Kandidater vid
styrelseval i EFS 2018
Fem styrelseledamöter är år i tur att avgå: Maria Andersson, LarsOlov Eriksson, Magdalena Giertz, Lillemor Persson och Per-Anders Wiklund. Av dessa ställer fyra upp för
omval. Enligt beslut på årsmötet 2015 och 2016 ska styrelsen minska till 12 personer
2018. Utifrån detta ska antalet kandidater som väljs in i styrelsen 2018 vara fyra ledamöter för en period av tre år.
Valberedningen har förslagit fem styrelsekandidater inför valet; Maria Andersson,
LarsOlov Eriksson, Lillemor Persson, Per-Anders Wiklund (alla omval) och Eyassu
Tesfay (nyval). Dessutom har Salt enligt praxis för nominering av kandidater till EFS
riksstyrelse nominerat Börje Lund.
Eventuella senare nomineringar måste som tidigare annonserats i Budbäraren lämnas
in till organisationssekreteraren vid EFS kansli innan 30 april 2018. Frist är satt för
att kandidater skall kunna presenteras på hemsidan senast 7 dagar innan årsmötet.
Den eller de som nominerar ska ha inhämtat uppgift om kandidatens lämplighet och
kvalifikationer samt valbarhet i enlighet med EFS stadgar samt Stiftelsen för insamlingskontrolls regelverk för 90-konto. (Detta innebär bl.a. att kandidater för att vara
valbara till styrelsen inte får vara försatta i personlig konkurs eller ha betalningsanmärkningar.)
Här följer en presentation av kandidaterna.
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Lillemor Persson
53 år, lärare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Jag är lärare och arbetar bland annat som studiehandledare i swahili, ett språk jag lärde mig under de fem och ett halvt åren då jag var
missionär i Tanzania. Jag har suttit sammanlagt fyra perioder i EFS
styrelse. Mitt lokala engagemang har jag i EFS-kyrkan i Örkelljunga.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Att vi blir fler! Vi behöver be om nöd och glöd, och arbeta för att vittnesbördet om Jesus delas. Att vi, från vår plattform som självständig missionsrörelse i Svenska
kyrkan och genom att jobba med vår nya organisation, ska hitta nya vägar så att evangeliet når
ut. Att bön, bibelläsning och trohet till Guds ord ska inspirera oss att ha fullt fokus på att göra
Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.
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!

Maria Andersson
56 år, musiklärare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Jag har under många år varit engagerad i barn- och musikarbete,
främst med kör och blåsorkester. Sedan årsmötet 2015 har jag varit
med i EFS styrelse och det senaste året även i personalnämnden.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Att förkunna evangeliet om Jesus för så många vi kan, och på så
många sätt vi kan. Att stå kvar i vår tradition och med våra samarbetspartners, men också vara öppna för nya vägar.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Förhoppningsvis kan jag använda de erfarenheter jag fått under mina tre år som styrelseledamot. Jag tror också att jag kan bidra med perspektivet från de små missionsföreningarna på
landsbygden. Sedan ligger förstås musikarbetet inom EFS nära mitt hjärta.
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Eyassu Tesfay
68 år, ingenjör och egenföretagare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Det var inte så länge sedan som vi firade 150-årsjubileum av EFS
utlandsmission. Ett firande som får mig att tänka på de missionärer
som sändes ut till, för dem det okända, och landade i Massawa den
15 mars 1866. Bara några år senare, i mitten av 1870, kom min farmors föräldrar Kebte och Sellas från höglandet i Eritrea till Emkolu
i närheten av Massawa. Det var på det viset som familjen Kebte, fyra
generationer tillbaka, instiftade kontakten med EFS och allt vad EFS
står för. Det var där, långt borta från Sverige, som min andliga relation
till EFS mission föddes.
Det som fortfarande finns inom mig är, det varma församlingslivet, sången, bibelläsningen och
bönestunderna, men också diakoni-socialt ansvarstagande på olika områden. Min uppväxt har
präglats av Carl Olof Rosenius dagbetraktelser, Sions toner – trosbekännelse och melodier som
genomsyrat mitt liv på alla plan.
Under 70-talet var jag aktiv i den Evangeliska kyrkan i Eritrea, som ungdomsledare och kantor
i AdiUgri. I Addis Abeba blev Mekane Yesus-kyrkan mitt andliga hem under de fem åren då jag
var universitetsstudent (1971–75) i Etiopien. Även där engagerande jag mig som kantor och ungdomskörledare i kyrkan.
