria församlingar i samverkan (FFS) 12 1 595 SAM + EFK + Equmeniakyrkan 2 202

SAM + Evangeliska Frikyrkan (EFK) 4 674 Enskilda medlemmar - 55

SAM + Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) 1 20

Totalt 148 13 681

Församlings- och medlemsantal
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UTVECKLING I KÄRRTORP
Douglas Lingver började i höstas tjänsten som pastor i försam-
lingsplanteringen Kärrtorpskyrkan. Ett glädjeämne under året 
som gått är kontakten med fler nya personer som inte har någon 
egentlig koppling till församlingen eller där den kristna tron 
är ny för dem. Douglas och medlemmarna möter många som 
funderar på livets mening, vilket skapar möjligheter för försam-
lingen att nå ut.  

Ett område som församlingen skulle vilja utveckla är just den 
utåtriktade verksamheten. För närvarande driver de caféverk-
samhet, Alphakurs, bibelgrupp och pannkaksservering på torget.  
– Jag tror att en ökad ”en och en-mentalitet” skulle hjälpa 
oss mycket och det området önskar jag att vi ska utveckla. Vi 
vill vara en kyrka som möter och finns till för olika sorters 
människor, säger Douglas. 

En utmaning för Kärrtorpskyrkan är att människor ska våga 
ta steget från att vara en gudstjänstbesökare till att bli en aktiv 
medlem/besökare. Douglas menar att överlåtelsen är något som 
verkligen är viktigt när det kommer till att växa som församling.

GLÄDJEÄMNEN I ÖLMSTAD
Vid Årskonferensen 2021 ordinerades Jakob  
Winberg, som är pastor i Allianskyrkan i Ölm-
stad. Han beskriver året som omtumlande på 
många sätt.  
– Å ena sidan är det väl alltid mycket nytt när det 
är en ny roll med nya uppgifter som ska axlas. Å 
andra sidan har ju förutsättningarna varit sådana 
att det inte funnits mycket tidigare erfarenheter 
att falla tillbaka på i en pandemi. Och mitt i 
detta har jag ändå upplevt att jag fått ha det bra 
efter förutsättningarna. 

Under året som gått har församlingen firat 
gudstjänst i kyrkan med de anpassningar som har 
krävts på grund av restriktioner. Men när endast 
åtta personer fick samlas valde de att ställa om till 
att fira digitala gudstjänster. Vissa verksamheter i 
församlingen pausades helt, medan andra gjorde 
stora uppoffringar för att anpassa verksamheten. 

Trots pandemin har församlingen fått välkomna 
många nya medlemmar och även haft barnvälsig-
nelser. Jakob har personligen uppskattat all den tid 
han fått till att ringa och besöka människor. 

Inblickar i arbetet
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* i samverkan med OM Sverige

** i samverkan med Folk&Språk 

*** i samverkan med Reach Beyond

LÄNDER DÄR VI HAR SYSTERKYRKOR

Botswana  
Eswatini 
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 Skola och utbildning 
 Hälsa och omsorg

Egypten Skola och utbildning

Eswatini Hälsa och omsorg

Malawi Samhällsutveckling 
 Skola och utbildning 
 Evangelisation 
 Församlingsplantering

Mellanöstern  Evangelisation 
och Nordafrika  Skola och utbildning

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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LÅNG RESA FÖR NYA MEDARBETARE
Under de senaste åren har flera nya internationella arbetare rekryterats och 
sänts ut till olika platser. Väl på plats börjar för de flesta en lång resa i att lära 
sig språk och öva upp en kulturförståelse genom mötet med människor. Här 
är Jesus vårt stora exempel som också han lärde sig lokala språk och på många 
sätt blev en del av en lokal kultur. 

Under året avskildes Maria som internationell medarbetare inom SAM 
efter nära tre år på plats i Tchad genom vår samarbetspartner Folk&Språk. 
Maria arbetar med alfabetisering bland mulgifolket och försöker samtidigt 
skapa förutsättningar för samhällsutvecklande arbete. I slutet av året borrades 
brunnar för vatten, vilket underlättar livet för kvinnorna och bidrar till en 
mer hälsosam livsmiljö för byn i sin helhet. 

Elinor är internationell medarbetarkandidat på plats sedan två år i sitt 
tjänstgöringsland i Mellanöstern med fokus på språkstudier och kulturför- 
ståelse. Elinor har nu flyttat till en stad i landet för att bli del av en försam-
lingsgrundande gemenskap. Staden är stor som Jönköping och där finns idag 
ett 15-tal personer som kommer samman regelbundet i en kristen gemenskap.

UNDER STORA DELAR av 2021 arbetade vi kraftigt 
begränsade av de restriktioner som var rådande 
i stora delar av världen. Många av våra utsända 
medarbetare fick jobba på distans. Planerade 
resor till samarbetspartners ute i världen ställdes 
in och antalet besök i församlingar begränsades 
till endast några få. Vi ställer oss frågan hur 
dessa restriktioner har påverkat oss. Begrepp 
som ”distans” och ”håll avstånd” hör inte precis 
till den kristna kyrkans honnörsord. Nej, det är 
precis tvärtom. Att ”mötas” och ”komma sam-
man” är den självklara riktningen för en rörelse 
av människor som är en frukt av att Gud blev 
människa och bodde ibland oss (Joh 1.14). 

I tider då våra förutsättningar förändras  
utmanas vi att stanna upp och söka Guds ansikte 
och väg. Vi inser att det är Gud som bygger sin 
kyrka och att ingen pandemi i världen kan ändra 
på det. Under året som gick fick vi förenas i 
stöd och bön med framför allt vår systerkyrka i 
Moçambique. När många drabbades av kraftiga 
översvämningar kunde vi sträcka ut en hjälpande  
hand i tid av nöd. Under hösten förenades vi 
med varandra i förbön för kristna i världen som 
förföljs för sin tro. Här utgör bönens väg en 
förunderlig möjlighet att, trots stora geografiska 
avstånd, ställa oss tillsammans med de trossyskon 
som lider. 

