Kandidater vid
styrelseval i EFS 2019
Fem personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, ingen av dessa ställer
upp för omval. Antal platser som ska fyllas är fem, och här presenteras EFS
valberednings förslag på styrelsekandidater till årsmötet den 31 maj–1 juni,
med styrelseval 31 maj.
Följande sju personer är nominerade:
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Claes Nord
52 år, teknisk specialist inom ytbehandling
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Medlem i Lutherska Missionskyrkan sedan 2012. Jag gillar att arbeta med vår Julmarknad och Alpha är även aktiv i ekumeniska sammanhang.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– En viktig fråga är hur EFS kan stödja och undervisa barn, ungdomar
och unga vuxna. Utan tillväxt bygger vi inte Guds rike.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Mitt bidrag till EFS är min erfarenhet från styrelsearbete i större föreningar, projektledning
och marknadsföring inom näringslivet.

Jan Hallquist
60 år, socionom och ekonom
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Har de senaste 10 åren verkat som entreprenör och egenföretagare.
Bor i Brämhult utanför Borås. Är ganska ny i EFS men har bland
annat hunnit med en del flyktingarbete och varit med i förbönstjänst.
Har lång erfarenhet som aktiv i Svenska kyrkan, bland annat från
arbete i kyrkoråd och andra styrelser.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Det är viktigt att vi i EFS, i olika åldrar och med olika bakgrund, arbetar med att bygga den
kyrka som tydligt förkunnar evangeliet och attraherar människor utanför kyrkan.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Mina erfarenheter som f.d. kommunal chef, projektledare och av företagare bör komma väl
till pass när EFS definierar sitt nuläge, sitt framtida önskeläge och bestämmer väg att gå för att
förverkliga vision och önskeläge.
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Per-Anders Wiklund
Maskiningenjör och egen företagare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– I EFS har jag varit medlem i EFS sedan 60-talet. Ordf. i EFS
Missionsförening Örnsköldsvik, ledamot i EFS Fastighetsförening
Örnsköldsvik, ledamot i Distrikt styrelsen Mittnorrland, arbetet 3 år i
Riksstyrelsen och 4 år i Ekonomirådet på Riks.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Att förkunna evangeliet klart och tydligt om Jesus Kristus så att
människor kom till tro på Honom. Att stödja vårt missionsarbete. Att vi har en ekonomi som är i
balans så att kraft och energi kan användas till att förkunna evangeliet om Jesus Kristus.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Jag gillar utmaningar utifrån den erfarenhet jag har. Van att samarbeta i en styrelse. Att var en
länk mellan Missionsföreningar, Regionen och Riksstyrelsen.

Lillemor Persson
65 år, lärare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Bor i Örkelljunga. Jag är lärare och arbetar bland annat som studiehandledare i swahili. Ett språk som jag lärde mig under mina 5 ½
år som missionär i Tanzania. Jag har suttit sammanlagt fyra perioder
i EFS styrelse. Mitt lokala engagemang har jag i EFS- kyrkan i Örkel
ljunga där jag bland annat är lovsångsledare.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Att vi blir fler! Vi behöver be och arbeta så att evangeliet om Jesus hörs och syns runt omkring
oss. Att vi, från vår plattform som självständig missionsrörelse i Svenska Kyrkan och genom att
jobba med vår organisation, ska hitta vägar så att vi kan arbeta smidigt i alla våra sammanhang.
Att bönen, bibeln och troheten till Guds ord ska inspirera oss så att vi får se människor och samhällen förvandlade av Jesus.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Att jag har erfarenhet av EFS internationella arbete och att jag har mångårigt arbete av att
sitta i EFS styrelse. Sedan upplever jag en kallelse i att be! Så det gör jag!
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Marie Larsson
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
Jag flyttade till Stockholm 2009 och har sen dess varit med i EFS i
Betlehemskyrkan. Där har jag engagerat mig i styrelsen, församlingsläger, Alpha-kurs.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Församlingens syn på sig själv. Vi behöver få fortsätta att upptäcka vad det innebär att vara en kropp och att tillsammans söka Guds
tanke med församlingen. Vi behöver lämna det konsumtionstänk som
ibland finns, där församlingsmedlemmen ”beställer tjänster” av de
anställda och påverkar genom åsikter främst istället för tjänande.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Som personalvetare tror jag att jag kan komma med bra HR-perspektiv både utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet.

Per Moen
64 år, pensionär
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Uppvuxen i Göteborg, bor i Grimsmark, Västerbotten, är 64 år och
har jobbat som rektor till och med höstterminen 2018, är nu pensionär. Jag är medlem i Nysätra EFS där mitt engagemang är kör
ledare och musikant, mötesledning, smågruppsarbete och styrelse
arbete, de senaste åren som ordförande.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– En viktig uppgift idag är att stimulera och rusta oss EFS-are till att möta människor i vår var
dag, och frimodigt samtala om vår tro. Att arbeta ekumeniskt över samfundsgränser är viktigt
idag. I en tid då medlemssiffror sjunker bör vi ta hjälp av varandra. Ekumeniskt arbete ger också
ett bra avtryck i vårt samhälle och främjar Kristi rikes tillväxt.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Som kristen sedan många år, är jag trygg och stabil i min tro. Mina erfarenheter av att som
kristen möta olika människor tror jag kan vara ett bidrag. I min yrkesroll har jag arbetat med
ledning och medskapande, vilket också är något jag kan bidra med.
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Leif Åberg
71 år, civilingenjör
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Gift, 7 pojkar. Varit ordförande för UG i Göteborg och Uppsala,
ordförande i Lötenkyrkan, missionär i Tanzania, medlem i EFS
hemlandsutskott och höll i byggandet av Lötenkyrkan. Genomförde
Vision 78 och var sedan ute 1 år på halvtid runt om i Sverige för att inspirera. Jobbar deltid som Fastighetsansvarig i en församling utanför
Uppsala. Spelar innebandy, golf och joggar samt har egna höns. Är lite
entreprenör även om de vilda idéerna har avtagit något med åren.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, enligt dig?
– Min förhoppning med EFS är att våra unga skall våga mer och inspirera alla goda krafter.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Mer kreativitet och framåtanda generellt! Nytt elevhem och äldreboende vid Johannelund.
Gärna mission i öst (Asien). Tryggare villkor för samarbetskyrkor. Våga prata om och försöka ta
tag i varför alltför många av våra medlemmar slutar vara aktiva och ibland även slutar gå i kyrkan/missionshuset.
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