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PRESENTATION
AV STYRELSEKANDIDATER

Immanuelskyrkans församling 2022
Board Candidates, Immanuel Church 2022

Förslag till ledamöter / Proposed members

Greger Hjelm

Hans-Olof 
Hagén

(omval 2 år)

Hanna Akuffo
Britton

 (nyval 2 år)

Tobias
Ejeby

(nyval 2 år)

Roelof 
Hansman
(omval 2 år)

Ingrid 
Östlund

(omval 2 år)

Peter 
Dobers 

Maria 
Eriksson

Claes
Jonsson

Evado 
Arfs

Johan
Sahlén

Barbro
Ericsson

Följande är valda fram till årsmötet 2023
The following are already elected until the 2023 Annual Meeting

Ordförande / Chair

Cecilia 
Mjönes

(omval 2 år)
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Årets valberedning, som fungerat sedan slutet av februari, har 
arbetat under samma förutsättningar som tidigare valberedning-
ar. Ambitionen har varit att, i de omständigheter vi lever under 
i församlingen, försöka skapa ett team med förmåga att arbeta 
med församlingens strategiska frågor på kort och lång sikt.

Liksom traditionen varit under flera år har valberedningen valt 
att gå fram med en rak lista.

D v s att valsedeln innehåller lika många namn som det finns 
platser i styrelsen. Styrelsen ska, enligt stadgarna, bestå av 12 
ledamöter, plus ordförande, där hälften av ledamöterna väljs 
vartannat år och där ordförande väljs på ett år. 

Det är spännande och samtidigt svårt när antalet nomineringar 
till styrelsen är fler än antalet platser. Valberedningen känner en 
stor tacksamhet att det finns så många som vill vara en del i det 
viktiga arbete styrelsen har och det har för valberedningen inne-
burit många intressanta samtal och svåra avvägningar.

 Valberedningen är enig i detta förslag och det är vår bestämda 
uppfattning att de kandidater vi föreslår på ett aktivt och positivt 
sätt kommer att bidra i styrelsens arbete för församlingens bästa. 

Valberedningens förslag
till styrelseledamöter inför
årsmötet. 2022

This year’s Nomination Committee, which has operated since 
the end of February, has worked under the same conditions as 
previous Nomination Committees. The ambition has been to, in the 
circumstances we live in in the congregation, try to create a team 
with the ability to work with the congregation’s strategic issues in 
the short and long term.

It has been the tradition for several years, the Nomination Com-
mittee has chosen to proceed with a ‘straight list’.

That is, the ballot paper contains as many names as there are 
seats on the board. According to Congregational Byelaws, the 
board shall consist of 12 members, plus the chairman, where half 
of the members are elected every two years and where the chair-
man is elected for one year.

It is exciting and at the same time difficult when the number of 
nominations to the board is more than the number of seats. The 
Nomination Committee is very grateful that there are so many who 
want to be a part of the important work the Board has and this has 
meant many interesting conversations and difficult to find a fine-
balance for the Nomination Committee.

The nomination committee agrees with this proposal, and it is 
our firm opinion that the candidates we propose will actively and 
positively contribute to the board’s work for the benefit of the 
congregation.

The nomination committee’s
proposal for board members prior 
to the annual meeting. 2022
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ORDFÖRANDE POST OF CHAIR

Greger Hjelm

Ålder: 68 
Yrke: Organisationskonsult, egen 
företagare.
Medlem sedan: 20 år tillbaka samt
flera år under 1980-talet.

Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Sedan över tjugofem år tillbaka 

arbetar jag som organisationskonsult, 
chefsutvecklare och egenföretagare 
med frågor kring bland annat ledar-
skap, organisationsutveckling och 
förändringsarbete, främst bland idé-
burna organisationer men även inom 
offentlig och privat sektor. Många av 
mina uppdragsgivare de senaste åren 
har varit kyrkor, samfund och olika 
kristna organisationer. I början på 
80-talet utbildade jag mig till fritidsle-
dare vid Lidingö folkhögskola och blev 
ordinerad till ungdomsdiakon inom 
dåvarande Missionsförbundet. Det 
ledde till tjänst som ungdomsledare i 
Vasakyrkan i Örebro och därefter här 

i Immanuelskyrkan mellan åren 1985-
1988.

Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
När jag under det kommande året 
går i pension ser jag fram emot att 
få använda min tid framöver till olika 
ideella engagemang, inte minst i vår 
församling. Immanuelskyrkan är en 
fantastisk resurs men står också inför 
stora utmaningar framöver. Att få vara 
med och leda ett långsiktigt utveck-
lingsarbete kring dessa utmaningar 
känns för mig både inspirerande och 
angeläget.I rollen som ordförande för 
församlingen vill jag bidra med mina 
erfarenheter kring ledarskap och 
utvecklingsarbete, men också mina 
tankar och erfarenheter kring tro och 
liv. Inte minst frågor om hur vi som 
kyrka och församling kan vara rele-
vant i människors liv idag, vara en del 
i ett fördjupat diakonalt arbete, och 
en källa till gemenskap och andlig 
fördjupning i en stad som Stockholm.

Age: 68
Profession/Work experience: Organi-
zational consultant, self-employed.
Member since: 20 years back and 
several years during the 1980s.

Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 
For the past 25 years I have been 
working as an Organization Consul-
tant, Chief Developer and I am also 
self-employed working with questions 
on leadership, organizational deve-
lopment and change work within idea-
driven organizations as well as within 
both private and public sector. During 
the most recent years many of my 
clients have been churches, institutions, 
and different Christian organizations. 

In the beginning of the 80’s I studied 
to be a Youth Recreation Leader at 
Lidingö Folkhögskola. I was ordained 
to be a Youth Deacon within, what 
was then called, Covenant church of 
Sweden. This led to a position as Youth 
Leader in Vasakyrkan in Örebro and 
after that, here at Immanuel Church 
between 1985-1988.

What motivates you to accept the 
nomination? 
This coming year, when I retire, I look 
forward to being able to use my time 
for volunteer work as well as within 
our Congregation. Immanuel Church 
is a wonderful resource but also faces 
tough challenges moving forward. 
To be given the opportunity to lead 
a long-term development within the 
coming challenges feels to me both 
inspiring and important.

In the roll as Chair of the Congrega-
tional Board I would like to contribute 
my leadership experiences with deve-
lopmental work, but also my thoughts 
and experiences with life and faith. 
This, at the same time as, working with 
questions on how we as a Church 
and as a Congregation can remain 
and become relevant in people’s lives 
today, to participate within Diaconal 
Care, as well as being a source for 
fellowship in community and spiritual 
depth in the city of Stockholm.
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STYRELSEKANDIDATER 2022 BOARD CANDIDATES 2022

Cecilia Mjönes

Ålder: 35 
Medlem sedan: 2002
Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Körsångare, medlem i församlings-
styrelsen sen 2020, elev i Immanuels-
kyrkans musikskola. 
Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
Vad motiverar dig till att tacka ja till 
nomineringen? Immanuelskyrkan är 
och har alltid varit en del av mitt liv. 
Jag är glad och stolt över arbetet som 
sker i Immanuelskyrkans församling, 
och jag har flera gånger haft anled-
ning att vara tacksam över att tillhöra 
församlingen. Kyrkan har hjälpt mig 
under svåra stunder. Jag är glad över 
att få vara del av kyrkans musikliv. Jag 
vill att kyrkan ska vara en trygg plats 

där människor känner sig hemma, 
och i Styrelsen vill jag verka för ökat 
samarbete mellan gudstjänstgrupper-
na och för att församlingens musikliv 
fortsatt ska få ta plats.

Age: 35
Member since: 2002
Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 

Involvement in Immanuel Church: 
Member of the choir, member of the 
Board since 2020, student in Immanuel 
Church’s music school.
What motivates you to accept the 
nomination? 

