
Presentation av nya kandidater till Kristna Fredsrörelsens styrelse 

 

Ordinarie ledamot 2022-2024 (2 år) 

Namn: Maria Lundberg 

Födelseår: 1954 

Bor: Uppsala 

Bakgrund: Barnmorska, diakon, mer än tio års arbete 
på Afrikas Horn med hälsovård, humanitärt arbete 
och fredsarbete (Etiopien, Somalia, Kenya). I Kenya 
arbetade jag med Liv och Fredsinstitutets arbete med 
fokus på Somalia och Somaliland. Därefter har jag 
arbetat 18 år för det som idag heter ACT Svenska 
kyrkan (humanitär chef och biståndschef) samt  
arbetat ett år med interreligiösa programmet En värld 
av grannar. Gick i pension 2020 men har fortsatt att 
arbeta med olika uppdrag, senaste året vikarierat som 
administrativ chef i Malmö pastorat. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: 
medlem 

Brinner för: Bidra till fredlig samlevnad och öka 
kunskap om fredlig konfliktlösning 

 

Ordinarie ledamot 2022-2024 (2 år) 

Namn: Niclas Persson 

Födelseår: 1989 

Bor: Örebro 

Bakgrund: Utbildad statsvetare. Just nu 
föräldraledig från arbete som 
kommunsekreterare på Köpings kommun. 
Erfarenhet av politiskt arbete på lokal nivå och 
långt engagemang och civilsamhället, framförallt 
i styrelser för ungdomsorganisationer såsom 
Ungdom Mot Rasism, Rädda Barnens 
Ungdomsförbund och LSU - Sveriges 
ungdomsorganisationer. Har även suttit i Rädda 
Barnens riksstyrelse vilket gett god förståelse för 
utmaningar i en biståndsorganisation med lång 
rörelsetradition.  



Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gått folkhögskolekursen Fred, Ickevåld och 
Ledarskap på Härnösands som arrangerades i samarbete med Kristna freds.  

Brinner för: Klimat- och miljörättvisa, flyktingrörelsen, barns rättigheter samt ungas 
delaktighet. 

 

Suppleant 2022-2023 (1 år) 

Namn: Benjamin Ulbricht  

Bor: med sin familj i ett hemmabyggt 
Tiny house på södra Gotland 

Bakgrund: präst och musiker på 
Gotland, aktiv inom freds- och 
miljörörelsen, uppvuxen i Östtyskland 
och långtidsvolontär i Taizé. 
Medförfattare till Lilla fredsboken, 
tillsammans med bl.a. KG Hammar.  
 
Tidigare engagemang i Kristna 
Fredsrörelsen: Relativt ny medlem i 
Kristna fredsrörelsen, ungefär sedan 100 års jubileet.  
 
Brinner för: försoning mellan människor och med skapelsen. Vill gärna bidra till de 
teologiska och existentiella dimensionerna av frid och fred inom ramen för KRFs verksamhet. 
 


