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Anders Persson, född 1960, Ordförande i Hela Människan  

Arbetar sedan 2013 i egen firma som konsult med diverse uppdrag som organisationsutveckling, 
handledning samt inom förlagsbranschen. Från april 2016 delas tiden mellan egna firman och en 
tjänst som sjukhuspastor (50 %) vid Centralsjukhuset i Karlstad. Pastor i Missionskyrkan (numera 
Equmeniakyrkan), med församlingstjänst i sammanlagt 11 år. Konsulent inom Frikyrkliga 
studieförbundet (FS), numera studieförbundet Bilda, samt drygt ett år på förbundskansliet för Bilda 
som Internationell förbundssekreterare. Efter det 12 år inom S:t Lukas, drygt 7 år som 
verksamhetschef i Värmland, samt fem år som direktor och VD inom Förbundet S:t Lukas/S:t Lukas 
Sverige.  

Hannah Kroksson, född 1987, Representerar: Svenska kyrkans unga 

Generalsekreterare i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Ordförande för NOD - nationellt organ 
för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället. Vice förbundsordförande Sensus 
studieförbund. Tidigare varit verksam som vice förbundsordförande för Svenska kyrkans Unga, 
verksamhetsutvecklare inom Sensus Stockholm Gotland, tematisk handläggare inom 
utvecklingsenheten och internationella avdelningen på Svenska kyrkans kansli i Uppsala med fokus 
på hbtq-arbete och policydialog. Metodutvecklare och bearbetning till bl. a boken ”Gud är större – en 
bok om hbt och sånt”. Ledarskribent på Kyrkans Tidning.   

Maria Leijman, född 1960, Representerar: Svenska kyrkan  

Socionom och diakon sedan 1984, lärare i diakoni vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut i Lund 
sedan 2016 . Har lång erfarenhet som församlingsdiakon i Lund stift. Senast i Lunds domkyrka, 2004-
2016. Har varit ersättare i Lunds domkapitel och har arbetat som missionär i den Lutherska kyrkan i 
Tanzania 1990-95. Haft uppdrag för Svenska kyrkan i projektet ”kyrkans sociala roll”, 2009-2010. I 
egenskap av utbildare av diakoner i Svenska kyrkan ingår Maria i det strategiska diakonala 
utvecklingsarbetet på Svenska kyrkans nationella nivå och har god kännedom om diakonala behov 
och utmaningar.  

Ragnwald Ahlnér, född 1944, Representerar: Alliansmissionen  

Pastor med erfarenhet av församlingstjänst. Under perioden 1986 - 2002 ombudsman (regionalt) 
inom Kristdemokraterna. Varit aktiv inom politiken sedan 1986 som ordförande under många år i 
kulturnämnd, barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd samt ledamot i kommunfullmäktige 
1989 – 2010 i Habo kommun. Sedan 2011 överförmyndare. Ledamot i regionens patientnämnd. 
Ordförande i Hela Människan i Jönköpings län.   

Pieter Van Gylswyk, född 1961, Representerar: Stockholms katolska stift  

Jobbar som projekthandläggare på Caritas Sverige. Caritas är den Katolska kyrkans organisation för 
bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Har lång erfarenhet i internationell utveckling 
och katastrofhjälp, samt förvaltning av privata och offentliga anslag. Nuvarande uppgift är att främja, 
stimulera och skapa socialt engagerade människor och grupper, i de olika församlingarna inom 
stiftet. Innan Caritas vikarie på Kristna Freds som handläggare för programmet Mänsklig Säkerhet och 
Nedrustning. 

 

 



Elisabeth Rydström, född 1954, Representerar: Svenska kyrkan  

Diakon i Österåkers pastorat, Stockholms stift. Sedan 2018 är Elisabeth ordinarie ledamot i 
kyrkostyrelsen. Vice ordförande i kommunstyrelsen Vallentuna 2006-2014, ledamot 
kommunfullmäktige Vallentuna kommun 1992-2014, ledamot i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i 
Vallentuna församling 1997. Som ledamot i kyrkostyrelsen kan Elisabeth bidra till det strategiska 
samtalet om diakonal utveckling i Svenska kyrkan som helhet och om hur samverkan mellan Hela 
Människan och Svenska kyrkan kan utformas för att möta sociala utmaningar.  

Lars Newman, född 1949, Representerar Evangeliska Frikyrkan, EFK 

Har under många år arbetat som pastor på olika platser men även som kommunpolitiker, journalist 
och konsulent.  Under 10 år länsnykterhets-konsulent i Jönköpings län och de tre sista åren innan 
pension som RIA-föreståndare i Motala. Tillhör Johanneskyrkan i Linköping och är bl. a kassör samt 
ordförande för EFK:s Östgötamission.  

Mats Philipsson, född 1950, Representerar enheterna.  

Ämneslärare (filosofi, religion och historia) på Kaplanskolan, ett gymnasium i Skellefteå, under 24 år. 
Numera pensionär. I grunden församlings-sekreterare men sadlade om och började som 
högstadielärare i Boliden 1980. Erfarenheter även som folkhögskollärare på Solviks Folkhögskola i tre 
år. Ledamot i Luleå stifts Evangelisationsnämnd/Kyrkans Samhällsansvar under 1980-talet. V.ordf i 
Skellefteå Stadsmission sedan 2016. Erfarenhet som god man för ensamkommande flyktingpojke.  

Oliver Boij, född 1977, Representerar enheterna 

Ingenjör och kommunikatör. Föreningsaktiv sedan barnsben. Uppväxt i en pingstförsamling. Arbetat 
som ideell ledare inom scoutrörelsen, studentrörelsen och Immanuelskyrkan i Malmö (EFK). Anställd 
ledare inom studentrörelsen (2004-2010), Studieförbundet Bilda (2010-2013), Erikshjälpen (2013- 
2016) och verkar nu som biträdande Rektor för Furuboda folkhögskola i Skåne med ansvar för 
verksamheten i Sofielund/Rosengård i Malmö. Styrelseledamot Hela Människan Malmö. Brinner för 
folkbildning och socialt arbete.   

Ersättare från huvudmännen 

Monica von Schreiner, född 1963, Representerar: Svenska kyrkan  

Präst i Västermalms församling, Stockholms stift. Har flerårig erfarenhet av vara ledamot i Hela 
Människans styrelse. Har arbetat ett 10-tal år på Hela Människans enhet i Köping som volontär och 
medarbetare samt i styrelsen innan studierna till präst påbörjades.   

Dorothea Fischer, född 1952, Representerar: Stockholm katolska stift 

Syster Dorothea är församlingssyster i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Hon arbetar inom den 
caritativa diakonala verksamheten och möter bl. a utsatta människor. Under 10 år har Syster 
Dorothea varit ledamot i Uppsala Kristna Råds styrelse. 

Tommy Aronsson, född 1952, Representerar enheterna 

Styrelseledamot i Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-
koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006-2015. F.n. 
styrelseordförande och församlingsmedlem i Stuvstakyrkan, Huddinge.  

Beslutades vid Hela Människans årsstämma den 10 maj 2019 


