
Presentation av kandidater till pastoral- och  
Ekonomirådet i S:t Pauli församling, Gävle 2019 
 

  

Tomasz Pilewicz  
 

 

Ann- Marie Sjöberg  
 

 

Lars-Göran Ståhl 
 

 

Mirjana Lovrinovic 
 

 

 
Ålder: 59 år. 
Bostadsort: Sörforsa. 
Yrke och erfarenheter: Läkare. 
Familj: Gift och har ett vuxet barn  
Engagemang och intresse i 
församlingen: Har suttit tidigare i 
Pastoral-och ekonomirådet, 
kommunionutdelare, hjälper med 
ordets gudstjänst om det behövs, 
leder psamlsånger under mässan i 
Sörforsa.  
Prioriterar: Att stärka familjer i sin tro 
genom ständig bön för äktenskap 
och familj,  Liturgi, samarbete i 
församlingen samt ekumenik och 
interreligiös dialog.  
 

 
Ålder: 59 år. 
Bostadsort: Gävle 
Yrke och erfarenheter: Rådman 
Familj: Gift och har tre barn 
Engagemang och intresse i 
församling: Aktiv i kören, 
samordnare för lektorsgruppen, 
Kantor  
Prioriterar: Liturgi,  musik och tros 
fördjupning 

 
Ålder: 56 
Bostadsort: Edsbyn 
Yrke och erfarenheter: Tidigare 
medlem i P & E-rådet, 
Kontaktperson med företag som 
installerar bergvärme i Ovanåker,  
Familj: gift och har barn 
Engagemang och intresse i 
församlingen: Hjälper med 
kommunikation av verksamheten i 
Hälsingland,  
Prioriterar: Ett meningsfullt 
församlingsarbete med ökad 
gemenskap 

 
Ålder: 52 år. 
Bostadsort: Gävle 
Yrke och erfarenheter: 
Undersköterska.  
Familj: Gift med Zoran och har 2 
barn- Velimir och Darko 
Engagemang och intresse i 
församling: Är med i kören, Legio-
mariae, lektor och hjälper till när 
det behövs.  
Prioriterar: Ökad gemenskap i 
bönegupp 
 

Immanuel Emer 
 
 

 

Carmen Elisabeth 
Benavides  
 

 

Anthony Senghore 
 
 

 

Christopher Uzoma 
Amalaha  
 

 
 
Ålder: 31 år. 
bostadsort: Gävle. 
Yrke och erfarenheter: 
Teamleadare.  
Familj: Gift  
Engagemang och intresse i 
församling: kyrkvärd, sakristan, 
hjälper ibland med  snöskotning, 
städning och mångsysslare i 
församlingen 
Prioriterar: liturgi, aktiv 
engagemang i församlingen där 
det behöv, trosundervisning av 
barn och ungdomar. 
 

 
Ålder: 52 år. 
Bostadsort: Gävle 
Yrke och erfarenheter: barnskötare 
Familj: Har 2 söner 32 och 25 år 
respektive  
Engagemang och intresse i 
församling: Ordnar kyrkkaffe till 
svenska mässa, kontakt för 
spanskatalande gruppen, försöker 
hjälpa till där det behövs. 
Prioriterar: Intresserad av att 
församlingsmeddlemmar utvecklar 
i församlingskänsla/tillhörighet, att 
flera ställer upp samt integration 
av alla i församlingen oavsett 
nationella och språk gränser.  
 
 

 
Ålder: 66 år. 
Bostadsort: Sandviken 
Yrke och erfarenheter: Pensionär 
(CNC operatör) 
Familj: Gift med Hillevi Senghore 
och har 6  vuxna barn  
Engagemang och intresse i 
församling: Satsar på ungdomar i 
Sandviken och hjälper med att 
sköta S.t Henriks kyrka, sakristan 
uppgifter, integration genon 
språkkaffe i Sandviken och mycket 
mer.  
Prioriterar: Den mest viktigaste 
anser ja är att arbeta tillsammans 
för en levande och stark 
församling både i andlighet och i 
en känsla av församlingstillhörighet. 
 

 
Ålder: 44 år.  
Bostadsort: Gävle 
Yrke och erfarenheter: 
Administraktiv assistent, ekonomi 
och dataredovisning i 
affärssystemet Visma 2000 
Familj: Fru och 4 barn 
Engagemang och intresse i 
församling: familj och 
ungdomsverksamhet.  
Prioriterar:  integration över 
nationella gränser så att vi blir 
enad oavsett den nationella eller 
den etniska tillhörigheten.  
 
 
 



 

Bozena Gorny 
 

 

Katarzyna Matwiejczuk 
 

 

Yohannes Michael Mehari 
 

 

Susanne  Södermark 
 

 
 
 

Ålder: 68 år. 
bostadsort: Hofors. 
Yrke och erfarenheter: Pensionär. 
Kateket, lektor  
Familj: Make och 4 barn och 5 
barnbarn. 
Engagemang och intresse i 
församling: Keteket, lektor. 
Prioriterar: Trosundervisning av 
barn och ungdomar.  Förbättra 
barnundervisning, stärka 
föräldragrupper. 
 
 
 

Ålder: 37 år.  
Bostadsort: Sandviken  
Yrke och erfarenheter: 
Projektledare 
Familj: Gift och två barn 
Engagemang och intresse i 
församling: familj 
Prioriterar: Jag vill jobba med 
sociala aktiviteter inom kyrkan och 
medverka till integration i 
församlingslivet av alla katoliker 
oavsett etnisk bakgrund.  

Ålder: 47 år 
Bostadsort: Bollnäs.  
Yrke och erfarenheter: Lärare.  
Familj: Gift, har tre  
Engagemang och intresse i 
församling: Kyrkvärd och hjälper 
med att samla kollekt.  
Prioriterar: Integration av olika 
grupper i församlingen, skutsar 
medlemmar från Bollnäs till 
gudstjänsterna i Ovånaker 
 

Ålder: 61 
Bostadsort: Forsa,  
Yrke och erfarenheter: 
Undersköterska 
Familj: Gift och två vuxna barn 
Engagemang och intresse i 
församling:  Hjälper TILL I Jesu 
Hjärtas kapell  
Prioriterar: En levande 
församlingsbor i hela Sankt Pauli 
församling 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
  

   

 
 

   


