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Vi blir aldrig färdiga och det är som det ska. Vi är hela tiden på väg. Längs vägen fattas avgörande beslut och viktiga erfarenheter 
bygger på varandra. Vi får ibland oväntat sällskap. Ny kunskap och nya perspektiv som vi internaliserar. Det blir inte alltid som vi hade 
planerat. Det blir inte sämre, men på ett annat sätt, i samma anda och riktning. Så är det att leva. Så är det också att vara en församling.  
2014 lägger vi bakom oss som ännu ett år av stora pågående processer. Det mesta kan du läsa om i verksamhetsberättelsen. Några av de 
övergripande processerna är också värda att nämna.  

Våra gudstjänster
Söndagarna är veckans gemensamma mötesplats och gudstjänsterna fortsätter att samla många, inte minst unga människor. Formen 
har utvecklats med tydliga rötter i urkyrkans sätt att fira gudstjänst. En gudstjänst som involverar hela kroppen och många sinnen. En 
form som i sig själv bär innehåll. I en mer fast form ryms kreativitet och karismatik. Vittnesbörden är många – gudstjänsterna hjälper 
oss att möta den Uppståndne och rustar oss för vardagen. 

Kyrkan och staden
Under året som gått har vi i allt större utsträckning fått ta del av den nöd som finns runt omkring oss i Göteborg. Den finns numera 
utanför vår dörr på ett sätt som vi inte sett förr, så är det också för andra kyrkor i centrala Göteborg. Vårt sociala arbete omfattar de 
som faller igenom samhällets skyddsnät. Det är ofta basala behov som mat och gemenskap som vi får vara med och tillgodose. Vårt 
huvudmannaskap i Räddningsmissionen är viktigt och har stärkts under året. Saron för tillsammans med andra kyrkor, organisationer 
och staden en dialog om ett gemensamt och utökat arbete för stadens bästa. I denna breda ekumeniska dialog som innefattat Svenska 
Kyrkan, Katolska Kyrkan och frikyrkorna tillsammans med representanter från staden är också Räddningsmissionen en viktig och 
trovärdig aktör. Samtalen rör värderingar och arbetet börjar nu närma sig en praktisk samverkan i mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar.    

Våra gemensamma lokaler 
En stor pågående process är förundersökningen gällande fastighetsunderhåll och utveckling. Vi har behov som vi måste lösa på 
något sätt. Vi behöver lokaler som rymmer våra anställda. Vi behöver samtalsrum, mötesrum och förrådsutrymmen som svarar mot 
verksamhetens behov. Inte minst för det sociala arbetet som skulle behöva bättre förutsättningar för att möta människor och möjlighet 
till större lager av förnödenheter som mat och kläder. Vi trippelutnyttjar ofta utrymmena idag och ändå räcker lokalerna inte till. 

Vi trodde vi kunde använda affärshuset för att lösa utmaningen, men konstruktionen bär inte detta. Därför har vi undersökt en 
outnyttjad byggrätt framför kyrkan. Samtidigt har vi arbetat vidare med affärshuset som har en teknisk skuld som måste åtgärdas. I 
samband med det har frågan rests om att göra något större och mer visionärt med affärsfastigheten. Dessa processer fortgår, vi bygger 
kunskap som vi behöver och vi närmar oss tiden för ett inriktningsbeslut. 

Vår gemensamma ekonomi
2014 tillföll ett stort arv församlingen. Makarna Ingrid och Egron Krook tillhörde församlingen större delen av sina liv, Egron ända 
sedan församlingens bildades 1936. Deras bidrag till församlingens utveckling har varit betydande med stora engagemang i musik 
och körliv och inte minst i byggandet av nuvarande kyrka. De efterlämnar ett arv på drygt 25 miljoner kronor. Vi var en av tre 
organisationer som paret Krook ville ge denna fantastiska gåva och möjlighet till. En organisation verkar internationellt, en nationellt 
och så vår församling för att den verkar lokalt. Det var intentionen bakom gåvan. Arvet och generositeten blir också en viktig 
påminnelse till oss alla att det vi sparat under livet kan bli till välsignelse för andra långt efter vår levnad. 

Vägen framåt
När processerna är mogna kommer vi, någonstans längs vägen, behöva välja väg. 2015 kommer med all sannolikhet vara ett sådant år 
i flera stora frågor. Den positiva ekumeniska utvecklingen och samverkan mellan kyrkor, sociala organisationer och staden, våra behov 
av bättre lokaler som hjälper oss att utveckla verksamheten, möjligheten som arvet ger, nya människor som kommer till med gåvor, 
drömmar och förmågor. Allt detta skall samverka till det bästa så att vårt uppdrag uppfylls: att föra vidare tron på Jesus Kristus och att 
verka för kyrkans synliga enhet och för en rättfärdig värld. 