Under hösten fick vi också avtacka Richard 
och Eva. De avslutade sin tid som internationella 
medarbetare i Nordafrika efter över 40 års passio-
nerad och tålmodig tjänst i det nära mötet med 
människor. Det är hisnade att tänka på alla frön 
som såtts i människors hjärtan under så lång tid. 
Nu får vi be att andra kommer efter och vattnar 
det som är sått, medan vi litar på att Gud ger 
växten när tiden är inne. Det kändes extra roligt 
att ungefär samtidigt få sända ut två nya medar-
betare till samma region i nära samarbete med 
OM. Jonna och David har sedan tidigare lång 
erfarenhet av arbete i regionen inom evangelisa-
tion och församlingsplantering. Efter en längre 
tid i Sverige är de nu på plats i Nordafrika bland 
några av de folkgrupper i världen som räknas till 
de minst nådda av evangeliet. Många samhällen 
och städer saknar helt en kristen församling och 
många människor har inte ens haft chansen 
att ens en enda gång höra och möta uttryck för 
evangeliet om Jesus.

I en värld med stora utmaningar och brus-
tenhet av olika slag gläds vi över att få sända nya 
arbetare och fördjupa vårt samarbete med syster-
kyrkor och olika samarbetspartners. Tillsammans 
fortsätter vi att be, ge och samverka med den Gud 
som älskar den värld han har skapat. 

Inblickar i arbetet

MARTIN STRÖM
internationell  
missionsledare
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GETUPPFÖDNING I MALAWI 
Vår systerkyrka i Malawi växer och arbetar på 
olika kreativa sätt med att skapa förutsättningar 
för människor att ta sig ur fattigdom och utan-
förskap. Sedan flera år tillbaka bedriver de yrkes-
utbildning inom bakning, snickeri och sömnad. 
Under det här året har vi tillsammans initierat 
ett arbete som ska ge människor möjlighet att 
påverka sin situation genom att föda upp getter 
till föda och försäljning. Projektet har börjat 
med tio getter med ambitionen att kunna växlas 
upp och efterhand innefatta olika slags djur för 
uppfödning såsom kor, grisar och kycklingar.

KUNSKAPSLYFT OM  
UTSATTA BARN 
Ett 10-tal SAM:are har under de senaste tre 
åren genomgått en barnrättsutbildning som 
avslutades i december med en studieresa. 
Projektet har genomförts i samverkan mellan 
Erikshjälpen, SAM och EFK. Det har fungerat 
som ett kunskapslyft för att ge vägledning till 
hur vi bäst kan stödja utsatta barn i världen 
genom att arbeta med familjehem och så 
långt som möjligt undvika barnhem. Våra 
nyutbildade barnrättsambassadörer finns nu 
tillgängliga för besök i församlingar och på 
konferenser.

HELA EVANGELIET FÖRMEDLAS TILL  
CENTRALASIEN 
Ingela Tauson är pastor i Forsheda Missionsförsamling och ledare 
för Reach Beyond Sverige, som är en av SAM:s samarbetsorganisa-
tioner. Under de senaste åren har ny samverkan inletts med fokus 
på samhällsutveckling genom lokala partners i ett land i Central- 
asien. Det handlar om förebyggande arbete mot HIV/aids och  
trafficking samt utbildning genom hälsogrupper och i entreprenör-
skap. Parallellt med detta arbetar vi med lärjungaträning, kvinno-
konferenser och barnläger. Arbetet ger uttryck för ett helt evange-
lium, med målet att stärka lokala församlingar i vittnesbördet om 
Jesus och att vara en samhällsutvecklande aktör på kristen grund.
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IDÉN TILL DEN här boken föddes våren 
2019 bland några av de SAM:are som 
jobbar på ALT. De upplevde att det fanns 
ett behov av en bok som beskriver SAM:s 
profil. Framför allt tänkte de på sina 
studenters behov, men också på rörelsens 
behov av tydliga signaler om var vi står 
och vart vi är på väg. Kontakt togs med 
samfundsledningen och snart var arbetet 
igång. En redaktionskommitté bildades 
bestående av Lina Skoghäll och Jakob 
Svensson, som hörde till de ursprungliga 
initiativtagarna, samt undertecknad från 
SAM:s expedition. Till slut landade det 
i att boken fick 16 kapitel och 16 olika 
författare, som alla var väl förankrade i 
SAM.

Bokens främsta ärende är att med  
historien i ryggen försöka förstå den 
tid som är nu och skriva för framtiden. 
Boken innehåller sexton kapitel vilka 
är fördelade i tre delar med rubrikerna 

Uppdraget, Gemenskapen och Utma-
ningarna. I den första delens fem kapitel 
bearbetas det som brukar beskrivas som 
Alliansmissionens DNA; förkunnelsen 
av korsets evangelium, bibeltroheten och 
missionsengagemanget, både internatio-
nellt och i Sverige. 

I bokens andra del ges några bilder av 
församlingslivet och ledarskapet i SAM:s 
församlingar. Ämnen som behandlas är 
till exempel dopet, gudstjänsten, sång 
och musik, pastorsrollen, kvinnor i ledar-
skap och andligt föräldraskap. 

I den tredje delen bearbetas några av 
de utmaningar som möter SAM i vår 
tid. De frågor som bearbetas är öppenhet 
för Andens verk, integration, en biblisk 
grund för vårt ansvar för skapelsen och 
miljön, att hjälpa barn och unga att växa 
i tron, församlingen som en själavårdande  
gemenskap och SAM:s bidrag till ekume-
niken.

En antologi 
som inbjuder 
till samtal  
och reflektion
På årskonferensen 
2021 presenterades 
SAM:s antologi "För 
en tid som denna" 
under en direktsänd 
bokrelease i Skeppet 
på Gullbrannagården. 
Bokens tre redak-
törer och ett par av 
de övriga författarna 
deltog och det var 
stor glädje över att 
detta stora skrivpro-
jekt hade gått i mål 
och att vi nu hade 
boken i våra händer.
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De 16 författarna ger personliga och unika 
bidrag och förhoppningen är att texterna ska 
leda till samtal och reflektion i rörelsen.  
Under hösten fick vi många vittnesbörd om 
att boken lästes och diskuterades i försam- 
lingarna. För att underlätta samtalet i olika 
grupper togs det fram ett pedagogiskt  
material med samtalsfrågor som kan användas 
i styrelser, studiegrupper och andra samman- 
hang där boken blir läst och diskuterad. 
Samtalsfrågorna kan laddas ner från SAM:s 
webbplats. 

Tanken är att frågorna ska användas för  
att få igång samtalet och hitta intressanta 
infallsvinklar. Det är ofta en fördel om  
samtalet utgår från det personliga perspektivet 
och därför handlar den första frågan alltid 
om vad som berört läsarna. Därefter kan man 
välja de frågor som är mest relevanta för det 
egna sammanhanget. Man kan gå igenom 
hela boken och avsätta en samling för varje 
kapitel. Eller välja de kapitel som känns mest 

intressanta och aktuella. Friheten är stor och 
möjligheterna många. 

