Presentation av kyrkostyrelsen

Gunilla Andersson Hans Andreasson

Sanna Boij

Alingsås, född 1969.

Sandviken, född 1964.

Sollentuna, född 1967.

Lärare i musik och engelska.

Pastor och docent i praktisk
teologi.

Biträdande universitetslektor vid
KTH inom ljud och vibrationer.

Medlem i Kanalkyrkans
församling (SB/SMK).

Medlem i Rotebrokyrkans
församling (MK/SB).

Uppdrag i församlingen:
Pastor, föreståndare och arbetsledare.

Uppdrag i församlingen:
Ledamot i ungdomsrådet, scoutledare. Leder och medverkar i
gudstjänster. Har tidigare suttit
i församlingsstyrelsen och varit
aktiv i arbetet med samgåendet
på lokalplanet.

Medlem i Sävedalens
Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare
även SMU-ledare och ordförande
i församlingen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka där alla är välkomna
och där alla ges möjlighet till ett
personligt möte med Jesus Kristus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Frågor som rör organisation och
administration.
Missionsfrågor både internationellt och nationellt.
Frågor som rör sång, musik och
gudstjänstliv.
Personalfrågor.
Utbildning och utveckling.

Min vision för X-kyrkan:
1) en öppen gemenskap för allt
trons liv, i mångfald och dialog, i
övertygelse och ödmjukhet,
i arbete och lovsång.
2) en kyrka gripen av Jesus och
samtiden, engagerad i vittnesbörd och tjänst.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
1) den teologiska reflektionen
och tillämpningen i tro och liv,
särskilt utifrån ett ekumeniskt
och internationellt perspektiv.
2) kyrkans ställningstaganden i
mötet med aktuella frågor och
evangeliets plats för kommande
generationer.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Att den nya kyrkan bär med sig
förnyelse och inspiration i våra
församlingar, hos individer och
i det nya gemensamma samfundet. Då kan vi bli en kristen
rörelse som är relevant i dagens
samhälle. Att vi lyckas visa mer
på det som förenar oss än som
skiljer, där det centrala kan få
komma i fokus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fortsätta det arbete som nu
pågår kring strategiska satsningar som lyfter fram vår
gemensamma grund. Att skapa
tillit till den nya kyrkan och
delaktighet på det lokala och
regionala planet.
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Miriam Carlsson

Lars Dalesjö

Helena Högberg

Göteborg, född 1983.

Helsingborg, född 1954.

Brålanda, född 1980.

Läkare.

Skolledare.

Medlem i Fiskebäcks Missionskyrka

Medlem i Helsingborgs Baptistförsamling.

Högstadielärare i svenska som
andraspråk och engelska.

Uppdrag i församlingen:
Vice ordf i ungdomsrådet. Tidigare scoutledare och medlem i
gudstjänstrådet.

Uppdrag i församlingen:
Ordförande, diakon.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
equmenias styrelse sedan starten
2007 samt GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Jag drömmer om en kyrka som
följer Jesus i allt vad det innebär
idag. Vi har landat i en riktigt bra
vision och strategisk plattform. Nu
kommer den stora utmaningen
för oss – att vision och strategisk
plattform omsätts i handling och
inte bara är fina formuleringar.
Att vi fortsätter att tänka nytt och
vågar prioritera. Hur kan vi som
samfund utmana och hjälpa församlingarna i deras arbete?
Det är ju i församlingarna som det
händer – det är där vi möter människor och lever vårt uppdrag att
göra människor till lärjungar och
därigenom förvandla världen.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Baptistsamfundets
Missionsstyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som älskar Jesus och
förändrar mig, mina medmänniskor och världen.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Utvecklingsfrågor och ledningsuppgifter.

Medlem i Kungälvs Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Konfirmationsarbete, ungdomskör, tonår, Ungdomsrådet.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Missionskyrkans
kyrkostyrelse.
Min vision för X-kyrkan:
Genom att utmana oss själva och
samhället ska fler människor få
höra om Jesus och komma till
tro på honom.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Bidragsdelegationen, folkhögskolorna, ekumeniskt arbete, hur
vi får med våra ungdomar och
unga vuxna i vår nya kyrka.

Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Församlingsutveckling och
nystart/omstart.
Samarbetet med equmenia – vad
kan vi göra ihop och när ska vi
överlåta till varandra? Hur får vi
unga att vilja vara med i församlingen och finna sin roll där?
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Bildarmöte för X-kyrkan

Christer Jonsson

Karin Kopparmalms Ann-Sofie Lasell

Emmaboda, född 1959.

Vilhelmina, född 1960.

Universitetslektor – Linné
universitet, men tjänstledig för
att vara landstingsråd i Landstinget i Kalmar län.

Verksamhetschef på Vilhelmina
sjukstuga.

Medlem i Emmaboda Metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Församlingsrådets ordförande.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Metodistkyrkans kyrkostyrelse
och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En ny kyrka som med sin
mångfald av församlingar och
medlemmar på nytt svarar på
utmaningen ”Följ mig”. En ny
kyrka för hela livet som når hela
Sverige och som skapar möjlighet för människor att möta Jesus!
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Utvecklingsfrågor och förnyelse!

Medlem i Vilhelmina Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande sedan 10 år tillbaka.
Styrelseuppdrag på nationell nivå
Svenska Missionskyrkans
kyrkostyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som där visionen är
verklighet, som inbjuder människor till möte med levande
Gud. En kyrka som går ut och
lever evangeliet i vardagen. En
kyrka som säger "kom som du
är" och menar det. En kyrka som
vågar stå för de värden som Jesus
förkunnade. En kyrka som är en
kraft att räkna med i samhällsdebatten. Jag tycker strategisk
plattform säger så mycket om hur
jag skulle vilja att den nya kyrkan
ska vara. Budskapet och uppdraget är 2000 år. Uppdragsgivaren
är densamme, lika mäktig och
full av kärlek till sina barn och
sin kyrka men vi behöver hitta
formerna för kyrka i vår tid.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Har det sista året suttit i GFstyrelsen. I KS har jag suttit i
Bidragsdelegationen vilket gör att
jag kan en del om missionskyrkans distrikt och församlingar.
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Gävle, född 1957.
Socionom. Arbetar sedan åtta år
som organisationskonsult i eget
företag, med huvudsaklig inriktning på organisation och ledarskap.
Medlem i Gävle första Baptistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande i församlingens
styrelse och ingår i församlingens
äldste-grupp.
Min vision för X-kyrkan:
”En kyrka för hela livet där mötet
med Jesus Kristus förvandlar –
mig, dig och världen. ”
Visionen som redan är formulerad, vill jag ställa mig bakom. Att
arbeta för att kyrkan ska erbjuda
mötesplatser där Jesus Kristus är
centrum, där människors engagemang och intresse av förändring
och utveckling kan tas tillvara –
för att förvandla oss och världen
– känns inspirerande och utmanande. Den kyrkan vill jag vara en
del av!
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Många frågor intresserar mig,
men i det här skedet – i formandet av den nya kyrkan – kommer organisation och ledarskap
främst. Jag vill också gärna arbeta
med frågor om, hur kyrkan ska
vara relevant för sin samtid, ”göra
rätt saker”. Det innefattar att
arbete med utvecklingsfrågor och
prioriteringar.
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Malin Ljungdahl

Sven Mannervik

Andreas Möller

Stockholm, född 1979.

Täby, född 1952.

Fagerås, född 1971.

Läkare inom psykiatrin.