Då känns det skönt att se tillbaka på 2014 och konstatera att vi har varit grundliga och noggranna i våra processer, att det har fått ta 
både tid och ekonomi i anspråk för att vi som församling skall kunna fatta rätt beslut, när tid är. Ett beslutsfattande i en församling är 
mer än resultatet av grundligt förarbete. Arenan för beslutsfattande är samtal och bön, så att vi kan säga som i urkyrkan: ”den heliga 
Anden och vi har beslutat…”. (Apg. 15:28) 
 
 Med tacksamhet till Gud och människor för 2014 och med tillförsikt inför 2015        

Joakim Hagerius & Henrik Melkstam   
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Vi är på väg



VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2014
BARN OCH FAMILJ

En höjdpunkt från året som gått är vår öppna förskola. Den 
har nu funnits i drygt ett år och har blivit en samlingspunkt för 
familjer i Linné och Annedal. Ryktet sprider sig om vår trevliga 
miljö; lokalerna, bemötandet, den goda soppan, pannkakorna, 
rytmikstunden och atmosfären. Många kommer tillbaka vecka 
efter vecka och man bjuder med sig vänner dit. Det har varit 
mellan 15 och 27 barn varje vecka med tillhörande mammor 
och pappor och under året har vi mött 130 unika barn samt 
120 föräldrar. För merparten av besökarna är öppna förskolan 
deras första kontakt med Saronkyrkan. De föräldrar som är 
saroniter fyller en jätteviktig funktion som värdar och bidrar 
med sitt kontaktskapande till den goda atmosfären.  

"[Exodus gav] mycket utrymme och tid 

för både barn och vuxna att umgås och 

knyta nya kontakter. Församlings- och 

gemenskapsbygge när det är som bäst!"

Navet i vårt arbete med barnen och deras föräldrar är 
barnkyrkan där barnen möts till samling varje söndag och 
familjerna umgås kring kaffeborden vid kyrkfikat. 171 barn 
mellan 3-12 år var aktiva i våra 3 barnkyrkegrupper under året. 
Flera av dessa barn möts också i scouterna och i vår barnkör 
Popcorn. 
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Andra advent bjöd barnkören på musikalen ”Drömmen 
om jul” i gudstjänstens första del och sedan firade vi nattvard 
tillsammans. En vacker minnesbild av barn som ligger på 
estraden och målar teckningar mitt i nattvardsrörelsen, 
ljuständningen och förbönen.

I oktober bjöd vi in till föräldrasamling för första gången 
på några år. Föräldrar till konfirmander, till de äldsta barnen 
i Barnkyrkan och scouterna på väg in i tonåren möttes kring 
temat: I huvudet på en tonåring. Mia Börjessons inspirerande 
föreläsning gav mersmak att mötas igen för att stötta varandra 
i vår uppgift som föräldrar. 

När vi planerade för församlingsresan Exodus var ett mål 
att försöka få med oss församlingens familjer dit och det 
lyckades vi med. Vi var 165 stycken i olika åldrar från bebis till 
pensionär och av dem var ett 70-tal barn och unga tonåringar. 
Resan gick till Karlskrona skärgård till kustgården Senoren 
där vi tillbringade en fantastisk långhelg i början av juni. 
Bönevandring innan frukost. Samlingar för barn och vuxna 
på förmiddagarna. Fint väder som gjorde det möjligt för alla 
åldrar att vara ute tillsammans i olika aktiviteter såsom fotboll, 
löpning, bad, segling och femkamp. Gudstjänster på kvällarna 
och överraskningskonsert av musikern Loney Dear. Mycket 
utrymme och tid för både barn och vuxna att umgås och knyta 
nya kontakter. Församlings- och gemenskapsbygge när det är 
som bäst!

Carina Cederborg
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Under två dagar fylldes kyrkan med omkring 500 körsångare 
och gästande instruktörer, kör och musiker från Salem Baptist 
Church i Chicago. Felicity var stolta och engagerade värdar och 
värdinnor under festivalen.

Första Advent bjöd på en stor kör, solister, blås, stråkkvartett 
och orgel och en välfylld kyrka fick ta del av nya och mer 
traditionella adventssånger. I december bjöd Felicity in till Lucia-
afton, en stämningsfull kväll med 90 sångare och en rekordpublik 
där kyrksalen var fullsatt till sista plats. 

Årets julkonsert ”Jag har gått inunder stjärnor” var ett 
samarbete mellan kören Caleido och några av Saronkyrkans 
sångare och musiker. Konserten arrangerades i samarbete med 
Göteborgs Räddningsmission.

Pernilla Sandahl

”För mig är Felicity mer än en kör. För mig är 

det glädje, gemenskap, skratt, kärlek och en 

plats där man får dela tron på the one and 

only Jesus! Fantastiskt att få sjunga med alla 

fina och goa människor”.

MUSIK 

Många vill tjäna församlingen med sin musikaliska gåva. Flera 
personer har gått vidare in i rollen som teamledare och har börjat 
bygga upp stabila team. Under året har alla team fått jobba in sig 
i det vi kallar ”Saronmässan” med en strävan att våra gudstjänster 
skall få en tydlig helhet i samling, tilltal och gensvar. Särskilda 
möten under året, såsom lovsångsfrukost, är viktiga för att skapa 
en vi-känsla och för att inspirera och uppmuntra varandra. 