Inom SAM känner vi stor tacksamhet över 
att ha kunnat ge ut "För en tid som denna". 
Boken visar på den enhet som finns i vår 
rörelse och att vi står på en stadig grund med 
evangeliet och missionsuppdraget i centrum. 
Vi tror att den kommer bidra till att ge SAM 
en tydlig och enad röst i framtiden och att 
samtalen om texterna kommer att berika och 
fördjupa församlingarnas liv och verksamhet. 
Den här boken vill hjälpa oss att förverkliga 
SAM:s vision om att tillsammans ta emot, 
formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

TEXT:  JONAS MELIN

 pionjärkonsulent

FOTO:  CAROLINA OLOFSGÅRD

16

3
FÖRFATTARE

REDAKTÖRER



20 

DE MEDVERKANDE INOM SAM:s församlingar  
kom från olika storlek på församling och ort 
samt i skiftande åldrar. Flera av dem som 
svarade på enkäten delade liknande erfarenheter 
av att sakna tillhörigheten till en större grupp 
under pandemin. Svaren visade även att det 
har varit en tid av prövning för det personliga 
andliga livet och att känslan av delaktighet  
försämrades, samtidigt som tillgängligheten 
med digitala mötesplatser under pandemin 
ökat. Mer än hälften av deltagarna andades 
dock optimism och såg ljust på framtiden.

Något som skiljer i svaren gentemot övriga  
samfund är att SAM:s församlingar inte  
genomfört förändringar i samma utsträckning. 
Församlingarna inom SAM har inte heller  
startat ny verksamhet eller projekt i samma  
utsträckning som övriga samfund. Vad detta 
helt beror på är svårt att säga, men flera av 
SAM:s församlingar finns på mindre orter 
vilket kanske just har varit en styrka under  
pandemin. Det mindre sammanhanget där 
nära relationer och sociala strukturer redan 
fanns etablerade och där behovet av förändring 
i den organiserade verksamheten inte var nöd-
vändig. Utifrån rådande situation kunde det 
eventuellt innebära att anpassa, snarare än att 
förändra, befintlig verksamhet. 

Utmaningarna framåt är flera. Frivilligledare 
behöver komma tillbaka till verksamheterna 
där fler är med och bär det andliga ledarskapet 
i församlingens grupper. SAM:s församlingar 
härbärgerar en stark kultur av ledarskap för 
barn och unga vilket är hoppfullt för framtiden. 
En annan utmaning är hur församlingar kan 
tänka vidare kring diakonin, vilken har varit 
en utmaning då den främsta medmänskliga 
handlingen har varit att hålla avstånd. Hur 
lever vi diakonalt i sådana tider? Vidare är det 
en stor utmaning att åter få människor att gå 
till kyrkan. Det nya normala kan inte reduceras 
till antal klick på digitala sändningar, utan det 
gemensamma livet där Guds närvaro genom 
Anden och gemenskapen blir synlig. Å andra 
sidan är den digitala närvaron här för att stanna 
och vi bygger församling för en tid som denna. 
Kanske kan SAM bli en rörelse likt den som 
en gång kännetecknade väckelsens folk med 
nytänkande pionjärskap. Är SAM:s församlingar 
är redo för detta?
 

TEXT: JAKOB SVENSSON 

 pastor Centrumförsamlingen i Forserum samt  

 studieledare på ALT

FOTO: AVEL CHUKLANOV, UNSPLASH

Coronapandemin gjorde avtryck och påverkade både individer och 
samhälle. Även samfundets församlingar berördes på olika sätt och 
för att bättre förstå pandemins inverkan genomfördes en enkät- 
studie under 2021 inom SAM, Pingst, EFK och Equmeniakyrkan. 
Jakob Svensson beskriver resultatet av studien. 

FÖRSAMLINGSLIVET  
UNDER PANDEMIN  
I NY RAPPORT
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ÅRET MED SAU

2021 VISADE SIG återigen bli ett år med stora förändringar för 
SAU:s del, men vi ser med glädje tillbaka på allt det som vi 
trots allt har kunnat genomföra. Vi är oerhört tacksamma 
för alla de ledare och volontärer som på olika sätt och ibland 
med väldigt kort varsel ställt om och ställt upp, både för SAU 
centralt och i alla våra lokalföreningar och verksamheter.

Vi har genomfört en hel del digitala arrangemang som  
exempelvis ledarutbildningar och GF Vinter. Men att få  
mötas utan skärmar är alltid roligast. Anpassad lägerverk-
samhet både för UV-scout och tonår fungerade fint och vi 
kunde även genomföra barnkörläger i mindre format. Under 
sommaren lättade restriktionerna så pass att vi hade möjlighet 
att bjuda in till konserter under namnet GF Sommar på Gull-
brannagården. Ett antal konserter under juli månad med 300 
sittande besökare. Och så efterlängtat det var, av både publik 
och artister, och det gav oss verkligen mersmak inför sommaren 

som kommer. Under hösten kunde vi glädjas åt Measure light, 
UV-scoututbildningar, ett fullpackat Huskvarna Folkets Park 
under T-centralen och mycket mer.

Under året har vi även delat ut en form av ”stipendier” 
till 15 av våra lokalföreningar som efter ansökan blev bevil-
jade extra stöd för satsningar i sin verksamhet. Det finns en 
fantastisk idérikedom och ett driv bland våra ledare. Tack för 
allt ni gör! Nu ser vi fram emot en nystart under 2022 och vi 
längtar efter att återigen få mötas och arbeta tillsammans för 
”Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder” (SAU:s 
stadgar §2). 

TEXT: JACOB ÄMTERLIND 

 generalsekreterare, SAU

FOTO: SAU

Från vänster ovan: Sommarbibelskola. Scoutinvest. KRIK-linjen. Barnkörlägerdag. GF Sommar x 2. Lokalt UV-scoutläger.
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205 

studerande  
på pastors- och  
ledarutbildningen 
2021

Här är SAM  
huvudman.

