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Förslag till ny Missionsdirektor 
I helgen möttes Evangeliska Frikyrkans styrelse för att ta beslut om 
förslaget till Kongressen 2014 gällande ny Missionsdirektor. Styrelsen 
har beslutat att föreslå Daniel Norburg som ny Missionsdirektor och 
teamledare för EFKs kommande ledarskap. Arbetet fortsätter nu med 
målsättning att forma ett ledarteam där Daniel kompletteras av flera 
andra ledare. 

Arbetet med rekryteringen av ny Missionsdirektor har pågått sedan i mars 
2013. Under sommaren nominerades totalt 30 personer till tjänsten av 
församlingar eller enskilda. Av dessa har 10 personer intervjuats under 
hösten. Styrelsen har som mål att arbeta för ett teamorienterat ledarskap där 
minst en kvinna finns med i ledningen.  

– Vi har under processen träffat många goda ledare och det känns gott 
och glädjande att styrelsen nu enats om att bilda ett team av ledare och 
föreslå Daniel Norburg som Missionsdirektor och teamledare, säger 
EFKs ordförande Claes-Göran Åberg.  

– Daniel svarar väl upp mot de egenskaper och erfarenheter som vi hade 
som utgångspunkt i rekryteringen. Han delar de tankar som styrelsen 
har om vad som är väsentligt för att få en större närhet och dynamik 
inom rörelsen, för att få en fortsatt positiv utveckling för EFK och 
Guds rike, där den lokala församlingen har en nyckelroll.   

Daniel Norburg är pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan i Malmö, där 
han har arbetat sedan 1994. Han är gift med Ann-Sofie och tillsammans har 
de fyra barn. Daniel har under många år bland annat varit engagerad i frågor 
som rör församlingsplantering inom EFK och stöttning av 
församlingsledare. Daniel är också sedan 2010 Nationell Ledare för New 
Wine Sverige, ett uppdrag som han kommer att lämna när han går in i den 
nya tjänsten. 

– Jag är överrumplad och glad över det stora förtroende som EFKs 
styrelse har visat genom att föreslå mig som ny Missionsdirektor. Jag ser 
nu fram emot att tillsammans med styrelsen forma det team som 
behövs för att lyckas med uppdraget. Det mandat som jag upplever 
både Herren och styrelsen vill ge mig är att verka för att stärka pastors- 
och församlingsledarnätverken och därmed också församlingarna 
nationellt och internationellt. Vi vill se mer av en växande dynamisk 
församlingsrörelse, säger Daniel Norburg. 
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Beslut om ny Missionsdirektor tas på EFKs Kongress den 1-3 maj 2014, i 
Lugnetkyrkan Falun.   

 

För mer information, kontakta: 
Claes-Göran Åberg, Ordförande för Evangeliska Frikyrkans 
styrelse, aberg.cg@gmail.com,  070-373 17 35 
 
Daniel Norburg, pastor Immanuelskyrkan i Malmö, 
daniel.norburg@immanuel.nu, 070-693 80 38 
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