Felicity har fortsatt att ha ca 100 aktiva medlemmar. Under 
året har det vuxit till att vara ännu mer än en kör. Det är en plats 
för gemenskap, samtal om tro och liv, sångglädje och en väg in i 
församlingen. Några körmedlemmar beskriver det såhär:

”För mig är Felicity mer än en kör. För mig är det glädje, 
gemenskap, skratt, kärlek och en plats där man får dela tron på 
the one and only Jesus! Fantastiskt att få sjunga med alla fina och 
goa människor”.

”Dörr in till Göteborg och Saron”.
”En plats dit man kan komma och fika, sjunga, prata, träffa 

nya människor. Bra sammanhang att vara i under studenttiden. 
En gemenskap nära Jesus.”

För gudstjänstbesökaren har akustikförbättringen gjort väldigt 
stor skillnad. Det går numera att sitta på olika platser i kyrkan 
och ändå få samma ljudbild. Vi har trygga och kompetenta 
teknikerteam som alla fungerar väldigt bra.

Under året har vi genomfört ett antal konserter. På Exodus 
dök världsartisten Loney Dear upp för en exklusiv spelning i 
solnedgången. I juni bjöd vi in musikern Peter Hallström till 
Anette Johanssons avtackningsfest och han bjöd på sin unika 
gåva att skapa och framföra musik som går på djupet. I oktober 
månad var Saron med och arrangerade Gospelfestival Göteborg. 



UNG

Församlingens uppdrag är att föra vidare tron på Jesus Kristus 
och att verka för kyrkans synliga enhet och en rättfärdig värld. 
Detta uppdrag har legat till grund för ungdomsverksamheten i 
Saronkyrkan under året 2014. 

Det vi särskilt vill lyfta fram är tre höjdpunkter från året. 
Dessa är 7up, läger och ledarsamlingar kring ledarskap. 

Varannan fredag samlas ett stabilt gäng högstadieungdomar i 
Brunnen för gemenskap med varandra och med Gud. Kvällarna 
innehåller lek, andakt och långt fika. Mellan 30-50 ungdomar har 
under vår- och höstterminen funnits med på 7up. Mellan 10-20 
unga ledare har vuxit in i sitt ledarskap och finns med och leder 
fredagskvällarna på 7up. Det är med glädje och tacksamhet vi 
blickar tillbaka på året som gått med 7up. 

"Det är roligt att se hur våra ungdomar växer i 

sig själva, med varandra och i sin tro."

Läger är en viktig del av ungdomsverksamheten. 2014 har 
bjudit på såväl vinterläger som sommarläger, korta och långa 
läger. Fokus på våra läger har varit att bygga gemenskap bland 
deltagarna och att ge möjlighet att få växa i sin tro. Det är roligt 
att se hur våra ungdomar växer i sig själva, med varandra och i 
sin tro under de läger vi spenderat tillsammans. 

Under höstterminen har vi vid tre tillfällen haft 
ledarsamlingar med undervisning och samtal om ledarskap. 
Ideella ledare från 7up och Oh My God har samlats kring 
undervisningen och fått samtala om hur vi som ledare skapar 
en kärleksfull gemenskap och ger verktyg för en tro som håller. 
Det är en glädje att få delta i dessa samtal och se hur det sedan 
praktiseras hos respektive ledare. 

Elin & Jonatan Andersson
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UNGA VUXNA

Kan man både brottas med sin tro och fördjupa sin överlåtelse 
och samtidigt ha riktigt roligt? Det verkar så, om man ser på det 
som händer bland unga vuxna i Saron.

Det finns en strävan bland Saronkyrkans unga vuxna att förstå 
vad kristen tro och kyrka kan få betyda för en ny generation 
och för vår tid. Det märks exempelvis i samtalskvällarna Samtal 
Pågår och i nattvardsgudstjänsterna Smaka & Se. Under året har 
vi gemensamt samlats kring ett ärligt sökande kring teman som 
”Det måste finnas mer”, ”Från urkyrkan till frikyrkan – och sen 
då?” och ”En tro som tar ansvar”. Ofta är det de egna orädda 
vittnesbörden från unga vuxna som leder vidare. Man står för 
både längtan och tvekan.  

För många är denna ärliga brottning en förutsättning för att 
fördjupas in mot centrum, Kristus. Små och stora sammanhang 
blir platser för en växt i sin egen takt – tillfällen för överlåtelse 
och gudsmöten. Unga vuxna längtar efter mer och man gör 
det tillsammans. Det kan vara i mindre sammanhang, som i 
morgonbönen, en retreat, en husgrupp eller en huskyrka. Men 
även i större sammanhang som i vår gospelkör för unga vuxna, 
Felicity. Den är större än på många år. Det samma gäller Smaka 
& Se-gudstjänsterna. Genom dessa stora samlingar betyder Saron 
mycket för många unga människor som ibland inte har tidigare 
kyrklig erfarenhet. 

"Kyrka är inte något som konsumeras utan 

görs av oss alla."

I alla dessa verksamheter är det unga vuxna som leder och 
tar ansvar. Även om många bokstavligen sitter på läktaren på 
söndagsgudstjänsterna är det flertalet unga vuxna som i bildlig 
mening verkligen inte sitter på läktaren. Många har kommit ner 
på plan och in i matchen. Detta är inte minst viktigt: att få känna 
att man behövs, att kyrka inte är något som konsumeras utan 
görs av oss alla, oavsett ålder eller tidigare kyrkvana – ett folk på 
väg. 

