Styrelsekandidater
– en presentation
LITE BAKGRUNDSFAKTA
Salts styrelse består av 12 personer.
Under 2012-2013 satt följande personer i styrelsen:
Charlotte Erdtman (ordf), Samuel Hellgren (vice ordf), Evelina Andersson (sekr),
Markus Holmström (vice sekr), Lovisa Fahlgren, Tobias Graaf, Joel Lindén,
Nils J Lundgren, Maria W Persson, Michael Rastas, Lovisa Schmidt
och Fannie Thomasson.
Följande personer sitter kvar i styrelsen minst ett år till: Evelina Andersson, Lovisa
Fahlgren, Tobias Graaf, Maria W Persson och Fannie Thomasson.
På årsmötet ska sju personer väljas in i styrelsen.
Valberedningen presenterar här nio kandidater.

NILS J LUNDGREN

56 ÅR, ÖRNSKÖLDSVIK
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Frimodig i sin tro, engagemang för mission och evangelisation,
gett Sverige Skatten, har nu lyft scouting och teologiska/ideologiska frågor.
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att fler unga människor växer i tro och engagemang, att unga
vill driva organisationen Salt så att den blir ett jättestöd för
att enskilda och grupper att leva nära Jesus. Att de sedan för
in detta i EFS och Svenska Kyrkan.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag arbetar som präst i Svenska Kyrkan Nordmalings församling.
Som fritidsintressen vill jag nämna: EFS, Salt, min fru, scouting,
mac-datorer, ljudböcker och att slipa knivar.

FAVORITCITAT
”Jag är Teolog! (Inte Kaffelog)”
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Livserfarenhet, organisations och förenings kunskap, kunskap
och erfarenhet av scouting, ledarskap, församlingsliv, teologi och
pedagogik, bakgrunden till salts och EFS scoutbildande.

PETRUS HALVARSSON

26 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska fortsätta med sitt arbete och nå ännu fler människor med budskapet om Kristus. Att Salts arbete ska utveckla
sitt arbete för att på ännu bättre och mer inspirerade sätt nå
ut med budskapet om Kristus.

FAVORITCITAT OCH MOTTO
”Man kan alltid försöka”

Bamse
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jobbar som Vakt & Insatssoldat på Första Amfibieregementet
samt försöker få tid för att få klar min kandidatexamen i teologi.
På min fritid tycker jag om att umgås med mina vänner, laga &
äta god mat, träna, idrotta. Annars är mitt stora intresse att vara
ute i naturen med bland annat alpin skidåkning, vandra på fjällen och hålla på med scouting.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Framförallt kan jag tillföra kompetens inom scouting då jag
hållit på med scouting i över 18 år och jag brinner mycket för det
arbetet. Jag har varit med i Centrala Scoututskottet i ett antal
år och suttit i programkommittén för Patrullriks 2011. Annars
har jag god styrelsevana sitter bland annat med i EFS missionsförening i Lötenkyrkan.

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Förmågan att förmedla tron på Jesus till barn och unga på
många olika sätt såsom Skatten, scouting, läger mm.

VIKTOR ANDERSSON

21 ÅR, ÅRE

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag drömmer om att Salt i ännu större utsträckning skall få
vara ett verktyg som arbetar för att föra, bevara och inspirera
människor till tro. Att Salt ska kunna vara en plats där tröskeln skall få vara låg, där alla är välkomna med sina frågor,
brottningar och tankar. Vi skall verka för människor i världen
skall få lära känna Jesus.
En av mina största drömmar är att se en kyrka som är minst
lika, om inte mer, mångkulturell än det samhälle vi lever i. Min
dröm är att Salt på ett tydligt sätt skall arbeta för att möta människor från andra kulturer. Det vill jag vara med och arbeta för!
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag är född och uppvuxen i Borås men bor nu i Åre och studerar
vid Hållands folkhögskola. Gillar sport i de flesta former, mitt
hjärta brinner dock lite extra för innebandy och skidåkning.
Dessutom sysslar jag en del med flyg och det finns få saker som
går upp mot en flygtur en solig sommarkväll.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Det finns mycket att glädjas över med Salt. Man har en sund
grundstomme och att man på ett positivt sätt arbetar för att föra
Jesus till folket. Jag är glad att Saltvill satsa på utåtriktat arbete,
mission, både i Sverige och utomlands.

