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Inledningsord

Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att 
förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 

Upp. 14:6

Ännu ett år har gått. Förändringens vindar blåser över världen. Det som byggts upp av 
människor kan på kort tid falla samman. Många mänskliga förhoppningar har grusats. 

Som en fast punkt mitt i allt detta står evangeliet – det eviga och oföränderliga evangeliet. Det
var detta ängeln, som Johannes fick se, ville förkunna. Samma evangelium behöver förkunnas
i dag. Det riktar sig till alla folk på hela jorden. Alla behöver få höra det, läsa det, tro det och 
ta emot det. Därför behövs förkunnelse, kristen gemenskap och utgivning av god litteratur. 
Grunden för allt detta är den första och största utgivningen som Gud själv svarade för. Vi 
läser om den i Joh. 3:16. Gud utgav sin Son. Han utgav honom i döden. Drivkraften var hans 
kärlek till världen. Synden är sonad! Skulden är betalad! Var och en som tror på Sonen ska 
inte förgås utan ha evigt liv. Det ger anledning till frimodighet.

LLM:s arbete når inte alla folk och stammar på jorden. Men vår önskan och bön är att varje 
skrift som blir översatt, tryckt och läst ska ge läsaren en himmelsk hälsning.

Allmänt

LLM hade sin fyrtiofjärde årsmöteshelg under Kristi himmelsfärdshelgen, 29-30 maj 2019. 
Årsmöteshelgen inleddes i Mariehemskyrkan kl. 18 på onsdagen med predikan av Göran 
Holmgren. Därefter följde årsmötesförhandlingar under ledning av ordförande Bengt 
Lunnergård. Efter serveringen hade styrelsen ett konstituerande sammanträde. 

På Kristi himmelsfärdsdag predikade Jan Nilsson i Vännäsby församlingsgård kl. 14 och 
Bengt Lunnergård hade ett kort avslutningsord. Elin Lundmark och Maarit Filppula 
medverkade med sång, liksom Tomas Krüger och Jan Nilsson. Gunilla Staxäng informerade 
kort om nytryckt litteratur och tillhandahöll även många skrifter till försäljning. Mötet 
avslutades med servering.

Styrelsen



Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. Styrelsen består av nio 
ordinarie ledamöter och fem ersättare, alla valda på tvåårsperioder. Valda på årsmötet 2018 
till ordinarie ledamöter var Gudrun Johansson, Henric Staxäng, Hanna Rita Hylander, Tomas 
Krüger och Gunilla Staxäng och till ersättare Ing-Marie Nilsson och Johannes Nilsson.

På årsmötet 2019 valdes till ordinarie ledamöter Bengt Lunnergård, Bodil Fischer, Anders 
Sandström och Samuel Holmgren och till ersättare Helena Thurfjell-Andersson, Anna-May 
Konradsson Karlsson och Åsa Söderberg. Dessutom gjordes fyllnadsval av Anders 
Österbacka, då Hanna Rita Hylander begärt att få lämna styrelsen.

Styrelsens hedersledamöter är Rune Lövgren, Jan Nilsson, Åsa Öhmark, Elin Lundberg och 
Inger Heikki. Adjungerade ledamöter är Maria Kling, Magdalena Staxäng, Britta Pettersson, 
Elin Lundmark och Josefine Krüger. 

Litteraturarbetet

LLM har under 2019 fortsatt sitt arbete med att översätta, trycka och sprida kristen litteratur i 
olika länder.

Tryckningen av månadsvolymerna januari-mars ur Rosenius Husandakt på swahili har skett i 
1 000 exemplar under 2019. En stor del av kostnaden betalades i förskott under 2018 och 
resterande ca 20 800 kr under 2019. Inför tryckning av månadsvolymerna april-juni har försök
att hitta ett billigare tryckeri gjorts. Philip Bach Svendsen vid Soma Biblia i Tanzania har 
hjälpt oss med detta.