Morten Sager
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SECOND HAND

Under 2014 har vi ökat möjligheten att skänka varor samt under 
hösten utökat öppettiderna med en timme under torsdagarna. 
Dessa två insatser har genomförts i syfte att öka vår försäljning. 
Under våren arrangerade vi också en klassisk auktion som gav 
18 000 kr och en mycket trevlig stämning! Trots detta blev dock 
årets totala försäljning ca 100 tkr lägre än 2013. Torsdagar är 
fortsatt den dag då vi har flest kunder och högst försäljning, 
medan lördagarna har minskat. Vi har under året jobbat med att 
det ska finnas mycket nytt i hyllorna även till lördagen. Det har 
dock inte ökat försäljningen nämnvärt. 

”Jag tycker faktiskt att jag har blivit en bättre 

människa sedan jag kom hit.”

Vi har tagit emot 31 personer på arbetsträning/praktik och ser 
en ökad andel människor på arbetsträning efter sjukskrivningar 
orsakade av psykisk ohälsa. Vi upplever att de flesta trivs, och 
citat som ”Det här känns mer som mitt hem än mitt riktiga hem” 
och ”Jag tycker faktiskt att jag har blivit en bättre människa sedan 
jag kom hit” är glädjande att höra. 

Trycket från Arbetsförmedlingen på att kunna erbjuda 
anställningar ökar, vilket vi inte alltid har ekonomisk möjlighet 
till. Flera personer som inte fått vara kvar via Arbetsförmedlingen 
har ändå valt att fortsätta som volontärer.

Utöver dessa har vi ca 15 personer anställda med olika typer 
av lönestöd, samt 3,5 tjänster i arbetsledningen. Under året har 
vi minskat anställningarna med 1,6 heltidsekvivalenter. Vi ser 
hur personalkostnaderna ökar samtidigt som både ersättningar 
från Arbetsförmedlingen samt försäljningen minskar. De 
120 volontärer som finns med i verksamheten är oerhört 
betydelsefulla för att kunna fortsätta driva butiken med ett stort 
överskott.

Ingrid Fränne

FÖRSAMLING

Söndagen är en festdag i Saronkyrkan. Varje söndag under 
året har vi sett vår kyrka full med människor som lyssnat 
till tilltalet och gett sitt gensvar för att sen gå ut i vardagen. 
Under året började vi låta gudstjänsterna följa kyrkoårets 
texter och förkunnelsen utgick från givna teman. Vi har sett 
hur viktiga alla volontärer varit för att söndagarna blivit den 
plats för tillbedjan, lyssnande och gemenskap som vi önskat. 
Här finns ledare i barnkyrkan, lovsångsteam, nattvardstjänare, 
förebedjare, kyrkvärdar, tolkar, serveringsgrupper, mötesledare, 
städgrupper, ljud & bildgrupper. Alla har på olika sätt bidragit 
till att söndagen blivit veckans höjdpunkt.

Det nya året inleddes med en dag kring teologi och 
ledarskap. Alla ledare i Saron bjöds in till en heldag för att 
gemensamt jobba igenom värderingar och förändringar i 
församlingsordningen. Tanken är att var femte år gå igenom 
församlingsordningen för att hålla den levande och aktuell. 
Under året har 24 personer sökt medlemskap i församlingen 
varav vi har haft glädjen att döpa 5.

Fem huskyrkor har varit gång på olika platser i Göteborg 
och samlat mellan 25-40 varje gång. En grupp med ansvar för 
de mindre grupperna har på ett utomordentligt sätt sett till 
att nya människor kommit in i mindre grupper samt att nya 
grupper bildats. 

I september bjöd vi in till en gemenskapsdag på Donsö. 
Omkring 300 personer deltog och samtalade om idéer och 
visioner kring eventuella nybyggnationer.

Årets Global Leadership Summit (GLS) hölls i november i 
Smyrnakyrkan. Människor från olika församlingar samlades 
för att inspireras i sitt ledarskap och från Saron var vi ett 40-tal 
deltagare.

Alphakurserna har under året varit ett viktigt forum för 
samtal om kristen tro. Kurserna har varit välfyllda och många 
har lärt sig mer om den kristna tron. 

Ingemar Fhager 
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SOCIALT & INTEGRATION

Under året som har gått har vi sett en ökning av antal enskilda 
och familjer som lever i olika former för socialt utsatthet, som 
söker sig till församlingen för stöd. 

Januari 2015 var det fem år sedan Café Zahra startade och 
det är en verksamhet som fortsätter växa. Det kommer mellan 
30-40 personer varje tisdag. På knytkalaset innan jul var vi hela 
70 personer.  I tillägg till olika pysselaktiviteter har vi valt att 
fortsätta med språkinlärning och intresset var stort för dessa 
tillfällen. Göteborgsoperan och Konserthuset har bjudit in oss på 
flera studiebesök och konserter, vilket blev mycket uppskattat och 
bidrog till att stärka gemenskapen på Café Zahra. 