What motivates you to accept the 
nomination from the Election Com-
mittee? Immanuel Church is and has 
always been a part of my life. I am 
happy and proud over the work in Im-
manuel Church, and I have often had 
reason to be grateful to be part of the 
congregation. The church has helped 
me through difficult times. I am glad 
to be part of the church’s music life. I 

want the church to be a safe place 
where people feel at home, and as a 
member of the Board I want to work 
towards more cooperation between 
the different worship groups. I also 
want the church’s music to continue to 
play a large part in the congregation.
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Ålder: 67 
Yrke: Professor Parasitologi ( adjunct), 
Karolinska Institutet Pensionerad 
senior advisor , Sida
Medlem sedan: 1986
Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Jag föddes i en kristen familj i Ghana.Min 
pappa var pastor i en presbyteriansk kyrka. 
Min mamma kommer från en familj med 
anknytning till de första danska missionä-
rerna som kom till dåvarande Guldkusten 
(nuvarande Ghana)  för att starta en 
protestantisk kyrka. Den första inhemske 
svarte pastorn som var ordinerad kom från 
min mammas familj.
Jag har gått i kyrkan sedan tidig barndom 
och det var inte förrän jag kom till Sverige 
1986 som jag här fick klart för mig att det 
inte räckte med att jag  gick i kyrkan regel-
bundet för att räknas som medlem i den 
församling jag gick till.  Jag blev introduce-
rad i Immanuelskyrkan av nu avlidna Tyra 
Claesson -en underbar människa – vars 

dotter Mariam jag träffat i Etiopien där vi 
bägge arbetade i början av 1980-talet då 
landet led av svår hungersnöd under en 
despotisk ledare Haile Mengistu. 
Väl i Immanuelskyrkan har jag som 
volontär delat nattvard, läst bibeltexter 
och böner, deltagit i Internationella kören, 
startat ” Women fellowship through exer-
cise” som tyvärr pausades av pandemin 
och ännu inte återupptagits och sist men 
absolut inte minst fått förtroendet att ingå 
i Immanuelskyrkans styrelse under flera 
mandatperioder.

Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
Jag har alltså haft privilegiet att vara 
del av Immanuelskyrkans styrelse under 
mer än en mandatperiod tidigare. Under 
denna tid lärde jag mig mycket om hur 
kyrkan fungerade och leddes och jag 
tror att jag också tillförde en del från min 
tidigare erfarenhet av kyrkligt arbete i 
andra länder. På samma gång som det 
gav en värdefull ny erfarenhet så var 
det också ganska jobbigt att utgöra 
en minoritet i den styrelse som skulle 
representera hela kyrkan. Efter en tid ,då 
jag blivit professor i Parasitologi vid KI 
och  fått en chefstjänst på Sida vilken bl.a. 
innebar mycket resande fann jag att jag 
inte kunde avsätta tillräckligt- enligt min 
presbyterianska arbetsmoral-- med tid för 
att fullgöra uppdraget som styrelsemed-
lem och avgick därför. Och medan det är 
viktigt med kontinuitet i en styrelse är det 
minst lika viktigt med förnyelse och att ha 
bidragit till denna nödvändiga rotation 
tror jag bara är bra.
Nu når jag nyligen pensionerats och 
rimligen fått mer tid och barnen är stora 
kommer jag om Gud är nådig att få mer 
till att till fullo ägna mig åt styrelseuppdra-
get vilket jag ser fram emot.

Age: 68
Profession/Work experience:  
Organizational consultant, self- 
employed.
Member since: 20 years back and 
several years during the 1980s.
Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 

- I was born into a Christian family in 
Ghana, where my father was a Presbyte-
rian Minster and my mother was from a 
family of early Danish Christians who came 
to the Gold Coast, now called Ghana 
and established Protestant Churches. 
The first black ordained pastor was from 
my  mother’s family. Thus until I came to 
Sweden in 1986, I was not aware that one 
had to take measures, other than attending 
the Church regularly to be a member. I was 
introduced to Immanuelskyrkan by the late 
Tyra Claesson, whose daughter I met in 
Ethiopia while we both worked there.