AKADEMI FÖR LEDARSKAP 
OCH TEOLOGI

ÖNSKAN ÄR STOR om att kunna skriva att äntligen 
blev det ett vanligt år igen. Men verkligheten ser 
inte ut så. Även 2021 blev ett år med begräns-
ningar i den dagliga verksamheten. Stora delar 
av våren genomfördes hemifrån. Vi förstod när 
året startade att ett öppet hus på plats på våra 
studiecenter inte skulle bli aktuellt – i år heller. 
Skillnaden denna gång var att vi tidigt kunde 
planera för ett digitalt genomförande och hittade 
på så sätt former för att få ett så lyckat öppet hus 
som möjligt. Åtta bibelskolor fanns med på länk 
under dagen och personal från ALT var på plats 
hos dem för att kunna besvara frågor och leda 
samtal. Vid ett och samma tillfälle var det 250 
enskilda tittare utöver bibelskolorna som följde 
dagen – en fantastisk siffra! Vi ber att den dagen 
ska få bära frukt – nu eller i framtiden.

Efter ett par år med högt söktryck till vårt  
Pastors- och ledarprogram mötte vi detta år en 
något lägre siffra under vår ansökningstid.  
Uteblivna fysiska mötesplatser hade gjort sitt, är 
vår bedömning, och upplevd ovisshet inför fram-
tiden spelade säkert också in. Trots detta antogs 
54 förväntansfulla nya studenter till Pastors-  

och ledarprogrammet inför höstterminen. Vår 
DIOS-termin (diakonalt och socialt arbete) 
kunde återstartas efter ett års uppehåll med en 
viktig omarbetning av utbildningen. Numera ges 
möjligheten att läsa DIOS som fortbildnings-
kurser – en viktig resurs för att visa kyrkans och 
teologins plats i civilsamhället.

Höstterminen blev första hela terminen på 
två år som vi kunde genomföra på plats på våra 
studiecenter och på Campus. Den glädje som 
låg i luften under våra gemensamma dagar på 
Campus Örebro i november är svår att sätta ord 
på. Efter två år med distans och uppehåll av allt 
som samlar hela ALT var det en seger att äntligen 
få mötas, dock fortfarande med restriktioner. Det 
blev viktiga dagar av gemenskap, undervisning i 
rummet, tillbedjan och påfyllnad av energi inför 
sluttampen av terminen. Det är detta som är ALT 
– tillsammans, med varandra och för Guds rike.
 

TEXT: NIKLAS HOLMEFUR 

 rektor, ALT

FOTO: JULIA LILJA
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Här har SAM två  
representanter i  
styrelsen.

SAM-HJÄLP
DET ÄR ALLTID en mäktig känsla att summera 
ett år. Att se resultatet sammanställt i ord och 
siffror ger en helhetsbild som blir tydlig. När  
resultatet visar positivt i alla hörn övergår känslan 
till stor tacksamhet och förundran. Det är inget 
annat än Guds under!

Sam-Hjälp har under året gett ekonomiskt 
stöd till flera olika projekt. En stor del har varit 
projekt som är riktade till barn för att stimu-
lera till fortsatta studier och hjälp att nå högre 
utbildningsnivåer. Andra projekt är riktade till 
vuxna. Då är det framför allt yrkesutbildningar 
som kan öppna vägar för försörjning som har 
varit aktuella.

Sam-Hjälp stödjer också projekt för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Ett exem-
pel är hemtjänst som ges i och omkring staden 
Bistrita i Rumänien. Ett pilotprojekt i ett land 
där hemtjänst är ovanligt.

I norra delen av Moldavien har Sam-Hjälp 
utökat sitt stöd till ytterligare två samhällen. 
Där finns nu aktiviteter för barn varje vecka 
och i ett socialt program ges ensamma och 
handikappade månatliga stöd i form av mat/
hygienpaket.

En viktig händelse under året var när det 
stora statliga barnhemmet i samhället Olteni i 
Rumänien stängdes. En förändring som varit 

påkallad sedan 2008 då Rumänien fick med-
lemskap i EU. I december kunde barnen flytta 
till fyra olika nybyggda gruppbostäder. Tyvärr 
en flytt på flera mil, vilket gjorde att personalen 
inte var villiga att flytta med.  

Trots stor påverkan av coronapandemin 
kunde Sam-Hjälp sända iväg 31 långtradare 
under året till sju olika länder. Det är tydligt att 
pandemin har haft större negativ påverkan i de 
länder Sam-Hjälp arbetar i än här i Sverige. De 
redan svårt ställda i samhället har fått det ännu 
sämre. 

Köpta transporter från inhemska åkerier 
gjorde det möjligt att sända material även när 
vi av försiktighetsskäl höll våra egna chaufförer 
hemma. I takt med att Sam-Hjälps chaufförer 
blev vaccinerade kunde vi återigen köra med 
egna chaufförer och egen lastbil.

Sam-Hjälps stora engagemang och verksam-
het har sin grund i ett stort antal frivilligarbetare 
och gåvogivare. Med tre anställda kan de admi-
nistrativa kostnaderna hållas nere på endast 3 %. 
Under Sam-Hjälps årsmöte som hölls i slutet av 
mars uttrycktes stor tacksamhet till alla generösa 
människor men framför allt till Gud. 

TEXT: PERSONALEN PÅ SAM-HJÄLP

FOTO: SOMEBODY CARES
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DIAKONIA

VÄRLDEN ÄR OTROLIGT orättvis. I Bangladesh 
säger normen att flickor inte får cykla och varje 
dag i världen dör barn för att de inte har tillgång 
till rent vatten. Samtidigt utmanar Jesus oss att 
stå upp för den som är utsatt. Och att älska vår 
nästa som oss själva. Det här är en verklighet som 
vi på Diakonia ser på nära håll och arbetar med 
varje dag. Men hur pratar vi med barnen om det 
här i våra kyrkor i Sverige? 

Den frågan ställde vi på Diakonia oss själva 
och insåg att vi behövde experthjälp. Barn- och 
ungdomsorganisationerna till Diakonias huvud-
män, Svenska Alliansmissionens Ungdom och 
Equmenia, tillfrågades om de ville fundera på det 
här tillsammans med oss. Resultatet blev Barnens 
tankesmedja Challenge! Ett koncept som lanse-
rades 2021 där barn och ledare får klura, leka och 
utmana varandra och samtidigt prata om rättvisa, 
tro och framtiden. Det riktar sig främst till barn i 
åldrarna 8–12 år och är lätt för ledare att använda 
i befintlig verksamhet. 

Barnens tankesmedja Challenge innehåller 
flera utmaningar som alla är kopplade till ett  
bibelord, FN:s globala mål och något av Diakonias 

projekt runt om i världen.
Utmaningen "Lager på lager på lager" går 

ut på att barn och ledare ska ta på sig så många 
lager kläder som möjligt på en angiven tid. När 
antalet kläder räknats kan gruppen börja titta på 
tvättråden och se varifrån plaggen kommer. Var 
ligger länderna där kläderna är gjorda? Vem är 
det som syr kläderna? Vad kan vi tänka på när vi 
köper kläder från andra länder? I Kolosserbrevet 
3:12 står det bland annat att vi ska ikläda oss 
ödmjukhet. Vad innebär det? Hur är en ödmjuk 
person? I utmaningens reflektion finns det sedan 
information om FN:s tolfte mål ”Hållbar kon-
sumtion och produktion” samt Diakonias arbete 
med textilarbetares rättigheter.