Vi har en mycket stabil grupp volontärer som är med och 
skapar Café Zahras öppna och välkomnande klimat. Det finns 
också en stabil grupp besökare som kommer i princip varje 
tisdag förutom alla de nya som också kommer varje gång. De nya 
blir snabbt inkluderade i gemenskapen. 

"Deras semester från livets bekymmer är Café 

Zahra.  Nya som kommer in på Caféet berättar 

om en helt speciell atmosfär som de inte varit 

med om någon annanstans." 

Från kvinnorna kommer många uttalanden som visar på hur 
viktig mötesplats detta är för dem. Flera säger att det är hit de 
kommer för att vila. Deras semester från livets bekymmer är Café 
Zahra. Nya som kommer in på Caféet berättar om en helt speciell 
atmosfär som de inte varit med om någon annanstans. 

Under året har Handla för andra utökat antal evenemang 
med två på våren och två på hösten. Konceptet kring projektet 
har utvecklats av en engagerad volontärgrupp och vid varje 
evenemang har ungefär 18-20 volontärer varit med. Vi har 
haft samarbete med 4-5 mataffärer i Göteborg och fokus har 
varit att utveckla denna samverkan. I samband med eventen 
har församlingens förråd blivit fyllt, vilket har kommit till stor 
användning för personer som besöker vår församling och även 
gjort det möjligt att förmedla varor till Svenska kyrkan i Bergsjön 
och Göteborgs Räddningsmission.

Det är fantastiskt att få vara med på Handla för andra-
evenemang och se hur göteborgare engagerar sig genom att 
bidra till insamlingen. Många uttrycker att det är jättebra med 
en konkret insats för personer som lever i någon form av social 
utsatthet. Behovet av matvaror och hygienartiklar i församlingens 
förråd har ökat detta år allt eftersom fler människor söker sig till 
Saronkyrkan för att få stöd och hjälp i sin situation. 

Årets mamma-barnläger blev en succé på många sätt. 
Kärleksfulla ledare gav av sig själva och sin tid, så att lägret blev 
en härlig upplevelse för förälder och barn. En av dagarna var 
Pernilla Sandahl, vår musikledare, hos oss för att ha samling 
med sång o dans. Vilken glädje när mammorna övade in sång 
och dans till ”Belle Mama” och sedan på eftermiddagen sjöng 
och dansade för oss andra. Barnen var så stolta och glada 
över sina mammor. Några av mammorna hade också övat 
sånger tillsammans med Pernilla som de sjöng på kvällens 
nattvardsgudstjänst. Så vackert, tiden stod stilla för en stund.

                                                   Carina Martinsen & Ellen Wahlström
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INTERNATIONELLT  

Internationella programmet har fortsatt att arbeta för en tätare 
kontakt med missionärerna. Under året har vi jobbat med att ta 
fram en återrapportering från de missionärer som har underhåll 
från Saron. Rapporteringen har handlat om arbetssituation, 
kontakten med Saron och så vidare och har förmedlats till 
Internationella programmet. 

En särskild satsning gjordes under året för att uppdatera 
hemsidan med både bilder och innehåll. 

Den årliga kräftskivan ordnades traditionsenligt i 
augusti och samlade både hemmavarande missionärer och 
missionsintresserade. Huvudtalare var Emma och Ian Pickett. 

Ungefär en tredjedel av den totala internationella budgeten, 
inklusive medlen från Second Hand, har under året gått till 
missionärsunderhåll. Under sommaren avslutade familjen 
Alphonce och familjen Richard sina respektive utlandsperioder. 

I november reste tre personer från Saron för att delta i 
EFK:s konferens för partners i Mellanöstern. Konferensen hölls 
i Egypten och temat var religionsfrihet. Det gavs möjlighet 
att fördjupa relationerna till de partners vi stöttar och träffa 
”våra” missionärer på plats i deras vardag i Egypten. Att ha 
direktkontakt med de partners vi stödjer i bland annat Egypten 
är oerhört värdefullt för att stärka vårt fortsätta engagemang. 

Arbetet med kvalitetssäkring har fortsatt under året och sedan 
tidigare finns en särskild rapportering framtagen mellan EFK och 
Saron för att bättre kunna följa upp vad som händer i varje led. 

"Att ha direktkontakt med de partners vi 

stödjer i bland annat Egypten är oerhört 

värdefullt för att stärka vårt fortsätta 

engagemang." 

Under hösten har också EFK arbetat med en stor 
förändringsprocess i den egna organisationen, kallad Omtaget, 
där missionen är en viktig del. Ett mål med förändringsprocessen 
inom det internationella arbetet är att församlingarna ska 
komma närmare och i större utsträckning påverka det arbete 
man stöttar ekonomiskt, en strävan som Saron välkomnar. 

Peter Molyneux
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SARON 
I SIFFROR  MEDLEMMAR & ORGANISATION 2014

    
Medlemsförändringar under året  

HÄNDELSE 2014 2013 

Döpta * 2 28

Inflyttade 26 38

SUMMA VÄLKOMNADE 28 66

Hemgångna  12 6

Utflyttade till annan församling 24 24

Utgångna på egen begäran 5 13

SUMMA UTGÅNGNA -41 -43
    
TOTALT -13 23
    
MEDLEMMAR PER DEN 31 DECEMBER 1 153 1 166 

*) 5 personer döpta varav 2 blivit medlemmar (2014)
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Organisation & Verksamhet 

Styrelsens arbete leds av dess ordförande och arbetar 
främst med ekonomi, personal och fastigheter samt med 
att verkställa församlingens beslut. 

