Årets stipendiater utsedda
En folkkär jämte med prästkrage, en sportig Långsele-dotter med bibelskoleansvar och en musikintresserad
smålänning som brinner för världsmission. Och så en livsförvandlande ungdomsorganisation med rötterna i
amerikansk drogrehabilitering.
Så kan man beskriva årets evangeliststipendiater. De kommer att få motta var sitt stipendium på 15 000
kronor i samband med Evangelistfondens sedvanliga stipendiehögtid, som anordnas i Korskyrkan i Uppsala
lördagen den 24 oktober.
CARL-ERIK SAHLBERG
Årets hedersstipendium går till en jämtländsk, pensionerad präst från Svenska kyrkan,
tillika docent i kyrkohistoria. Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor respekt och beundran för
sitt sätt att leva ut missionsbefallningen i praktisk handling. Det gäller både det sociala och
evangeliska arbete bland Stockholms hemlösa som han har byggt upp i S:ta Clara kyrka
och den barnhemsverksamhet som han och frun Overa numera driver i Tanzania.

EMILIA TELLEBO
Emilia Tellebo är en 24-årig tävlingsmänniska, bördig från Långsele, som vikarierar som
pastor och ansvarar för Bibelskola Sthlm. Med en naturlig och vardagsnära tro berör hon
folk i sin omgivning med evangeliets kraft. Hennes stora passion är att se människor befrias
av Jesu kärlek och få en upprättad självbild. Emilia vill se evangeliet lysa starkare i mörkret
och vara ett exempel för andra när det gäller att vara kulturbrytande i samhället.

ANTON KARLSSON
Med rötterna i Betelförsamlingen (SAM/EFK) i Vaggeryd och ett hjärta som klappar för
ungdomar och nysvenskar, är 26-årige Anton Karlsson något av en mångsysslare. Han har
arbetat som ungdomsledare och använder gärna musik och lovsång som uttryckssätt. Han
reser som evangelist och predikar på utlandskampanjer och i församlingar i Sverige. Anton
har också dragit igång organisationen Gå ut missions projekt ”Ung Missionär”.

TEEN CHALLENGE
Årets organisationsstipendium tilldelas den svenska grenen av Teen Challenge, en organisation grundad av David Wilkerson med verksamhet i över 100 länder. Utifrån en allkristen
profil bedriver svenska Teen Challenge ett omfattande och livsförvandlande arbete bestående av lärjungaträning, socialt arbete, mission och evangelisation. Genom bibelskolan
och evangelisationsteamen formas Jesuscentrerade lärjungar som formar lärjungar.

För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta Evangelistfondens sekreterare:
Samuel Wångehag, mob: 073-529 46 70, e-post: samuel@evangelistfonden.se