Bidrag på 5 000 kr har skickats till tryckning av en bok på swahili av Immanuel Luther om 
relationen mellan kristna och muslimer. 

Missionären Kerstin Nilsson i Kenya har fått ca 2 800 kr till biblar, bibelguider och 
sångböcker på swahili, kisabaot och engelska.

Ca 62 000 kr har gått till tryckning och distribution av månadsvolymerna 7-12 i 1 000 
exemplar av Rosenius Husandakt på portugisiska. LLM:s kontaktperson Marcos Berndt har 
flera kanaler för spridning av skrifterna, bl.a. i Brasilien och Paraguay.

Samarbetet med Volodin och Andreusjkin i Ryssland har fortsatt. Volodin översätter direkt 
från svenska till ryska. Han har översatt Syndens dagliga plåga och Rättfärdig i Jesus av 
Rosenius och dessa båda har tryckts som en bok i 2 000 exemplar. Till detta har skickats ca 
54 000 kr.



Omtryckning av Se på Jesus av Giwerholdt på ryska har skett i 3 000 exemplar, till en 
kostnad på ca 24 000 kr.

Föreningen Logosmappen i Finland har mottagit ca 10 500 kr för att utarbeta en databas med 
kristen vokalmusik. I den sökbara databasen kan sånger arrangerade av Juhani Martikainen 
och med texter av bl.a. Lina Sandell fritt hämtas. Ola Österbacka har haft ansvaret för detta.

Zakkariah och Sujatha i Indien har fått ca 4 300 kr till barnböcker, biblar och barnbiblar. 
Kontakter har även förekommit med Sanjay Dasari som tidigare bott i Umeå.

Ett bidrag på ca 2 100 kr har skickats till utgivning av bok nummer 2 av The Church under
Oppression. Boken är skriven av Viola Fronkova i Slovakien.

Till Ghana har ca 4 500 kr utbetalts. Detta har gått till 20 biblar samt tryckning av traktaten 
Jesus Name above every Name i 3 000 exemplar vardera på engelska och twi. Kontaktperson 
har varit Joel Asare.

Biblisk historia på oromiffa har tryckts i 3 000 exemplar i Etiopien genom Etiopien-Hjälpens 
försorg. LLM har bidragit med ca 20 000 kr till detta. Dessutom har ca 8 000 kr utbetalats till 
en evangelistutbildning för en person inom Arsi Outreach Church. Kanske kan det vara en 
möjlig kanal för vidare spridning av LLM:s skrifter. Kontaktperson har varit Jens Ipsen.

En ny kontakt under 2019 är Flemming Kofod Svendsen i Danmark. Han håller på att skriva 
en bok om Rosenius och har visat intresse för LLM:s översättningar och tryckningar av 
Rosenius-litteratur.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Övrigt arbete

Tidningen Brevet som ges ut av LLM har under 2019 utkommit med två nummer och har 
skickats gratis till ca 2 200 adresser. Redaktör har varit Bengt Lunnergård och ansvarig 
utgivare Henric Staxäng. Gunilla Staxäng och Samuel Holmgren har även varit behjälpliga i 
arbetet med tidningen. Layouten har skötts av Design för livet.



Johannes Nilsson har under 2019 fortsatt att utveckla LLM:s nya hemsida, www.llm.nu, som 
lanserades under 2018.

LLM:s litteraturdepå, Luthergården i Vännäs, har varit öppen två timmar i veckan. Gunilla 
Staxäng har fortsatt att sköta den huvudsakliga delen av alla internationella korrespondenser, 
liksom Luthergårdens öppethållande. 

Hyresgäst i bostadshuset är Magdalena Staxäng.

Styrelsen vill tacka alla som deltagit i LLM:s verksamhet med förböner, gåvor och praktiskt 
arbete.

Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att 
hans namn är upphöjt. Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt 
över hela jorden. Jes. 12:4-5.

Styrelsen