FAVORITCITAT
”I Want God, not my idea of God ”
C.S Lewis
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag brinner för frågor som rör hur vi skapar kontaktpunkter till
samhället. Hur gör vi för att ”salta” vår omgivning? Där hoppas
jag få kunna bidra, inte för att jag sitter inne på ett färdigt koncept och har alla svaren för hur vi skall gå tillväga, snarare för att
jag vill vara med och finna dem tillsammans med andra.

JULIA JOHANSSON

22 ÅR, ANGERED
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag drömmer om ett Salt som är bra på att fånga upp unga
vuxna över 20 år, och är duktiga på att hjälpa till i övergången mellan Salt och EFS. Det finns tyvärr många som faller
bort i den åldern då det är svårt att veta var man hör hemma.
Jag drömmer också om ett Salt som rör och pekar på frågor
som rättvisa och enkel livsstil.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag bor i Hammarkullen som är en mångkulturell förort i
Göteborg. Jag är kamratstödjare på högstadieskolan i området
och hjälper till på ett språkcafé. Jag hänger även i kommuniteten
Oikos/EFS Hammarkullen. Jag mår bäst av att ha kvalitetstid
med mina nära och kära. Det är kul med sport, framför allt
beachvolleyboll, och jag tycker om språk. Mitt arbete med nyanlända ungdomar har inspirerat mig att läsa arabiska till hösten.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Det bästa med Salt tycker jag är all bön. Jag tror att det är viktigt
att ta tid till Jesus så att det vi gör får ske genom Honom.

JULIA BEUNDRAR
Jag beundrar min pappa för att han är
klok, genomtänkt och behåller sitt lugn i
alla situationer.
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag har varit med i Salt så länge det funnits. Jag har hunnit med
att hänga i flera ungdomsgrupper, både varit med på och arrangerat läger, jobbat som volontär i Etiopien genom Salt, och gått
bibellinjen på Hjälmareds folkhögskola. Så jag har många olika
egna erfarenheter och åsikter att komma med. Jag har också
suttit med i Salt Mittsverige, så att sitta i styrelse är inte helt nytt
för mig.

CHARLOTTE ERDTMAN

26 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Min dröm för Salt är att Salt får vara ett sammanhang där
barn och unga får finna gemenskap med varandra och Gud.
Jag vill att Salt ska få vara en rörelse där alla typer av människor får finnas och där Jesus får vara den gemensamma
faktorn.

Jag pluggar på ett mastersprogram i politik och internationella
studier. Den här terminen är det också spanska som gäller. Annars hänger jag mycket i kyrkan och tillsammans med min man
Samuel och vänner. Jag älskar dans och musik.

CHARLOTTE BEUNDRAR
Jag beundrar människor som tar sin tro
på allvar och låter tron få konsekvenser
i deras liv. Jag ser upp till ledare som får
människor att blomma ut i sina gåvor och
som ser sig själva som tjänare, precis som
när Jesus tvättade lärjungarnas fötter.

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Det är mycket som är bra med Salt! Speciellt vågar vi gå i tro och
gå dit vi tror att Gud kallar, även ut på okänd mark. Just nu är
jag mycket glad över att Skatten har nått ut till så många olika
sammanhang och skapat gemenskap mellan samfund.

Jag har suttit med i styrelsen nu i två år och har fått stor inblick
i arbetet. Det har skapat en stabilitet och vana i arbetet som jag
tror är ett bra bidrag. Jag vill gärna fortsätta i rollen som ordförande i styrelsen och känner verkligen en glädje i detta arbete.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

CHARLOTTA NORDSTRÖM

20 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Min dröm för salt är att vi ska kunna få fler ungdomar i
Sverige att möta Jesus och att han ska bli en naturlig del av
deras liv.

CHARLOTTA BEUNDRAR MEST
Utan tvekan: Jesus Kristus

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag kommer från Karlshamn men går nu en bibelskola på
Johannelunds teologiska högskola. Jag sysslar mycket med
musik, tycker det är fantastiskt roligt. Tycker även om att laga
mat och baka och att umgås med människor.

Jag är en nytänkande och idèrik person och jag har mycket
erfarenhet i salt, både på läger och i hemföreningar. Brinner
mycket för musik och vill gärna använda det för att evangelisera
om Jesus.

