Anders Persson, född 1960.
Representerar Equmeniakyrkan. Ordförande i Hela Människan sedan 2013. 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. 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.

Hannah Kroksson, född 1987.
Representerar Svenska kyrkan. Generalsekreterare i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
Ordförande för NOD - nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och
civilsamhället. Under det senaste året har Hannah även lett Nysta-arbetet för att stärka och
vidga det demokratiska utrymmet i samhällsuppstarten i sviterna av Covid-19. 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.

Inga-Lena Arvidsson, född 1955.
Representerar Svenska kyrkan. Präst i Svenska kyrkan med församlingstjänst under 20 år i
Stockholms södra förorter. Stiftsadjunkt i Stockholms stift 2000–2009, med ansvar för
samhällsfrågor, ekumenik och internationella frågor. Arbetat som enhetschef på
kyrkokansliet i Uppsala under perioden 2009–2018 med diakonala strategier och
utvecklingsfrågor. Har varit ansvarig chef vid framtagandet av Svenska kyrkans plattform för
aktörskap i välfärden liksom det diakonala verktyget Vägledning för diakoni. År 2018–2020
verksam som policyrådgivare på Svenska kyrkans nationella nivå. Sedan 2020 pensionär och
arbetar på deltid med utredningsuppdrag för Svenska kyrkan. Ledamot (ersättare) i styrelsen
för Sveriges kristna råd 2019–2021. Har tidigare ingått i styrelsen för Sjömanskyrkan i
Stockholm och i styrelsen för Asylrättscentrum.

Karin Wiborn, född 1960.
Representerar Equmeniakyrkan. Missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet 2003–
2011, utbildad pastor i Svenska Baptistsamfundet. Generalsekreterare för Sveriges kristna

råd 2012–2020. Biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan fr o m januari 2021. Karin har en
gedigen erfarenhet av arbete i församling, ungdomsförbund och samfund. Hennes
ekumeniska kunnande och erfarenhet är stor. Som samfundsledare och generalsekreterare
inom SKR har hon utövat ledarskap under många år, arbetat med teologiska frågor och
ekumenik samt på olika sätt arbetat med frågor kring kyrka-samhälle, diakoni och
integration. Karin Wiborn har under sina år på SKR stått i regelbunden kontakt med politiker
och andra makthavare. Hon har återkommande medverkat i media som företrädare för
svensk kristenhet och har sitt lokala församlingsengagemang i Centrumkyrkan, Farsta.

Pieter Van Gylswyk, född 1961.
Representerar Stockholms katolska stift. 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 det att främja, stimulera och skapa socialt
engagerade människor och grupper, i de olika församlingarna i Stockholms stift. 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 och arbetat som kommunpolitiker, journalist och konsulent. Under 10 år
länsnykterhetskonsulent i Jönköpings län och under tre år innan pensionen föreståndare för
Hela Människan 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, de sista 24 åren. Numera pensionär. I grunden församlingssekreterare 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. Vice ordf. i Hela
Människan Skellefteå Stadsmission 2016–2019. Adjungerad ledamot i samma styrelse sedan
2020. Erfarenhet som God man för ensamkommande flyktingpojke.

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.

Ersättare
Rebecca Lundberg, född 1993.
Representerar Svenska kyrkan. Vikarierande arrangemangs- och utbildningssamordnare på
Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Påbörjar till hösten 2021 det diakonala slutåret på
Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Antagen som diakonkandidat för Stockholms stift. Har
en bakgrund i Stockholms stift och har under fem år varit ledamot i distriktsstyrelsen för
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms distrikt. Har under sina år i Svenska Kyrkans Unga i
Stockholm drivit och ansvarat för olika projekt, varit med och startat ett internationellt
utskott och ansvarat för utbildningar i demokratifrågor för förtroendevalda inom Svenska
Kyrkans Ungas lokalavdelningar.

Dorothea Fischer, född 1952.
Representerar Stockholm katolska stift. Syster Dorothea är församlingssyster i S:t Lars
katolska församling i Uppsala. Arbetar i den diakonala verksamheten och möter bl. a
människor som lever i utsatthet. Under 10 år har Syster Dorothea varit ledamot i Uppsala
kristna råds styrelse.

Birgitta Lorentzi, född 1945
Representerar enheterna. Engagerad i Hela Människan Nässjö och styrelseordförande sedan
2017. Diakon i Equmeniakyrkan. Tidigare Ma/NO-lärare år 7-9. Erfarenhet av
samtalsgrupper, Sinnesrogudstjänster och möten med flyktingar även som pensionär.

Valberedningen
Lennart Sjögren, Hela Människan Gävle
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Inga-Lena Arvidsson, Svenska kyrkan *
Christer Schwartz, Svenska kyrkan (valdes 2019 att ingå i valberedningen men har inte
kunnat delta i arbetet p.g.a. sjukdom)

*) har inte deltagit i beredningen och valberedningens beslut beträffande förslaget som
avser Inga-Lena Arvidsson