- At Immanuel Church I have had the 
privilege to be on the Church Board, volun-
teered as Communion server, Bible reader 
during Church services, in the international 
choir. Furthermore, I started and led “Wo-

men Fellowship in Exercise” (which has 
been on a break following the start of the 
Covid pandemic).

What motivates you to accept the 
nomination? 

I have had the experience of sitting on 
the Church Board for more than one man-
date period, where I learnt and reflected 
a lot about the nature of our Church and I 
trust also provided some unique perspecti-
ves. While it was a rewarding experience 
it was also quite challenging, being in the 
minority on a Board that was to represent 
the whole of Immanuelskyrkan.  I felt after 
a while, however, my work obligations 
with promotions to leadership positions 
and more official travel made it difficult 
for me to find the needed time to do as 
thorough a job on the Immanuel Church 
Board in a manner that my ”Presbyterian 
training” expected of me. 

Furthermore, in my opinion while conti-
nuity is essential for such a Board, it is also 
imperative that there is responsible rota-
tion of people within the Church Board, to 
bring broader perspective and learning 
from others.  

Now that I have retired (August 2021) 
from working at Sida (Swedish Interna-
tional Development cooperation Agency) 
an agency of the Swedish Government), 
I have less obligations for duty travel, I 
have the time, and by the grace of God 
the energy, to more fully participate in the 
important work of the Immanuel Church 
Board.

Hanna Akuffo Britton
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Ålder: 36
Yrke: Kammaråklagare 
Medlem sedan: 2000
Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Tonårsledare, konfirmationsledare, 
valberedningen, försäljningskommit-
tén, ljudgruppen och kaffestugan. 
Under studietiden arbetade jag deltid 
som fritidsledare och vaktmästare i 
Immanuel och som föreståndare på 
Tegnérgården.

Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
Immanuelskyrkan antog för ett antal 
år sedan en vision med ledorden öp-
penhet och tolerans. Alla som önskar 
ska välkomnas in i den gemenskap 
som Immanuelskyrkan erbjuder. 
För mig innebär det att vi som har 
Immanuelskyrkan som vårt andliga 

hem tillåts ha olika uppfattningar 
om vad det innebär att vara kristen 
och att vara en del av en församling, 
både vad gäller liturgi och teologi. 
När jag tog del av skrivelsen under-
tecknad av nuvarande ordföranden 
samt församlingsföreståndaren inför 
församlingsmötet den 27 mars i år, 
blev jag övertygad om att visionen 
inte bara är en pappersprodukt utan 
högst levande i församlingens arbete. 
Det var också just den skrivelsen som 
slutligen fick mig att tacka ja till nomi-
neringen. I fullföljandet av visionen, i 
en församling där alla som önskar är 
välkomna, vill jag bidra med det jag 
är och de kunskaper jag besitter.

Age: 36
Profession/Work experience: Public 
prosecutor
Member since: 2000
Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 
Youth team leader, confirmation 
leader, election committee, sales com-
mittee, sound technician, kitchen staff. 
During my university studies I worked 
part-time at the afterschool care and 
as a janitor in Immanuel and as the 
director at Tegnergården. 

What motivates you to accept the 
nomination?  
A few years ago, Immanuel adopted a 
vision, concluded with the words open-
ness and tolerance. That everyone 
who wishes should be welcome in the 
community that Immanuel offers. For 
me, this means that we who consider 

Immanuel to be our spiritual home is 
allowed to have different ideas on 
what it means being a Christian and 
being a part of a congregation, on 
both the matter of liturgy and theo-
logy. When I took part of the petition, 
signed by both the current chairman 
and the senior pastor prior to the 
congregational meeting on March 
27 this year, I was convinced that the 
vision not only is a piece of paper, 
but present in a very high degree in 
the congregation’s work. It was this 
particular petition that made me ac-
cept the nomination. In the fulfilling of 
our vision, in a congregation where 
everyone who wishes are welcome, I 
want to contribute with what I am and 
the knowledge I possess.