Vår förhoppning är att Barnens tankesmedja 
Challenge ska underlätta för barn och ledare att 
prata om rättvisa, tro och framtiden. På  
barnenstankesmedja.se hittar du alla utmaningar! 
 

TEXT: UNNI JONSSON 

 kommunikatör församlingar, Diakonia

FOTO: DIAKONIA

Här är SAM  
huvudman.
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BÖDAGÅRDEN

VILKEN SOMMAR VI fick uppleva. Aldrig förr har 
Bödagården haft så många gäster som sommaren 
2021. Vid midsommar öppnade vi vårt helt nya 
campingområde med nära 100 stora tomter som 
alla har el, vatten och spillvattenavlopp. Det 
dröjde inte länge förrän hela området var fullt 
av gäster. Att många på grund av den pågående 
pandemin valde att semestra hemma i Sverige 
var något som verkligen märktes, även på Böda-
gården. Många gäster var ute med husvagn eller 
husbil för första gången. Vi hade också många 
gäster som inte besökt Bödagården på många år, 
men som den här sommaren passade på att göra 
ett återbesök.

Det var glädjande att vi 2021 kunde erbjuda 
en mer utökad programverksamhet igen. Bibel-
studier och andakter inomhus hade fortfarande 
ett maxdeltagande på 50 personer, men våra 
konserter och barnmöten utomhus kunde återgå 
till mer normala former. Att erbjuda våra gäster 
något mer än bara sol och bad är viktigt och det 
var glädjande att se alla samlingar så välbesökta. 
För barn och ungdomar erbjöd vi också, genom 
våra anställda ungdomsledare, dagliga aktiviteter 
under veckorna 27-31.

Det gjordes mycket underhållsarbete under 
2021, exempelvis byttes köken ut i fem av våra 

stugor och det snickrades nya verandor till både 
vandrarhemmet och stugorna. Vi har även gjort 
underhåll i några av våra äldre servicehus och 
bland annat bytt ut köken även där. I början av 
sommaren installerade vi fyra laddstationer för 
elbil på campingen.

I slutet av sommaren 2022 kommer vi att 
bygga om två av våra befintliga områden på 
campingen med totalt ca 150 tomter, åtgärder 
som blivit nödvändiga för att möta nya rekom-
mendationer om bland annat brandsäkerhet. 
Till detta kommer vi att behöva många frivillig- 
arbetare och vill du vara med och hjälpa till 
några dagar i arbetet så ta gärna kontakt med 
oss, enklast via e-post på info@bodagarden.nu.

Ett stort tack till alla som genom bön, gåvor 
och frivilligt arbete finns med och hjälper 
Bödagården att få vara en fantastisk oas i 
sommar-Sverige. Vi ser fram emot ett 2022 
där vi alla ska kunna röra oss fritt och få ännu 
en sommar med överflödande välsignelse på 
Bödagården. Varmt välkommen att besöka oss 
under 2022.

TEXT: PER HENRIK "PEPPE" HUSS 

 föreståndare, Bödagården

FOTO: ALGOT SVENSSON

Här är SAM  
huvudman.

27.656 

gästnätter  
under 2021*

* ett uthyrt objekt/ 
campingtomt en natt  
= en gästnatt
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GULLBRANNAGÅRDEN

Ännu ett annorlunda år är till ända. Ett år med 
restriktioner, men också ett år med många här-
liga samlingar och planering för framtiden. Vi 
kan summera en sommar fylld med aktiviteter. 
Under midsommarhelgen var det barnmatinéer, 
andakter och gudstjänst utomhus. Midsommar-
musiken kom på en lövprydd vagn, full med 
instrument och sångare. Med en begränsning 
på 300 personer på samlingar under sommaren 
möjliggjordes att vi kunde ha kullaget varje dag, 
konserter på lördagskvällar, kvällsandakter och 
bibelstudier. Kvällsandakterna livesändes alla 
kvällar, något som uppskattades av många. Med 
kreativa lösningar fortsatte vi med tipspromenad, 
fotbollsgolf, discgolf, våffelserveringar under lite 
längre tid, ”bönenad” via en app och det efter-
längtade båtracet. 

Vi har haft en hel del mindre grupper och 
konferenser, men också många gäster i stugor 
och rum. Våra återkommande stora bokningar 
har vi inte kunnat ta emot på grund av restriktio-
nerna. Målar-, skrivar- och fotokurserna kunde 
dock hållas i Bryggan där det var enkelt att hålla 
avstånd. 

Med korttidsarbete och få bokningar har vi 
haft möjlighet att renovera. Lägergårdens stora sal 
har genomgått en förvandling från golv till tak 

och nu är hela Lägergården helrenoverad. 
I slutet av hösten påbörjades en renovering av 

halva Hallandslängan, där det ska vara toalett 
och dusch i varje rum. Det var en stor renovering 
som mer liknade en nybyggnation av åtta rum, 
kök och ett större dagrum. Vi fortsätter arbetet 
med besparing av el och under hösten har det 
monterats solceller på Hallandslängans tak. 

När vi blickar framåt fortskrider arbetet med 
detaljplanen för den nya marken. I september 
presenterade planarkitekten den nya planen på 
ett samrådsmöte. Det inkom några frågor så 
utredningen fortsätter. Villavagnsplatser, som 
ligger först i planen, trodde vi skulle bli verklighet 
till sommaren 2022, men det finns en del hinder 
kvar som ska undanröjas. 

Ett tufft år på många sätt men kreativa 
lösningar och en flexibel personal har varit vår 
väg genom pandemin. Med Guds hjälp och efter 
bästa förmåga har vi klarat 2021 och är tacksamma  
för allt stöd under året i bön och tanke. Nu 
känner vi stort hopp inför framtiden och vi ser att 
det ljusnar. 

TEXT: EWA BYLANDER 

 VD och platschef, Gullbrannagården

FOTO: JOHAN LUNDÉN

Här är SAM  
huvudman.