Styrelsen bestod under 2014 av Henrik Melkstam 
(församlingens ordförande), Joel Nordholm 
(församlingens vice orförande), Marianne Fredriksson, 
Maria Skarp, Peter Madsen, Carl-Johan Holmberg, Marie 
Hansson och Matilda Granberg Stålbert.

Församlingsledningen leds av församlings-
föreståndaren och arbetar med andlig ledning, vård 
och utveckling. Församlingsledningen bestod 2014 av 
Joakim Hagerius (församlingsföreståndare), Ingemar 
Fhager (vice församlingsföreståndare), Anna-Britt 
Nässén, Thomas Olson, Morten Sager, Anna Karp, 
Elisabeth Bondeson, Samuel Fhager, Jonas Eriksson, 
Agneta Smittberg, Elin Andersson (Olsson) och 
Lennart Thörn. Församlingsföreståndaren har ansvar 

för församlingens löpande verksamhet enligt styrelsens 
riktlinjer. 

Revisorerna granskar styrelsens verkställande funktion 
och dess förvaltning liksom församlingens räkenskaper. 
Till detta uppdrag skall finnas minst fyra revisorer som 
väljs av årsmötet. Revisorer under 2014 har varit Britt-
Marie Eriksson, Leif Lindqvist, Marie Vinranke, Magnus 
Granström och Mattias Thörn. 

Till valberedning får den utses som varit medlem i 
församlingen i minst två år samt har församlingens 
förtroende. Valberedningen ger förslag till valbara 
personer i församlingens organ inför årsmötet i samråd 
med församlingsledningen. Valberedningen 2014 bestod 
av Agneta Larsed, Gunnar Gembäck, Martin Öhléen, 
Karin Gustafsson och Johan Kjörk. 
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Församlingsmöte

Styrelse Församlingsledning

Församlingsföreståndare

Ledningsgrupp
Joakim Hagerius

Ingemar Fhager

Helen Richard

Församlingsverksamhet
Församling
Jonas Pramwall

Barn och Familj
Carina Cederborg

Unga Vuxna
Morten Sager

Internationellt
Peter Molyneux

Socialt & integration
Carina Martinsen &

Ellen Wahlström

Gudstjänst
Ingemar Fhager
Musik
Pernilla Sandahl

Ung 
Elin & Jonatan Andersson

Second Hand
Ingrid Fränne

Administration
Helen Richard

Fastigheter
Ola Åkersten



Saronförsamlingen bildades den 6 december 1936 
och bedriver alltsedan dess kristen verksamhet i 
Göteborg. Gudstjänsterna är församlingens gemen-
samma mötespunkt. Därutöver finns det många 
olika samlingar och verksamheter för gemenskap, 
socialt arbete, samtal och bön.

Verksamheten
Verksamheten omfattar nio olika program; församling, 
gudstjänst, musik, barn & familj, ung, unga vuxna, socialt, 
internationellt samt Saron Second Hand.

Församlingen har flera fastigheter för verksamheten. I direkt 
anslutning till kyrkobyggnaden i Annedal så äger församlingen 
en affärsfastighet. Ovanvåningen hyrs av Saron Second Hand 
och bottenvåningen hyrs av Axfood. Församlingen hade vid 2014 
års utgång 1 153 medlemmar (2013: 1 166). Under året har 28 
nya medlemmar hälsats välkomna och församlingen har döpt 5 
personer under året.

Väsentliga händelser under året
Återstoden av de 200 tkr som församling tog beslut om på 
årsmötet 2013 från Saron Förvaltning AB till öppen förskola 
för romska barn har betalats ut (100 tkr). Under året har också 
ett betydande arv inkommit. Om- och tillbyggnad av kyrkan/ 
affärsfastighetens projektkostnader har varit ca 1mkr. 

 Ekonomi
Församlingen redovisar ett positivt resultat på 23 784 tkr (2013: 
-39 tkr) fördelat på 93 tkr från Saron Second Hand och 23 691 
tkr från församlingen. Intäkterna har varit totalt 42 399 tkr 
(2013: 16 692 tkr). Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till 
de total tillgångarna) var 77,35% (2013: 58,70%). Församlingens 
verksamhet finansieras till största delen av insamlade medel, 
hyresintäkter och försäljningsintäkter. 
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 2014

Översikt (tkr)  
 2014 2013 2012 2011 2010

Antal medlemmar 1 153 1 166 1 142 1 157 1177

Intäkter 42 399 16 692 22 577 14 141 15 125

RESULTAT 23 784 -39 5 843 417 3411

Soliditet (%) 77,35 58,70 60,41 48,83 56,62

Förslag till resultatdisposition (kr)  
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning enligt 
följande:

    Församlingen Saron SH     TOTALT

Balanserad vinst 18 517 767 -28 419 18 489 348

Resultat 2014 23 691 415 92 990 23 784 405
   
ATT DISPONERA 42 209 182 64 571 42 273 753
   
BALANS I NY RÄKNING 42 209 182 64 571 42 273 753

Väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång
Hela fastighetslånet på 8 800 tkr har betalats tillbaka. Reste-
rande värdepappersinnehav som härhör från makarna Krooks 
arv har försålts till ett värde av ca 1 100 tkr.

