
Evangelisk luthersk mission – Bibeltrogna vänner 

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna 
Vänner (ELM) är en missionsorganisation med 
verksamhet i Sverige och utomlands. Riksorga-
nisationen ELM består av anslutna föreningar, 
församlingar och enskilda medlemmar. Ungefär 
2000 personer är medlemmar i någon av ELMs 
cirka 50 föreningar eller församlingar. ELM ar-
betar tillsammans med ungdomsorganisationen 
ELU och de regionala organisationerna ELM 
Nord och ELM Syd.

ELM är en frukt av 1800-talets nyevangeliska 
väckelse och bildades, som missionssällskapet Bi-
beltrogna Vänner 1909, till följd av motsättningar 
angående bibelsyn inom Evangeliska Fosterlands 
Stiftelsen. ELM har haft missionärer utsända i 
Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru, och fortsät-
ter stödja självständiga kyrkor i dessa länder. I 
Sverige har arbetet organiserats kring de lokala 
missionsföreningarna och kringresande lekman-
napredikanter. Missionsgårdar, tältmission, ung-
domsläger och medieprojekt har också varit vik-
tiga delar i verksamheten i Sverige.

ELM vill hålla fast vid Bibeln som Guds 
ofelbara ord och ansluter sig till de evangelisk-
lutherska bekännelseskrifterna. Undervisningens 
huvudsyfte är personlig omvändelse till tron på 
Jesus Kristus som Herre och Räddare. Tanken är 
sedan att den omvände skall fortsätta växa och 
mogna i den kristna tron. 

ELM ordnar tillsammans med ELM Nord och 
ELM Syd predikningar, gudstjänster och andra 
samlingar där Bibeln står i centrum. I de flesta 
föreningar och församlingar drivs verksamhe-
ten – till exempel gudstjänster och barngrupper 
– helt och hållet med ideella krafter. ELM kall-
lar, utbildar och sänder predikanter, missionärer, 
ungdomsledare utomlands och i Sverige. Många 
medlemmar i ELM kommer varje år till ELM 
Syds stora sommarmöte tredje helgen i juli. ELM 
(och dess samarbetsorganisationer) ger ut mis-
sionstidningen Till Liv, ungdomstidningen Insi-
dan och barntidningen Droppen.

ELM vill fortsätta bedriva evangeliserande 
missionsarbete i och utanför Sverige. Ett sådant 
arbete förändrar människors liv och leder in i ett 
tjänande som märks i ökat socialt och samhälle-
ligt engagemang. ELM vill fortsätta lyfta fram en 
biblisk världsbild med en människosyn som talar 
om ansvar, trohet och tjänande, liksom om möj-
lighet till försoning och upprättande.
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Medlemmar: 2 840 (2 840 betjänade)
Församlingar/föreningar: 50 Bildades: 1909