Professor, prefekt för fysikinstitu- Pastor.
tionen vid Stockholms universitet. Medlem i Karlstads Baptist
församling.
Medlem i Immanuelskyrkan,
Stockholm (SMK).
Uppdrag i församlingen:
Uppdrag i församlingen:
Pastor och församlingsföreståndare.
Församlingens ordförande
1990–2010. Styrelseordförande i
Immanuelskyrkans förvaltnings- Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Baptistsamfundets
bolag Probitas sedan 1997, samt
många andra uppdrag i kommit- Missionsstyrelse.
téer och styrelser genom åren.
Min vision för X-kyrkan:
Min vision för X-kyrkan:
I bildande- och inledningsfasen
En fri och öppen kyrka med röt- att vi ska våga tänka mindre på
terna i folkrörelsen, i dialog med vem som eventuellt måste ge
upp vad, och mer på vilka nya
samtiden och med blicken mot
impulser vi kan få av den större
framtiden.
gemenskapen. På längre sikt att
En kyrka som vilar på Guds ord
X-kyrkan kan få bli en tydlig röst
och som präglas av människor
i samhället, och ett bra stöd i de
som vill leva trons liv.
lokala församlingarnas uppdrag
En kyrka som är öppen och som att gestalta Guds rike där de finns.
gärna skapar nya relationer och
som förstår att mångfald är en
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
rikedom.
Teologiska och ideologiska frågor,
En kyrka som är djärv och
och hur vi på bästa sätt kommuansvarstagande.
nicerar dom.

Medlem i Trefaldighetskyrkans
Metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Lokalpredikant (predikar och
leder gudstjänster ibland) samt
är med i bärarlaget för Djupare
Liv – Östermalm.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Att vi i allt ska söka följa Jesus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fortsatt verka för att den nationella kyrkan organiseras på ett
sätt som än bättre möjliggör för
församlingarna att utföra sitt
uppdrag på bästa sätt.

Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Ledningsfrågor, personal- och
organisation, ekonomi.
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Bildarmöte för X-kyrkan

PG Persson

Per Rydwik

Pär Axel Sahlberg

Göteborg, född 1953.

Linköping, född 1955.

Kungsbacka, född 1954.

Civilekonom/ MBA.

Administrativ chef.

Medlem S:t Jakobs metodist
församling, Göteborg.

Medlem i Linköpings
Missionsförsamling.

Pastor, för närvarande i Centrumkyrkan i Kållered. Riksdagsledamot 1994–2006.

Uppdrag i församlingen:
Sjunger i kör, spelar och sjunger
regelbundet på gudstjänster,
ansvarar för musikmässor.

Uppdrag i församlingen:
Kyrkvärd, städ-/serveringsgrupp,
ansvarig för ekonomiredovisning,
ingår i styrelsens ekonomiutskott.
Tidigare ordförande och kassör/
ekonomiansvarig, scoutledare m m.

Min vision för X-kyrkan:
En förnyelse inom frikyrkan i
Sverige som kan möta dagens och
morgondagens utmaningar. En
gemenskap där människors andliga behov och frågeställningar får
stort utrymme, där nya församlingar blir till. En hållbar organisation, proffsig och ideell, som tål
att byggas på. En kyrka som kan
gå vidare och förena fler frikyrkor
i Sverige men också vidareutveckla internationellt arbete.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen: Jag brinner för förnyelsen
men också vara med och bygga
strukturer, skapa en god grund
för den nya kyrkans centrala
organisation och funktioner för
församlingsstöd.
Vill organisera den nya kyrkans
intressesfär på ett hållbart sätt.
Skapa tydliga mål, ställa krav
och ge stöd till hela ”koncernen”
också i betydelsen omtanke.
Om jag blir vald kommer jag att
vara ifrågasättande och kritisk
men också entusiastiskt stödja
nya idéer och entreprenörskap.
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Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som utmanar mig och
andra människor idag, en kyrka
med ett socialt ansvar som en
konsekvens av den kristna tron
och en kyrka som förenar.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fördjupning och konkretisering
av kyrkans strategiska inriktning
med tydlig prioritering utifrån en
god ekonomi.

Medlem av Metodistkyrkans
Årskonferens, aktiv i S:t Jakobs
metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande i församlingsstyrelsen
för S:t Jakobs metodistförsamling.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Enheten, en förnyad tro på
uppdraget – Följa Jesus – och en
gemensam omstart för våra tre
samfund kan betyda skillnad i
vårt samhälle.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Jag är rätt allround (bokstavligt)
men har viss förkärlek för organisation, demokrati och delaktighetsperspektiv.
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