Tobias Ejeby
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Hans-Olof Hagén

Ålder: 76 
Yrke: Nationalekonom
Medlem sedan: 2002 

Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Medlem i Immanuelskyrkan sedan 
2002. Jag har varit medlem i fyra 
församlingar och med i styrelsen i alla. 
I Immanuel har jag utöver att delta i 
styrelsen varit ordförande för ekonomi-
utskottet och deltagit i informations och 
insamlingsutskottet. Jag har också suttit 
i Probitas och IFAB:s styrelser.
Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
Skälet till att jag har tackat ja är för 
att vi befinner oss i kris och då jag 
har varit med på denna resa ett tag 
vill vara med och lösa denna kris. Vi 
behöver bli en församling och inte 
fyra olika församlingar i en byggnad. 

För detta krävs att vi alla verkligen vill 
bli en församling och att alla är med-
vetna om vilken församling vi är och 
vad som står i våra grunddokument. 
Våra anställda måste också arbeta 
mot detta mål och samverka nära 
med varandra.  
Jag vill också försöka att återigen 
lyfta offrandet och hjälpa till att styra 
våra bolag så de att fortsatt ger en 
god avkastning som hela vår verk-
samhet vilar på.
.

Age: 76

Profession/Work experience: 
Economist
Member since: 2002
Involvement in Immanuel Church or 
other congregation:  
Member of Immanuel Church since 
2002. I have been a member of four 
congregations and a member of the 
board in all. In Immanuel, in addition 
to participating in the board, I have 
been chairman of the finance commit-
tee and participated in the information 
and fundraising committee. I have 
also been a member of the boards of 
Probitas and IFAB.
What motivates you to accept the 
nomination? 
The reason why I have accepted the 
nomination is because we are in crisis 
and since I have been on this journey 

for a while I want to be involved and 
in solving this crisis. We need to be 
one church and not four different 
churches in one building. This requires 
that we all really want to be one 
church and that everyone is aware of 
what kind of church we are and what 
is written in our basic documents. Our 
employees must also work towards 
this goal and work closely with each 
other.
I also want to try to lift the offerings 
again and help manage our compa-
nies so that they continue to provide a 
good return on which our entire work 
rests.
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Ålder: 52 
Medlem sedan: 1991-1999 samt 
2017 - idag.

Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Jag har tidigare varit med i Immanuel 
Gospel, samt varit söndagsskollärare 
i den internationella gruppen. Idag är 
jag medlem i Immanuelskyrkans sty-
relse, personal utskott, samt Probitas 
styrelse.
Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
Immanuelskyrkan är en fin församling 
med ett tydligt missionsuppdrag mitt i 
Stockholm. Att få tjäna Guds kyrka 
generellt och Immanuelskyrkan 
specifikt, genom att kunna använda 
mitt arbetsliv och ledarskaps erfaren-
heter känns naturligt och ett uppdrag 
jag ödmjuk och gärna tackar ’ja’ till. 

Det kommer dock med stor känsla 
av ansvar, speciellt i dessa lite mer 
spännande tider. Immanuelskyrkan 
står inför en del utmaningar. Inte 
minst i hur vi samarbetar mellan olika 
språkgrupper, och hittar vägar att 
växa som helhet. Samtidigt som vi 
behåller styrkan i de olika delarna av 
vår helhet. 
Den utmaningen attraherar mig 
mycket, då jag ser en enorm poten-
tial för vår kyrka att leva upp till vår 
vision och vårt uppdrag, i ännu större 
utsträckning än idag.

