
Alla lärare och föreläsare under kursen har praktisk erfarenhet och brinner för sitt ämne.

KURSANSVARIG 

EDVARD WIBERG, KURSLEDARE
Edvard är 34 år och finns i Norrahammar utanför Jönköping. Hans engagemang finns i utbildning
och lärande som form och största passionen är att få individer att känna att de hamnat på rätt
ställe och får utvecklas. Edvard driver, utöver ansvaret för kursen, bolaget We Are Mountain, ett
företag som specialiserat sig på generations- och kulturförståelse. Som gift med en pastor
brinner Edvard också för församlingslivet och hur vi som kyrka är relevanta som samhällsaktör
utan att tappa vår sälta. 

KURSLEDARE OCH LÄRARE

LÄRARE (LÄSÅR 22/23)

BÖRJE CARLSSON
Tidigare organisationsutvecklare inom Hela människan Sverige. Ordförande under byggnation
av Kungsporten, Huskvarna.

DAN ELOFSSON
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi.

CAMILLA CARLSSON
Ansvarig för fundraising på Alpha Sverige

EMIL MATTSSON
Direktor för Göteborgs Räddningsmission.

MARIA FÄSSBERG NORRHALL
Läkare och pastor. Arbetat nationellt med samordning, själavård, andlig vägledning, psykisk och
existentiell hälsa.

FREDRIK WENELL
Lärare i systematisk teologi vid ALT, dr i Religionsvetenskap, ledarskribent på Dagen



CIA HASSELGREN
Volontäransvarig Räddningsmissionen.

ERIC LACABANNE
Verksamhetschef för Café och Konferens Kungsporten Huskvarna, tidigare gympastor och brinner
för friskvård som möter hela människans behov

SAMUEL HAUGSTVEDT
Projektledare Räddningsmissionen och har jobbat många år inom fordons- och
fastighetsbranschen men också med flera projekt inom idrotts- och föreningslivet.

MIRJAM HULTSTRÖM
Ansvarig för Jönköping Pingst sociala arbete med bland annat Singoalla som betydande
verksamhet för ensamstående föräldrar

ULRIKA FALK
Arbetar tillsammans med kollegor med “Utsatta EU-medborgare” på Räddningsmissionen.

HANS JANSSON
Tidigare pastor Kungsportskyrkan, Huskvarna. Författare, föreläsare.

STIG LINDE
Universitetslektor, Socialhögskolan Lund

JOACHIM LUNDELL & KATARINA INGENLATH
Kommunikationsavdelningen på Räddningsmissionen och bedriver bl.a insamlingsaktiviteter.

DAVID WALLENBERG
Samordnare organisationen SofiJ som står för Sociala företag i Jönköpings län. SofiJ består av 9
sociala företag där de flesta är ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag)

LINNEA ÅBERG
Regionansvarig för Sydostasien i EFKs missionella arbete.

EVA-LENA*
Arbetar med socialt företagande som form i missionella insatser. *Efternamn ej utskrivet av
säkerhetsskäl.

MARCUS ÖREBÄCK
Rektor June Folkhögskola. Tidigare arbetat som pastor.


