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Fyra nya personer tar plats i ALEF:s styrelse

"Är det du som är ALEF?" Den frågan har ALEF:s grundare och
verksamhetsansvariga Hélène Boëthius fått ett antal gånger. Det kanske var
berättigat under organisationens första tid. Men nu är ALEF inte en person
längre, utan ett vasst team med många olika kompetenser. På årsmötet den
september valdes fyra nya personer in i ALEF:s styrelse. Här är en
presentation av dem. 

Karin Tenelius
Karin är grundare av företaget Tuff
Ledarskapsträning som verkar i Sverige och
utomlands och vars övergripande mål är
samhälls-utveckling. Hon har utvecklat de
dialog- och ledarskapsmetoder som används
i verksamheten. Karin har även startat flera
andra företag, varit VD för några av dem och
har två externa styrelseuppdrag. Hennes
bidrag i ALEF:s styrelse är framförallt
entreprenörsförmåga och ett stort kontaktnät.
Karin bor i Täby

Elisabeth Sandlund
Elisabeth är journalist, författare och
föreläsare. Sedan 2007 har hon arbetat som
chefredaktör, ansvarig utgivare, ledarskribent
och opinionsredaktör på den kristna tidningen
Dagen Hon medverkar som paneldebattör i
Studio Ett i P1 och är engagerad för
funktionshindrades rättigheter. Hon har
tidigare varit ekonomijournalist på Svenska
Dagbladet i cirka 28 år, och redaktionschef
på Kyrkans Tidning. Elisabeth är gift med
Björn Gäfvert och bor i Bromma.

Adam Stuifbergen Sidambah
Adam har en fil kand i utveckling och
internationellt samarbete från Södertörns
högskola. Under hösten 2020 praktiserade
han på ALEF, och fick en god inblick i
verksamheten. Adam har rötter i Togo, och
efter praktiken besökte han ALEF:s projekt i
Togo. Han har också tidigare varit

https://gansub.com/t/pm/5407504884836/


engagerad i en lokal
utvecklingsorganisation i Togo.

Lena Lilja
Lena är barnmorska med en
magisterexamen i vårdpedagogik. Hon
arbetar på Huddinge sjukhus. Lena har
arbetat internationellt bland annat med att
utbilda skolsköterskor i Somalia och med
vårdfrågor i Tanzania. Hon har besökt ett
stort antal länder, mött många kulturer och
gjort frivilliginsatser. Hon är engagerad i
socialt arbete i sin kyrka, bl.a. med
språkträning/ gemenskap bland utsatta
kvinnor i Fittja och som ansvarig för ett
språkcafé. Hon är gift med Per Lilja och de
har två tonårssöner.

Vi nyanställer på kontoret i Vällingby

Ebba Holmström
Måndagen den 4 oktober får vi glädjen att
hälsa en ny medarbetare välkommen på
ALEF:s kontor. Ebba Holmström ska arbeta
deltid med kontakterna med våra projekt i
Afrika. 

Ebba kommer senast från studier på anrika
Oxforduniversitetet, där hon tog en
magisterexamen i afrikastudier. Innan dess
har hon hunnit med en fil kand i freds- och
utvecklingsstudier i Uppsala. Hon har ett
brinnande intresse för Afrika, och har varit i
Etiopien, Burkina Faso och Tanzania på
olika uppdrag.  En termin som fransklärare i
Vimmerby gav också handfasta
erfarenheter av pedagogik. Vi tror att Ebba
blir en fantastisk tillgång för ALEF:s projekt. 

ALEF är beroende av gåvor för att kunna ge fler chansen att ta sig ut ur
fattigdom och utanförskap. De senaste månaderna har gåvointäkterna
minskat. Har du möjlighet att ge en extra gåva, så våra partnerorganisationer
kan genomföra sina kurser? 

Swish 123 9002171 



Har du inte swish? Sätt in en gåva på plusgiro 900217-1 eller bankgiro 900-2171.
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www.facebook.com/adultlearning
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