Efter min ankomst till Sverige 1977 fann jag ett andligt hem i Betlehemskyrkan i Stockholm.
1999 valdes jag in i äldsterådet i den tigrinjatalande delen av BK, med ansvar för organisation,
nätverksbildning och kontakter utåt. Mellan 2003–2017 arbetade jag som generalsekreterare
för ett nätverk av eritreaner med bakgrund i Evangeliska Lutherska kyrkan i Eritrea. Syftet var
att stötta varandra i tro och att leva med tro i den utsatthet man kan befinna sig i som flykting.
Syftet var också att så ett frö för nya kyrkor och bibelstudiegrupper runt om i Europa.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, enligt dig?
– Jag ser en del utmaningar för EFS, bland annat strukturellt, tillväxt i medlemskap, men också
teologiskt. Jag ser även utmaningar för mig själv i mitt nya uppdrag, men jag ser fram emot att
lära mig under resans gång.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Min förhoppning och ambition är att bidra med att bygga upp och stärka samarbetet bland nykomlingar, men också mellan nykomlingarna och resten av EFS, samt ge hemmamissioneringen
en välbehövlig uppmärksamhet.
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Per Anders Wiklund
71 år, egenföretagare
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Jag är uppvuxen i EFS Sandslån, flyttade till Örnsköldsvik och var
aktiv i EFS, dels i styrelsen för fastighetsföreningen och missionsföre
ningen där jag var ordförande en period. Sedan tre år har jag varit en
del av riksstyrelsen.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– Att förvalta det uppdrag vi har fått att förkunna evangelium om
Jesus Kristus till våra medmänniskor.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Jag vill använda den kunskap och livserfarenhet jag har till att vara till nytta för Guds rike och
EFS.

LarsOlov Eriksson
67 år, docent/högskolelektor
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Jag är uppvuxen inom EFS i Västerbotten och har under hela mitt
liv hittills varit med i och arbetat inom rörelsen som lärare på Johannelund och predikant/präst på frivillig basis.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren,
enligt dig?
– EFS viktigaste framtidsfråga är hur vi kan få med flera för att utföra
det uppdrag vi tror att Herren har kallat oss till både i Sverige och
utomlands. Här är frågan om ungdomarnas (Salts) plats avgörande.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Jag tror att jag främst kan bidra med min breda och långa erfarenhet av och kunskap om EFS
och Svenska kyrkan samt mitt teologiska kunnande.
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Börje Lund
75 år
Vad har du för bakgrund och erfarenhet?
– Genom en ungdomkör kom jag med i EFS i Göteborg. Blev snart
med i styrelsen och blev sedan ordförande i sju år innan jag fick uppdraget att som ordförande starta en ny EFS-förening i Furulundskyrkan i Partille.Jag fick förmånen att starta upp en ungdomgrupp där,
som med Guds hjälp och många teamare från Team Jesus Generation
växte till mer än 40 unga vänner. Dessa unga blev majoriteten i den
nya församlingen. När vi startade hade inte något EFS startat på mer
än 30 år, vilket gjorde att jag under mina 23 år i distriktsstyrelsen
även som ordförande verkade för att fler skulle starta. Det skedde också.
På senare tid har jag haft förmånen att vara med vid starten av Öjersjökyrkan och som vice ordf.
i kyrkorådet fått medverka till ett unikt samarbetsavtal med Partille pastortat, där vi fått en hel
församling att arbeta i med två kyrkor som växer och byggs ut.
Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, enligt dig?
– Satsa mer på Salt och inte minst deras arbete med ungdomar efter konfirmationsåldern, ungdomsgrupper. Konferenser och att våra gudstjänster behöver förnyas så att ungdomar känner
sig hemma. Våga satsa nu! Inspirera mer på nystart och samverkan där så är möjligt. Ta lärdom
av den bedjande, nysatsande Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien , innan vi tynar bort.
Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap
och erfarenhet?
– Mitt bidrag är erfarenheten att ha varit med i EFS på olika nivåer även EFS riksstyrelse samt
Hjälmareds folkhögskolas styrelse. Erfarenhet av Svenska kyrkan som ordf i Levande kyrka med
en tredjedel av ledamöterna i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Partille samt ledamot i stiftsfullmäktige. Som företagare och ingenjör är jag insatt i bokföring, ekonomiska frågor, byggfrågor
mm.
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