
VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR ÅTTA 
STYRELSEKANDIDATER:

SIMON 
SIMONSSON
34 år, Kalmar

MARIA 
BENGTSSON
27 år, Varberg

ERIC 
VOELZ
68 år, Piteå

FILIPPA
STARFELT
24 år, Uppsala

OLLE
ROSENIUS
23 år, Uppsala

Väcka ungdomarnas 
inflytande i våra kyrkor.

Jesus, och enhet runt 
honom, samtidigt 
som förståelse för våra 
olikheter.

Closer working 
relationship with EFS 
rix.

Att barn och unga får 
lära känna Jesus.

Styrelseerfarenhet, 
kreativitet och lite 
galenskap.

Många års erfarenhet 
av styrelsearbete och 
kärlek till vår rörelse.

Mentor and ’a bit 
older’!

Jag hoppas att kunna 
tillföra goda/sunda 
tankar och idéer. Sen 
tycker jag väldigt 
mycket om att skriva 
minnesanteckningar.

En förmåga att ordna 
och planera samt ett 
lugn och reflekterande 
tankesätt. Jag bär 
också med mig 
erfarenheter och 
inspiration från min tid 
i styrelsen och är insatt 
i styrelsearbetet.

omvalomval omval omval omval

SANDRA
ÅHMAN
24 år, Göteborg

HANNES  
DAHLBÄCK
22 år, Göteborg

SOFIA 
STÅHL
33 år, Örnsköldsvik
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Att känna igen och lita 
på Jesu röst för att 
våga följa Honom dit 
Han leder.

Att vara ett medel för 
att sprida evangeliet till 
ungdomar i Sverige.

Vara med och påverka 
till ett attraktivt 
gudstjänstliv där alla 
generationer kan 
mötas.
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Ett profetiskt 
lovsångshjärta och 
en stor nöd för en 
generation som saknar 
gemenskap och hopp.
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Jag tror att jag kan 
vara med och bidra 
i familjefrågor och 
ungdomsverksamheten. 
Jag brinner för barn 
och ungdomar och har 
själv erfarenhet av att 
vara mamma (till 3 barn) 
och ungdomsledare/
konfirmandledare.

Jag tror på att lovsång 
kan förändra liv. Det är 
ett fantastiskt sätt att 
sprida evangeliet så att 
det landar i människors 
hjärtan. Jag vill se ett 
Salt där lovsången får 
ta plats. Något som jag 
längtar efter att få bygga 
genom styrelsen.

Att lyssna in Guds 
ledning så att fler ska 
få lära känna, koma till 
tro på och följa Jesus. 
Att utrusta ledare, 
skapa gemenskap över 
generationsgränserna 
och inspirera människor 
att vara salt i sin vardag.

STYRELSE-
KANDIDATER