Age: 52
Member since: 1991-1999 and 
2017-today

Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 
In earlier years I have  been part  
of Immanuel Gospel and  been a  
Sunday-school teacher. At the moment  
I am a member of the Board of Imma-
nuel Church, the personnel committee 
and the  Board of Probitas
What motivates you to accept the 
nomination?  
Immanuel Church is a beautiful 
congregation with a clear mission 
in  the middle  of Stockholm. To serve 
God’s church in general and Immanuel 
Church specifically by using my work 
and  leadership experiences feels 
natural and a nomination I humbly ac-

cept. The call comes with a big feeling 
of responsibility, especially in these 
slightly more difficult times. Not least 
in how we cooperate between the 
different language groups and  find 
ways to grow as a unity, while at the 
same time maintaining the strength in 
the different parts of our unity. That  
challenge attracts me  a lot, as  I  see 
an enormous potential for our  Im-
manuel Church to live up to our vision 
and calling, in an even bigger extend 
than today..

Roelof Hansman
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Ingrid Östlund

Ålder: 70 
Medlem sedan: 2017

Engagemang i Immanuel, eller
annan församling: 
Medlem i Missionsförbund/Equmenia-
kyrkan sedan tonår (Åmål, Göteborg, 
Uppsala, Falun, Örebro) Uppdrag 
i söndagsskola, scout, tonår, kör, 
blåsorkester, studiecirklar, guds-
tjänst, nattvard liksom städ och kaffe. 
Styrelseuppdrag sedan 2018. Deltar 
i julmarknad och går gärna på senior 
och musikevenemang. Bidrog under 
pandemin i frågor rörande restriktioner.
Vad motiverar dig att tacka ja till 
nomineringen?
2018 blev jag invald i styrelsen. En 
lärorik och meningsfull uppgift. Styrel-
sen speglar församlingens mångfald 
och arbetar i respekt och fördjupning. 
Den kompetens jag fått i ett långt 

arbetsliv med fokus på ledarskap 
har fått utrymme i personalutskottets 
arbete. Immanuelskyrkan har stora 
resurser inte minst avseende personal. 
Jag vill gärna fortsätta arbetet med 
bra strukturer för arbete och ledning. 
Pandemin har varit en omtumlande tid 
och vi har brottas med både innehåll 
och form. Ett viktigt långsiktigt arbete. 
Jag har en lång historia i vårt samfund 
och fördjupat mig kring frågor om tron 
och kyrkans relevans för människor 
och samhälle. Att möta och tolka Gud 
idag. Utifrån den erfarenheten vill jag 
fortsätta att fördjupa församlingens 
förverkligande av sin vision.

Age: 70
Member since: 2017

Involvement in Immanuel Church or 
other congregation: 

Member of the Equmenia Church 
since adolescence (Åmål, Gothenburg, 
Uppsala, Falun, Örebro) Assignments 
in Sunday school, scout, teenage, 
choir, orchestra, study circles, worship, 
communion as well as cleaning and 
coffee. Board assignments since 2018. 
Participates in the Christmas market 
and is happy to attend senior and 
music events. Contributed during the 
pandemic on issues related to restric-
tions.
What motivates you to accept the 
nomination? 
In 2018, I was elected to the board. 
An instructive and meaningful task. The 
board reflects the congregation’s diver-

sity and works in respect and depth. 
The skills I have gained in a long 
working life with a focus on leader-
ship have been given space in the 
personnel committee’s work. Imma-
nuel Church has great resources, not 
least for staff. I would like to continue 
the work with good structures for work 
and management. The pandemic has 
been a dizzying time and we have 
struggled with both content and form. 
An important long-term work. I have 
a long history in our community and 
have delved into issues of faith and 
the church’s relevance to people and 
society. To meet and interpret God 
today. Based on that experience, 
I want to continue to deepen the 
congregation’s realization of its vision.
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Helige Franciskus bön

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. 

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.

Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.

Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.

Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.

Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.

Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

Min Gud och Mästare, låt mig sträva inte så 

mycket efter att bli tröstad, som att trösta, 

inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,  

inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får, 

genom att förlåta, som man blir förlåten, 

och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.

www.immanuel.se • Tel: 08-587 503 00