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Jag tycker Salt är bra på att nå ut till barn och ungdomar i olika
åldrar och att nå ut till ungdomar som kanske inte är kristna och
föra vårt glada budskapet vidare till dem.

ROBERT STRAND

21 ÅR, ALINGSÅS
oförskämt trevligt. Sen kan jag se mycket gott i Salts andra
engagemang som till exempel missionsarbetet och de lokala
saltgrupperna. När jag tänker efter så finns det mesta av det jag
skulle vilja engagera mig i just nu redan inkluderat i Salts arbete.
Det finns med andra ord massor som jag uppskattar med Salt.

ROBERT BEUNDRAR

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag studerar på Hjälmareds folkhögskolas bibellinje fram till slutet av maj. På fritiden tycker jag om en hel massa saker. Sporten
ligger mig varmt om hjärtat. Jag spelar fotboll och nu blir det
också innebandy, badminton, och volleyboll. På vintern åker jag
gärna snowboard och på sommaren tackar jag inte nej till skateeller longboard. Jag tycker mycket om musik och spelar gitarr
och sjunger lovsång emellanåt. Sen är jag en liten nörd som gillar
spel och film. Och superhjältar. Framför allt superhjältar.

Min klasskamrat som lever efter mottot ”varför
inte?”. Ingen förstod riktigt om hon var seriös när
hon berättade om mottot men alla blev inspirerade.
Det går ju att applicera på alla situationer.
”Ska vi äta? - varför inte?”. ”Vill du lära dig göra en
kullerbytta? – varför inte?”. ”Ska vi lösa problemet
med all fattigdom i världen? – varför inte?”
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska få skapa möjligheter, att stödja och hjälpa till för
att församlingar runt om i Sverige ska kunna erbjuda yngre
ett eget forum, en egen gudstjänst. Ungdomar och unga är
också i behov av ett församlingsliv precis som äldre.
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Den främsta kontakten jag har haft med Salt är genom läger –
Livskraft och Tejp. Dessa läger har för mig betytt mycket. De
har varit plattformar där jag har fått växa i min tro och haft

Bara mig själv. Mina händer, mina erfarenheter och mina tankar.
Jag är en person som kan bli brinnande bara jag får tänka efter
lite först. Så i en grupp där alla jobbar mot samma mål, saker
som jag själv tror på, tror jag att jag kan komma till stor nytta.

SAMUEL HELLGREN

22 ÅR, HORTLAX

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Det bästa med Salt är Livskraft och TEJP! Alla ungdomar som
får samlas för att lära känna Jesus, lära sig mer om Bibeln, be och
lovsjunga tillsammans... oslagbart!
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag hoppas och ber att Salt ska få fortsätta skapa förutsättningar för ungdomar att fördjupas i sin gemenskap med Gud
och att bygga sina liv på Klippan som håller för allt.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag jobbar i en matbutik (och gör en massa annat). Till exemepl
gillar jag tjocka böcker, musik med långa gitarrsolon och poäng
lösa datorspel. Hänger en del med min fru också!

KURIOSA OM SAMUEL
Har varit körsångare bakom Roger Pontare
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

[Två års erfarenhet av att sitta i Salts styrelse.] Den visdom och
det lugn som bara en barndom i södra Norrbotten kan ge. Lite
teologisk kompetens på amatörnivå och en gnutta humor.

MALIN HENRYSSON

24 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

En ännu djupare och fastare grund och en ännu större bredd
vilket kan bidra till att vi når ännu fler människor.

MALIN BEUNDRAR
Personer som vågar visa sig svaga.
Det tycker jag är starkt.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag är en gammal skåning men bor nu i Uppsala och pluggar till
socionom. Jag gillar att spela och lyssna på musik, sporta och att
vara ute i naturen.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

En sak jag tycker är bra med Salt är att vi har både ett djup och
en bredd. Djupet är att vi har vår grund och identitet i Jesus och
bredden menar jag visar på alla de olika verksamhetsområden
Salt har för att möta och älska människor.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag gillar att planera, organisera och tycker det är viktigt att se
och uppmuntra både medlemmar och ledare. Jag har även erfarenhet av flera olika Saltarrangemang.

