
STEFAN SVENSSON 
ORT: HÄSSLEHOLM
YRKE: FOLKHÖGSKOLEREKTOR, PRÄSTVIGD FÖR EFS-
Bakgrund/erfarenhet  
Har arbetat hela mitt liv inom EFS, först som 
korttidsarbetare, sedan som ungdomskonsu-
lent i Norrbotten och Småland, ungdomspas-
tor i samarbetskyrka, distriktsföreståndare i 
Småland och Östergötland och sedan drygt 
13 år som folkhögskolerektor i Glimåkra. Sit-
ter i EFS styrelse sedan 2011, och ordförande 
det senaste året.

HENRIK NÄSLUND
ORT: SKELLEFTEÅ
YRKE: UTVECKLINGSKONSULENT 
EFS VÄSTERBOTTEN
Bakgrund/erfarenhet
Är uppvuxen fem mil från Örnsköldsvik och 
varit med i EFS Sörflärke, en landsbygdsför-
ening på cirka 60 medlemmar. Har pluggat 
två år i Umeå och 4,5 år på Johannelund i 
Uppsala och fanns då med i samarbetskyrkor, 
Solbacka- respektive Lötenkyrkan. Har även 
jobbat ett år som pastor i Strömsund, en de-
lad tjänst mellan EFS och Svenska kyrkan. 
Suttit i styrelsen sedan 2011.

BARBRO JONSSON
ÅLDER: 57 ÅR
ORT: ÖREBRO
YRKE: BARNMORSKA
Bakgrund/erfarenhet
Uppvuxen i EFS i Skellefteå, har bott och va-
rit engagerad i EFS i Göteborg, Norrköping, 
Uppsala och Örebro. EFS-missionär två år i 
Sudan och åtta år i Etiopien. Suttit i EFS sty-
relse sedan 2011, varav två år i presidiet och 
som ordförande för Personalnämnden.

TOMAS ANDERSSON
ORT: VIKEN
YRKE: EKONOMICHEF, HELSINGBORGS PASTORAT
Bakgrund/erfarenhet 
Civilekonom, med många års erfarenhet-
er som ledande befattningshavare inom nä-
ringslivet. 2002 sändes jag och familjen ut 
som missionärer till Etiopien av EFS/Svens-
ka kyrkan. Först tre år som ekonomisk rådgi-
vare åt centrala synoden i Nakamte, därefter 
fem år med utbildnings- och ledarskapsfrågor 
på Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba. 
2010–2012 ekonomichef på EFS kansli och 
sedan ekonomichef för Helsingborgs pastorat. 
Styrelseledamot i missionsföreningen i Ler-
bergets kyrka.

BIRGIT HEDMAN
ORT: UMEÅ/BOLIDEN
YRKE: PENSIONERAD DIAKON
Bakgrund/erfarenhet 
Vuxit upp i EFS-familj och deltagit i allt från 
Fg-Pg och körer till styrelsearbete i förening, 
distrikt och riks (sedan 2008). Sitter för sty-
relsens räkning i samarbetsrådet EFS–Svens-
ka kyrkan, samt EFS antagningsråd. Har varit 
ledamot i kyrkofullmäktige och domkapitel.

MARIA ANDERSSON  
ORT: VIDSEL  
YRKE: MUSIKLÄRARE
Bakgrund/erfarenhet
Arbetar som musiklärare i Älvsbyn. Är sedan 
många år engagerad inom EFS, framför allt 
med barn- och musikarbete.

LARSOLOV ERIKSSON 
ORT: UPPSALA  
YRKE: DOCENT/HÖGSKOLELEKTOR
Bakgrund/erfarenhet
Född i Västerbotten, engagerad i EFS sedan 
ungdomen, haft ledaruppgifter av skilda slag 
och på olika nivåer inom EFS sedan tonåren. 
Med i EFS styrelse 1978–1987, rektor för Jo-
hannelund 1992–1998. Haft flera förtroende-
uppdrag inom Svenska kyrkan, bland annat 
ordförande för utredningen om Den svenska 
evangelieboken 2002 och ledamot i Svenska 
kyrkans teologiska kommitté.

LILLEMOR PERSSON 
ORT: ÖRKELLJUNGA  
YRKE: LÄRARE
Bakgrund/erfarenhet
Lågstadielärare och har under hela livet arbe-
tat med barn. Har också arbetat som missio-
när i Tanzania. Har tidigare suttit nio år i EFS 
styrelse och sitter i EFS internationella råd se-
dan flera år tillbaka. 

PER-ANDERS WIKLUND 
ORT: ÖRNSKÖLDSVIK 
YRKE: EGENFÖRETAGARE
Bakgrund/erfarenhet
Driver företaget Pawitec, Örnsköldsvik. Född 
och uppvuxen i Sandslån i Ångermanland. 
Varit medlem i EFS sedan 1960. Har varit 
ordförande i EFS Örnsköldsvik, ledamot i 
styrelsen för EFS Mittnorrland, deltagit i ar-
betsgruppen som arbetade med sammanslag-
ningen av EFS-distrikten Jämtland och Väs-
ternorrland.

LARS HÄGGBERG  
ORT: LINKÖPING.
YRKE: FÖRSAMLINGSHERDE.
Bakgrund/erfarenhet
Född i Falun, lågstadielärare, prästutbildning 
på Johannelund 1988–1994, präst i Malung i 
Dalarna 1994–2006, Ansgarskyrkan i Linkö-
ping sedan 2007.

KLAS LUNDSTRÖM 
ORT: VATTHOLMA, UPPSALA.
YRKE: HÖGSKOLELEKTOR.
Bakgrund/erfarenhet
Har läst teologi i Uppsala. Arbetade med teo-
logisk utbildning under åren 1983–1993 i 
Tanzania. Därefter i huvudsak varit anställd 
som lärare på Johannelunds teologiska hög-
skola och undervisar i ämnen som mission, 
kyrkohistoria, Gamla testamentet, försam-
lingsutveckling med mera.

KRISTER BREDMAR
ORT: KALMAR.
YRKE: UNIVERSITETSLEKTOR.
Bakgrund/erfarenhet
Uppvuxen i EFS och har varit verksam både 
på distrikts- och riksnivå i olika sammanhang. 
Aktiv i Vasakyrkan i Kalmar.

ROBERT CAMPBELL-SJÖDIN
ORT: GÖTEBORG.
YRKE: AFFÄRSUTVECKLARE.
Bakgrund/erfarenhet
Uppvuxen inom EFS både i Sverige och som 
missionärsbarn i Tanzania. Utbildade inom 
Bibelkunskap och Internationell handel. An-
ställd som distriktskonsulent i EFS Västsveri-
ge under sju år. Engagerad i Furulundskyrkan 
i Partille och nyplanteringen Öjersjökyrkan. 

MARIA STENMAN
ORT: UPPSALA
YRKE: LÄKARE
Bakgrund/erfarenhet
Född i Ätran, Halland. AT-läkare på akade-
miska sjukhuset i Uppsala. Aktiv i EFS i Mi-
kaelskyrkan.

REINE TOTH
ORT: FÄRINGSÖ
YRKE: MISSIONSFÖRESTÅNDARE FOLK&SPRÅK
Bakgrund/erfarenhet
Har tjänst som missionsföreståndare för orga-
nisationen Folk & språk sedan april 2015. Tog 
examen inom teologi på Johannelunds teolo-
giska högskola i Uppsala 2011. Har därefter 
varit präst i Svenska kyrkan och EFS. Närmast 
kommer han från en tjänst i EFS Betaniakyr-
kan i Malmö. 