36.587 

 campingnätter 

114.637 

 gästnätter 
 under 2021*

* en uthyrd campingtomt 
en natt = en campingnatt, 
en boende på gården  
en natt = en gästnatt 
Allt boende inkluderat.
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MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA

DET BLEV ETT annorlunda år även 2021 för 
Mullsjö folkhögskola, precis som för hela 
världen. Coronas framfart väckte oro, men mitt 
i oron fanns en ro att det skulle gå mot ljusare 
tider. Efter att vi kunde genomföra ett antal 
sommarkurser och vissa samverkanskurser i 
slutet av sommaren, såg vi fram emot att starta 
våra långkurser i augusti. Det gjorde vi med 
samlingar utomhus i olika omgångar och vi 
hoppades. Tyvärr blev det ett bakslag i slutet av 
året och vi har som många andra kämpat med 
sjukskrivningar och hög frånvaro, men vi har 
ändå lyckats genomföra vår viktiga bildnings-
verksamhet.

Vi är tacksamma för att ha stabila huvudmän 
och att vi tillsammans får marknadsföra och 
genomföra våra olika lång- och kortkurser samt 
församlingsdagar, fortbildningar med mera. 
Det är extra roligt att KRIK-linjen fortsätter att 
rekrytera deltagare. Inför läsåret 2021-2022 hade 
vi utökat med två olika spår på vår Bibellinje: 
Bibel – Träning – Hälsa och Bibel – Beach-
volley – Hälsa. Detta läsår startade vi med 18 
deltagare och samtliga bor på internatet. Dessa 
deltagare sätter en stor prägel på internatlivet på 

skolan och den kristna profilen får en extra puff 
framåt. Ny samverkanspart med KRIK-linjen 
från hösten 2021 är Beach Church och detta 
samarbete kommer att leda till nya läger och 
event på Bödagårdens camping.

Det är alltid en utmaning att vara folkhög-
skola, att tänka nytt och följa med i omvärlden, 
samtidigt som vi behöver ta hänsyn till befintliga 
lokaler och vilken verksamhet som är möjlig i 
den. Vi vill värna det goda ryktet som våra  
utbildningar har och ta hänsyn till vilket upp-
drag och vilken målgrupp vi vill vara till för. En 
stor utmaning är också att få ihop ekonomin 
med stora byggnader som är i behov av renovering.

Vi är tacksamma för att ha kunnat bedriva 
folkhögskoleverksamhet i Mullsjö och vid våra 
olika filialer under 2021. Gott att ni finns med 
som huvudmän och att ni har representanter i 
styrelsen. Detta i kombination med omsorg och 
förböner. Tillsammans fortsätter vi verka för en 
god bildningsmiljö vid Mullsjö folkhögskola.

TEXT: HANS NORELIUSSON 

 rektor, Mullsjö folkhögskola

FOTO: DENNIS JOHANSSON

Här är SAM  
huvudman.

238 

deltagare under  
vårterminen 2021 

289 

deltagare under 
höstterminen 2021
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VI FINNS OCKSÅ BLAND ANNAT MED I:

FLER ORGANISATIONER DÄR SAM ÄR DELAKTIG
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EKONOMI
2021 PRÄGLADES LIKSOM föregående år av coronapandemin, 
som vägrade ge med sig. Förutom ett stort mänskligt lidande 
i form av sjukdom, isolering och psykisk ohälsa, påverkade 
pandemin ekonomin för såväl individer som företag och 
organisationer. 

Bokslutet för 2021 hamnade på + 268 tkr, ett resultat som 
vi är nöjda med. Att budgetera i pandemitider har varit en 
stor utmaning och styrelsen valde därför att efter årskonfe-
rensen analysera och revidera budgeten för att bättre möta de 
utmaningar vi stod inför. 

Insamlingskampanjer av olika slag har pågått som vanligt 
under året och har i sin helhet fallit väl ut. Vissa har gett 
lite sämre resultat på grund av pandemin, medan andra har 
gått över förväntan. Kyrkoavgiften har detta år genererat en 
mindre intäkt än föregående år. Vi väljer därför att lägga extra 
kraft på kommunikationsinsatser, då kyrkoavgiften är en 
viktig grundfaktor för en stabil ekonomi.

Intäkter från våra fastigheter bidrar till att vi har resurser 
för att stödja församlingarna och samordna SAM:s gemen-

samma arbete nationellt och internationellt. När en av våra 
större hyresgäster i Hackspetten 7 (vår fastighet i centrala 
Jönköping) under 2021 gick i konkurs, påverkades vår ekonomi 
betydande genom förlorade hyresintäkter. I mer än tio års tid 
har SAM-styrelsen arbetat med frågan kring hur vi klokast 
förvaltar de fastigheter som SAM äger. Under 2021 valde 
styrelsen att gå vidare med en eventuell försäljning av Hack-
spetten 7. Vid en försäljning behöver en återinvestering göras 
av det kapital som frigörs, för att även framöver få god  
avkastning som stöttar upp vår kärnverksamhet. Denna pro-
cess kommer såklart att ha påverkan på vår ekonomi framöver.

Tack för alla gåvor som kommit in till vår verksamhet 
under det gångna året. Ett gott givande och en stabil ekonomi 
är förutsättningar för att vi inom SAM ska kunna fortsätta 
bygga Guds rike tillsammans.

TEXT: ULF HÄGGQVIST 

 missionsföreståndare

FOTO: MARKUS WINKLER, UNSPLASH
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VERKSAMHETSÅRET 2021

VERKSAMHETENS INTÄKTER Resultat 
2021

Budget  
2021 *

Resultat 
2020

Gåvor 22 825 22 508 23 373

Bidrag 2 811 3 178 2 732

Nettoomsättning 10 902 11 372 10 653

Övriga verksamhetsintäkter 1 105 0 411

SUMMA INTÄKTER 37 643 37 058 37 169

VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat 
2021

Budget  
2021 *

Resultat 
2020

Verksamhetskostnader - 8 947 - 8 648 - 8 031

Anslag och förmedlade bidrag - 12 244 - 11 609 - 12 700

Personalkostnader - 13 819 - 14 965 - 13 529

Avskrivningar och nedskrivningar - 1 206 - 1 219 - 1 213

Övriga verksamhetskostnader - 16 0 - 33

SUMMA KOSTNADER -36 232 -36 441 - 35 506

FINANSIELLA POSTER Resultat 
2021

Budget  
2021 *

Resultat 
2020

Resultat värdepapper/fordringar 10 0 10

Övriga ränteintäkter 119 0 18

Räntekostnader - 720 - 820 - 753

VERKSAMHETSRESULTAT 1 411 617 1 664

Förändring av periodiseringsfond - 340 0 - 351

Skatt på årets resultat - 212 - 700 - 227

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Resultat 
2021

Budget 
2021 *

Resultat 
2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 268 - 903 361

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år 1 198 903 1 215

Reservering av ändamålsbestämda medel 
som erhållits men inte utnyttjats under året - 1 141 0 - 374