Henrik Melkstam
Ordförande
 
Joel Nordholm
Vice ordförande 

Peter Madsen  Maria Skarp

Carl-Johan Holmberg Marianne Fredriksson

Marie Hansson  Matilda Granberg Stålbert
 
Joakim Hagerius
Församlingsföreståndare
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RESULTAT-
RÄKNING 2014   

INTÄKTER (tkr) NOT 2014 2013

Offer, gåvor och testamenten 1 30 528 5 329

Second Hand försäljning 2 5 657 5 634

Bidrag från Arbetsförmedlingen 2 2 679 2 636

Hyresintäkter 3 1 745 1 554

Övriga intäkter 4 1 789 1 538

SUMMA INTÄKTER  42 399 16 692

   

KOSTNADER (tkr) NOT 2014 2013

Personalkostnader 5 -9 424 -8 924

Verksamhetskostnader 6 -7 873 -7 498

Avskrivningar byggnader 7 -535 -535

Avskrivning inventarier 7 -262 -131

SUMMA KOSTNADER  -18 095 -17 088

VERKSAMHETSRESULTAT  24 305 -396

FINANSIELLA POSTER (tkr)  2014 2013

Finansiella intäkter  6 657

Finansiella kostnader  -287 -300

Res. vid försäljning av värdepapper  -237 0

RES. EFTER FINANSIELLA POSTER  23 787 -39

Årets skattekostnad  -3 0

ÅRETS RESULTAT  23 784 -39
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BALANS-
RÄKNING 2014  

EGET KAPITAL/SKULDER (tkr)  NOT 2014 2013
   
EGET KAPITAL   

Ändamålsbestämda medel  12 1 414 1 759

Balanserat resultat   18 489 18 424

Årets resultat   23 784 -39

SUMMA EGET KAPITAL   43 688 20 144

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Fastighetslån   8 800 8 800

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   8 800 8 800

KORTFRISTIGA SKULDER   

Checkräkningskredit kortfristig  13 0 1 553

Leverantörsskulder   682 603

Övriga kortfristiga skulder  14 2 244 2 333

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 1 068 882

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   3 994 5 372
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  56 482 34 316
 Ställda säkerheter (Fastighetsbeteckning Annedal 7:13) 15 000 15 000

   

TILLGÅNGAR (tkr)  NOT 2014 2013
   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark  8 30 089 30 624

Inventarier  9 2 341 2 603

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier i dotterbolag  10 75 75

Långfristiga värdepappersinnehav  11 1 164 10

   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  33 668 33 312
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar   428 520

Övriga kortfristiga fordringar   579 355

   

Kassa och bank   21 806 129

   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  22 813 1 004
   

SUMMA TILLGÅNGAR   56 482 34 316
    



 

NOTER 2014 2013

  

Not 1  Offer, gåvor och testamenten  

 Offer: Kollekt* 851 986 1 054 388

 Offer via bankgiro och plusgiro* 3 373 352 3 491 867

 Kyrkoavgift 222 728 203 032

 Offer - arv, testamenten 25 962 697 26 730

 Övriga gåvor 117 418 553 051

  30 528 182 5 329 068

 *)Varav löftesoffer till ombyggn. 63 800 642 607

  

Not 2  Saron Second Hand: Verksamhetssammanfattning

 Försäljning 5 657 482 5 634 204

 Bidrag Arbetsförmedlingen 2 679 355 2 636 355

 Personalkostnader -5 090 637 -4 796 566

 Övriga omkostnader -1 960 150 -1 915 497

 Deltotal 1 286 050 1 558 496

 Lämnat bistånd -1 193 059 -1 653 481

 Ofördelat överskott 92 991 -94 985

   

Not 3  Hyresintäkter  

 Erhållna hyresintäkter 2 989 070 2 654 012

 Avgår internt debiterad hyra SH -1 244 070 -1 100 000

  1 745 000 1 554 012

Not 4   Övriga intäkter

 Bidrag stat och kommun 96 959 0

 Bidrag andra organisationer 16 290 13 085

 Servering m m 285 088 318 117

 Annonsintäkter 40 000 76 000

 Deltagaravgifter 633 093 588 637

 Ersättning Etableringslots** 494 361 237 505

 Övriga ersättningar och intäkter 223 203 304 543

  1 788 994 1 537 887

 **)Varav Saronförsamlingen del. 177 201 16

TILLÄGGS-
UPPLYSNINGAR  
Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningen är oförändrad i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Fastigheten har i år skrivits av (se not 7). Det verkliga värdet på fastigheten överstiger väl det 
bokförda värdet. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed om inget annat anges. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av 
undantagsregeln i Årsredovisningslagen 7 kapitel 5 paragrafen 2 stycket.
Definitioner: Saron Second Hand (SH). Fastigheten definieras i enlighet med Skatteverkets allmänna råd som specialbyggnad 
och skrivs därmed av med 3%. Byggnadsinventarier och inventarier. Avskrivningar görs på sammanlagda investeringar 
överstigande 2 prisbasbelopp (2013: 89 000 kr). Byggnadsinventarier såsom fast inredning skrivs av på 20 år, dvs 5%. Övriga 
inventarier skrivs av på 7 år, dvs 15%.
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NOTER 2014 2013