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 820 - 203 939

ÅRETS RESULTAT 268 - 903 361

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET 
/BALANSERAT KAPITAL 325 0 1 202R
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

BELOPP  
I TKR

* Detta är den ursprungliga budgeten för år 2021. Under våren 2021 gjordes även en reviderad 
budget för året till följd av framförallt coronapandemin.
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INTÄKTER KOSTNADER

Balansräkning
TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021 2020 2021 2020

Gåvor / insamlade medel 5 443 5 610

Missionärs- & pionjärunderhåll 9 591 9 447

Testamentsmedel 0 451

Kyrkoavgift * 7 792 7 865

Verksamhetsbidrag 2 811 2 732

Hyror 8 671 8 617

Övriga intäkter 3 336 2 447

SUMMA INTÄKTER 37 643 37 169

Anslag - 12 362 - 12 757

Fastighetskostnader - 3 297 - 4 248

Kontor, förvaltning, resor m.m. - 5 548 - 3 760

Personalkostnader - 13 819 - 13 529

Avskrivningnar - 1 206 - 1 213

Räntor och finansiellt - 591 - 725

Bokslutsdispositioner - 340 - 351

Skatt på årets resultat - 212 - 226

SUMMA KOSTNADER - 37 375 - 36 808

ÅRETS RESULTAT 268 361

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
560

Kortfristiga  
fordringar
3 069

Fastigheter och 
inventarier
38 554

TOTALT  
50 948

Likvida medel
3 753

Kortfristiga  
skulder
12 190

Eget kapital
11 805

TOTALT  
50 948

Långfristiga  
skulder
25 165

Obeskattade 
reserver
1 788

Detta är det bokförda  
värdet, marknadsvärdet för 
våra fastigheter är högre.
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KYRKOAVGIFTEN 2012-2021
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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

8 544

5 011

3 533
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PENSIONSSTIFTELSEN

Intäkter 211 40

Förvaltning 6 974 6 097

Kostnader - 182 - 122

ÅRETS RESULTAT 7 003 6 015

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 46 977 41 280

Eget kapital 46 632 40 946

Skulder 345 334

Styrelsen bedömer pensionsskulden vara mellan 38 och 40 miljoner kr per 2021-12-31.

2021 2020MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA

Intäkter 30 460 28 955

Kostnader - 29 524 - 28 666

Finansiella poster - 270 - 230

ÅRETS RESULTAT 666 59

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 17 628 16 669

Eget kapital 2 938 2 270

Skulder 14 690 14 399

2021 2020

GULLBRANNAGÅRDEN

Intäkter 18 191 15 523

Kostnader - 17 830 - 16 310

Finansiella poster - 304 - 300

Resultat efter finansiella poster 57 - 1 087

Bokslutsdispositioner och skatt - 78 942

ÅRETS RESULTAT - 21 - 145

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 24 527 26 931

Justerat eget kapital 10 305 10 326

Skulder 14 222 16 605

2021 2020 BÖDAGÅRDEN

Intäkter 12 723 8 912

Kostnader - 8 912 - 7 391

Finansiella poster - 211 - 216

Resultat efter finansiella poster 3 600 1 305

Bokslutsdispositioner och skatt - 1 134 - 515

ÅRETS RESULTAT 2 466 790

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar 25 419 22 548

Justerat eget kapital 10 036 6 958

Skulder 15 383 15 590

2021 2020

Resultat från några närliggande organisationer

S & W Innovate AB har varit vilande under året. 

8 544

5 011

3 533

BELOPP  
I TKR
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VART ÄR VI PÅ VÄG?
HÄLSNING FRÅN SAM-STYRELSENS ORDFÖRANDE STEFAN ELG

JAG SITTER OCH tittar på årets säsong av På spåret. Program-
ledaren inleder resorna med den återkommande frågan – Vart 
är vi på väg? Det slår mig då att denna fråga också är hög- 
aktuell inför vår stundande årskonferens. En del av svaren  
söker vi genom det pågående arbetet med SAM 2025. Precis 
som det i På spåret fokuseras på några få resmål under ett  
program så har vi i visionsarbetet fyra utvecklingsområden 
som ger styrning och aktualiserar områden att bearbeta. 

För mig är det viktigt att se alla våra fyra utvecklingsom-
råden som pågående samtidiga fält som kompletterar och 
förstärker varandra. När jag skriver detta har Ryssland nyss 
invaderat Ukraina. Att i detta beskåda vad kärleksfulla med-
människor gör för dem som lever i krig visar på evangeliets 
kärna av både bön och praktiska insatser för social rättvisa. I 
ett senare skede kommer det krigsdrabbade Ukraina behöva 
hjälp i återuppbyggandet av den skapelse och livsmiljö som 
kriget förstört. Mitt i krigets fruktansvärda situation behövs 
evangeliet om Kristus för att ge hopp för livet här och nu så 
väl som i en evighet. Alla de fyra utvecklingsområden som vi 
arbetar med inom SAM 2025 konkretiseras parallellt. 

Året 2021 fortsatte att präglas av pandemin. Verksamheterna 
i församlingar såväl som arrangemang från samfundet har fått 
ställas om, bland annat genomfördes årskonferensen digitalt. 
Ett antal större förändringar genomfördes. Kjell Larsson 
avslutade sin tjänst och Ulf Häggqvist tog vid som ny  
missionsföreståndare. Björn Söderblom lämnade uppdraget som 
ordförande och istället valdes undertecknad in på posten. De 

stadgeförändringar som antogs i december 2020 slog igenom i 
valet till styrelsen, som numera består av elva ledamöter. 

I september gladdes vi i styrelsen åt att kunna ägna en helg 
åt att sammanträda och ses på riktigt på Gullbrannagården, 
delvis tillsammans med SAU:s styrelse. Vi ägnade många 
timmar åt framtidsfrågor av såväl praktisk som ideologisk och 
teologisk karaktär. Jag gläder mig åt det engagemang och den 
kunskap som finns i styrelsen. 

Under flera år har styrelsen arbetat med frågor relaterade 
till fastighetsförvaltningen. För att kunna arbeta både effek-
tivt och professionellt tillsatte vi under hösten en fastighets-
grupp som förbereder och utreder framtida fastighetsförvalt-
ning. Gruppen har varit och är en stor tillgång för styrelsen. 