Not 5   Anställda och personalkostader  

 Medelantal anställda  (Heltidsekvivalenter)  

 Kvinnor 13 13

 Män 9 8

 Totalt 22 21

 Varav personer anställda i SH verksamheten 13 13

  

 Löner och andra ersättningar 6 549 339 6 178 031

 Pensionskostnader till anställda 421 600 411 467

 Övriga sociala kostnader 2 277 672 2 138 361

  9 248 611 8 727 859

 Övriga personal kostnader 175 802 195 859

  9 424 413 8 923 718

Not 6   Verksamhetskostnader  

 Administration 1 192 400 846 083

 Församling 199 094 250 213

 Socialt 644 198 548 446

 Barn/Familj/Ungdom 512 532 705 898

 Musik 173 134 121 684

 Internationellt 697 462 1 108 068

 Fastigheter 1 689 026 1 727 847

 Ombyggnation fastigheten 1 047 640 173 885

 Second Hand 3 153 209 3 568 976

 Avgår internt debiterad hyra SH -1 244 070 -1 100 000

 Avgår internt bistånd Socialt -193 059 -453 481

  7 871 565 7 497 619

   

Not 7   Avskrivningar

 Avskrivningar på byggnader sker med 0,5 - 3,0% på anskaffningsvärden  

 Kyrkfastigheten  535 098 535 098

  535 098 535 098

 Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventaier, se tilläggsupplysningar.   

 Byggnadsinventarier 73 852 36 926

 Inventarier 188 574 94 287

  262 426 131 213

Not 8   Byggnader och mark  

 Fastighet Saron 29 955 684 30 490 782

 Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet 133 076 133 076

 Ackumulerade anskaffningsvärden 30 088 760 30 623 858

 

Not 9   Inventarier 

 Byggnadsinventarier 1 366 255 1 440 107

 Inventarier 974 296 1 162 870

 Ackumulerade anskaffningsvärden 2 340 551 2 602 977
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NOTER  2014 2013

Not 10 Specifikation aktier i dotterbolag  

 Saron förvaltning AB 75 000 75 000

 Kapitalandel 100%, org.nr 556695-8103. Säte: Göteborg  

 Eget kapital 111 771 117 450

 Resultat -5 679 -9 669

  

Not 11  Andra långfristiga värdepapper

 Aktiefond Ansvar 738 7 932

 Obligationer, värdepapper 1 163 571 2 064

  1 164 309 9 996

Not 12  Ändamålsbestämda medel 

 Byggnadsfond Second Hand 900 000 950 000

 Biståndsfond Second Hand 513 865 543 865

 Bilfond Second Hand 0 240 000

 Utbildningsfond (tidigare Fond ABC) 0 25 107

  1 413 865 1 758 972

  Efter styrelsens förslag till resultatdisposition (se sidan 12)  

 Byggnadsfond Second Hand 900 000 900 000

 Biståndsfond Second Hand 513 865 513 865

 Bilfond Second Hand 0 240 000

 Totalt fonderade medel 1 413 865 1 653 865

Not 13  Kassa och bank  

 Beviljad  checkräkningskredit 2 500 000 2 500 000

 Utnyttjad checkkredit 0 -1 553 448

 

Not 14  Övriga kortfristiga skulder    

 Personalens källskatt 116 869 123 309

 Upplupna sociala avgifter 158 059 156 726

 Moms redovisning 5 123 26 257

 Kyrkofondslån 1 472 000 1 572 000

 Hemköp hyresavräkning 375 000 375 000

 Övriga kortfristiga skulder 116 861 80 013

  2 243 912 2 333 305

  

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Löneskatt pensioner 0 69 112

 Upplupna semesterlöner 588 910 623 518

 Förutbetalda lägeravgifter 0 106 063

 Övriga interimsskulder 479 264 83 675

  1 068 174 882 368

      



REVISIONSBERÄTTELSE   
Till årsmötet 2 mars 2015 i Saronförsamlingen

i Göteborg, organisationsnummer 857201-4812:

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg för år 2014. Det 
är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen 
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt 
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi 
har granskat Saronförsamlingens verksamhet under 2014 med ett 
övergripande fokus på församlingsmötena och styrelsens arbete 
i och med dessas roller som beslutande och utförande organ i 
församlingen. Vårt ansvar är att säkerställa att arbetet utförs i 
enlighet med församlingens stadgar och att de beslut som fattas 
följs och genomförs. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund 
för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och den ger därmed en rättvisande bild 
av församlingens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat 
i strid med församlingens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 19 februari 2015

Britt-Marie Eriksson  Leif Lindqvist 

Marie Vinranke  Mattias Thörn

Magnus Granström 
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