Vårt internationella arbete engagerar. Här har vi ett arv att 
förvalta och föra vidare till nya generationer. Pandemin slog 
sönder våra drömmar om en konsultation med våra systerkyrkor. 
Nu arbetar vi istället för en ny konsultation i södra Afrika 
2023. Vi ber Gud om att öppna möjligheterna för detta. 

Under året har flera inspel kommit till styrelsen från  
församlingar och engagerade medlemmar. Det har bidragit 
till att teman aktualiserats och kommer aktualiseras i pastors-
samlingar och i möten med församlingsstyrelser. Fortsätt höra 
av er kring det som engagerar er. 

Att tillsammans arbeta i styrelsen för Svenska Alliansmis-
sionen innebär att möta en stor bredd av frågor. Tillsammans 
speglar de allt det som Guds rike berör – nämligen hela livet. 
Med stöd i församlingarna och med målet att vara ett stöd för 
församlingarna ber och arbetar vi vidare under 2022!

Vart är vi på väg? Var med och påverka genom att engagera 
dig i församlingsarbetet och samfundets arbete. 



BETYDELSEN AV TESTAMENTEN

NYA MEDARBETARE

Anna Ahlström, församlingskonsulent

Daniel Berner, integrationskonsulent 

David och Jonna, medarbetare Nordafrika

ANTAGNA OCH ORDINERADE  

VID ÅRSKONFERENSEN

Christoffer Arvidsdal, pastor Bottnaryd/Ryds Alliansförsamling

Jakob Winberg, pastor Allianskyrkan i Ölmstad

Rickard Berle, pastor Opalkyrkan Göteborg

ANTAGNA OCH AVSKILDA VID ÅRSKONFERENSEN

Maria, medarbetare Tchad

Michael och Linnea Svensson, medarbetare Mellanöstern

 

 

MEDARBETARE SOM PENSIONERATS

Bruno Frandell, pastor

Jan Folkesson, pastor

Jan-Erik Josefsson, pionjärpastor

Staffan Kvist, diakon 

Eva och Richard, medarbetare Nordafrika 

MEDARBETARE SOM AVSLUTAT TJÄNST

Kjell Larsson, missionsföreståndare

Roland Oscarsson, integrationskonsulent

MEDARBETARE SOM FÅTT HEMBUD

Evert Nilsson, medarbetare Sydafrika

Gustav Pettersson, pastor

Kerstin Andersson, pastor/medarbetare Ezwatini

Lisbeth Drewitz, medarbetare Zimbabwe

Maj-Stina Kylberg, pastor

MÅNGA ÅR FÅR Svenska Alliansmissionen ta emot testamenten. Pengarna betyder oerhört mycket för vårt 
arbete såväl nationellt som internationellt. På längre sikt kan vi se en nedåtgående trend i inkomna medel 
från just testamenten och under 2021 kom det inte in några. Vi hoppas att du vill tänka på Svenska  
Alliansmissionen när du skriver ditt testamente. Genom ett testamente kan du vara med och ge välsig-
nelse 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.

Personalförändringar 2021
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LARS-GUNNAR 
JONSSON

nationell  
missionsledare

ANNA AHLSTRÖM
församlingskonsulent

JONAS MELIN
pionjärkonsulent

MALIN RÖSTEDAL
administrativ  
koordinator

SARA VITTGÅRD
musikkonsulent

DANIEL BERNER
integrationskonsulent

Nationella avdelningen

MARTIN STRÖM
internationell  
missionsledare

JOANNA  
PALMQUIST

projekthandläggare 
(föräldraledig)

MAI LUNG LAZING
vikarierande  

projekthandläggare

KAROLINA  
STURESSON
internationell  
administratör

ISAK NILSSON
verksamhetsutvecklare 

och HR-ansvarig  
för internationella  

medarbetare

Internationella avdelningen

STEFAN ERIKSSON
administrativ chef

SAMUEL SKOG
fastighetsansvarig

CECILIA ATHLEY
ekonom och 

redovisningsansvarig

INGER JULSGÅRD
ekonom

ANNIKA  
OSKARSSON

ekonom

Administrativa avdelningen

HANNA  
WILLERMARK

ekonom

ANNELI MELLIN
ekonomiassistent

KARIN  
ZÄTTERMAN

ekonomiassistent

INGE GUSTAFSSON
vaktmästare

GUNNAR LINDAHL
kontorsvaktmästare

Utöver SAM:s ekonomi utför denna avdelning  
ekonomiarbete i 17 organisationer och församlingar 
samt lönearbete i 56 organisationer och församlingar. 
De underhåller också 7 fastigheter.  
(April 2022.)

KARIN FLYGARE
kommunikations- 

ansvarig

CAROLINA  
OLOFSGÅRD 
kommunikatör  

inriktning grafisk  
formgivning

MARITA GOOD
kommunikatör  

inriktning insamling

Kommunikationsavdelningen

ULF HÄGGQVIST
missionsföreståndare

Samfundsledning

PÅ SAM-KONTORET 2022

TOTALT 18

HELTIDSTJÄNSTER
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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. 

LEDARE! SE HIT!
Barnens tankesmedja Challenge är ett koncept där barn 
och ledare får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro 
och framtiden. Konceptet är ett samarbete mellan SAU, 
Equmenia och Diakonia och går att anpassa efter redan 
befi ntlig barnverksamhet. 

barnenstankesmedja.se Spana in utmaningen 
Lager på lager på lager!
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Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

alliansmissionen.se

SvenskaAlliansmissionen

svenskaalliansmissionen

Fadder
alliansmissionen.se/FADDER

En egen  
insamling

alliansmissionen.se/STARTA-EN-INSAMLING

Kyrkoavgiften
alliansmissionen.se/KYRKOAVGIFTEN

Ge för livet
alliansmissionen.se/GEFORLIVET

G:a Hjälmserydsvägen 5 • 570 02 Stockaryd
Tel: 0382 - 259 95 • Fax: 0382 - 259 90
E-post: info@eltk.net

TILLVERKARE AV ELCENTRALER

Personliga möten med omtanke
Nygatan 11, Jönköping

036-71 02 50

Karlssons
Begravningsbyrå

Alltid i tjänst!
Tel: 0370-101 22, 122 22

Rydaholm tel: 0472-57 50 16
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Välkommen till oss! 

www.redovisningilammhult.se 
 

4 sätt att stödja SAM


