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160 000 människor, lika många som en stor svensk stad, sökte asyl i Sverige 2015. Dubbelt så många som året dessförinnan. 
Medierna är regelbundet fyllda med nyheter och reportage med anledning av människor på flykt. Krig och förföljelse har pågått 
under flera år, det är först nu som det kommer nära oss i Norden. Först nu som det påverkar oss. Människor på flykt som söker 
asyl behöver någonstans att bo. De behöver och vill komma in i samhället. De vill bidra och leva ett liv som är meningsfullt. De 
har flytt för att det inte fanns alternativ. 

I september 2015 publicerades bilden på den treårige killen Alan Kurdi från Syrien. Hans familj hade flytt men förolyckats 
utanför Turkiets kust. Bilden, som fick ett enormt genomslag, hade fångat Alan som låg död på en sandstrand där han hade 
spolats iland. Bilden medverkade till ett kollektivt uppvaknande över flyktingkrisen. Det svepte en humanitär våg genom 
Europa. Som en välbehövlig kontrast till de främlingsfientliga tongångar som vuxit sig starkare. Opinionen svängde snabbt, för 
att snabbt svänga igen. Vilket fick politiker att nästan tävla om att stänga igen dörren till Sverige, så resolut som möjligt. Det 
fick den politiske nestorn Alf Svensson att publicera en debattartikel med frågor om hur djupt de humanitära rötterna sträcker 
sig i svensk politik. Det finns gränser för hur mycket den snabbt svängande opinionen bör få påverka det politiska uppdraget. 
Göteborgsposten ringde upp nestorn och ställde frågor. Han förklarade att Sverige tidigare tagit emot många människor på flykt 
och säger: ”Det kan låta konstigt, men det har varit en välsignelse för Sverige. Ty ytterst är det saligare att ge än att få.”   

Saronkyrkan är en aktiv huvudman i Göteborgs Räddningsmission och i min roll som ordförande har jag kommit nära dessa 
frågor. Räddningsmissionen har idag ansvar för över 100 ensamkommande barn i flera olika boenden. Jag har mött oron hos 
människor när vi har startat boenden för ensamkommande flyktingbarn, och jag har respekt för oron. Jag vet att rädslan tenderar 
att kortsluta sinnet. Jag har också hört de modiga rösterna, som öppnat dörrar och välkomnat barnen till sin värld. Jag har sett 
kyrkor, idrottsföreningar och kommuninvånare förenas så att integration blivit del av välkomnandet. 

Jag är stolt över min församling som under 15 års tid regelbundit funnits närvarande på Migrationsverkets anläggning Sagåsen 
och mött människor på flykt. En församling som sedan flera år initierat ett arbete med integrationsfokus, som verkar uthålligt och 
som utvecklar vidare. Detta viktigare än någonsin. 

De positiva och hoppfulla krafterna, som trotsar rädslan och som säger välkommen hit, 

reser sig som moraliska fyrar, fastnitade på klippan, i ett svårnavigerat hav. 

I slutet av 2015 planerade vi en samling tillsammans med Smyrnakyrkan och Räddningsmissionen för att informera om 
projektet: Fadderskap. En mörk måndagskväll samlas 600-700 personer! Det i sig är ett hoppets tecken. Det blev startskottet för 
ett gemensamt initiativ att koppla ihop ensamkommande barn med faddrar. Nu arbetar vi på att matcha faddrar och barn som 
uttryckt en önskan att mötas. 85 faddrar har anmält intresse och hopkopplingen är i full gång. Detta är ett hoppets tecken!

 
I tacksamhet för 2015 och i tillförsikt inför 2016

Joakim Hagerius    
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VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2015
FÖRSAMLING

Gudstjänsten är navet i Saronkyrkan. Inte sedan 2003 har 
antalet gudstjänstfirare i Saron varit så många som det var 
2015. Året inleddes med en predikoserie om generositet och 
givandes med följd att 2015 också blev ett bra år ekonomiskt. 
Under året har vi haft glädjen att välkomna 34 nya medlemmar 
till församlingen varav vi döpte åtta stycken. 

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, ljud & bildgrupper. Alla har på 
olika sätt bidragit till att söndagen blivit veckans höjdpunkt.

Under ledardagen i januari, dit alla församlingens ledare 
inbjöds,  gavs det möjlighet att fördjupa sig inom bland annat 
volontärskap, evangelisation, kommunitetsliv och kyrkan mitt 
i byn. 

I september bjöd vi in till en församlingsdag på 
Nimbuskyrkan på Öckerö. C:a 300 personer deltog. Joakim 
Hagerius talade utifrån ordet "Varför?" både som enskilda 
och som församling. Det fanns även gott om tid att lära 
känna varandra lite bättre. Detta var ett bra sätt att börja 
höstterminen på.
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Årets Global Leadership Summit (GLS) hölls i november i 
Smyrnakyrkan. Människor från olika församlingar samlades 
för att inspireras i sitt ledarskap.  Vi var ett 20-tal deltagare 
från Saron.

Under året har vi fortsatt att utveckla församlingens 
husgruppsarbete bland annat med fokus att utveckla 
ledarskapet i grupperna. 

Husgrupperna är hjärtat i församlingen 

och en omistlig del där man tillsammans 

växer i tro och vänskap. 

Våra huskyrkor samlades under året på sex platser i Göteborg. 
Vi startade två nya huskyrkor under året, en som samlade mest 
unga vuxna i Krokslätt och en Beta-huskyrka som vände sig till 
nya i tron.

Alphakurserna har under året varit ett viktigt forum 
för samtal om kristen tro. Ett 20-tal deltagare har fått höra 
föreläsningar över olika ämnen i den kristna tron. Deltagarna 
har gett uttryck för hur viktigt det var att i mindre grupper få 
samtala och reflektera.

Jonas Pramwall
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Joakim Hagerius och Tomas Sjödin, sittandes framför brasan 
som sprakade hemtrevligt.

Felicity fortsätter att blomstra och växa och vara en plats för 
gemenskap och sång. Under hösten var det hela 150 medlemmar 
i kören. Vi välkomnade många nya sångare, men såg också att 
folk vänt tillbaka efter att de har varit borta från stan eller kören 
ett tag. En körrådsmedlem skriver:

”Jag har försökt att sluta i Felicity flera 

gånger och tänkt att det kanske är dags att 

göra något nytt av mina tisdagar. Men varje 

ny termin har jag inte velat släppa sången 

och gemenskapen, så jag har helt enkelt 

misslyckats…” 

Felicity har ett aktivt och dedikerat körråd som jobbar för 
körens bästa på alla plan. Under hösten har Marie Hansson 
funnits med som personlig förebedjare under övningarna. På ett 
fantastiskt sätt har Be, Bry sig om och Berätta förverkligats och 
vägen in i Saron blir ännu tydligare när det finns bryggor mellan 
Felicity och församlingen. 

Under året gjorde Felicity en körresa till Mullsjö och 
Bankeryd, vårkonsert med Cinque Cullar från Chicago, 
konsertsamarbete med BRIS på Brewhouse, höstkonsert och 
en mycket vacker Luciaafton som var fylld till sista publikplats. 
Felicity har under året samlat in pengar till Sarons sociala arbete. 
Det känns värdefullt att kören får ge tillbaka och bidra till 
församlingens viktiga arbete.

Pernilla Sandahl

MUSIK 

I början på året fick alla verksamhetsansvariga i uppgift att se 
över alla volontärer inom vårt område. Inom Musik resulterade 
det i en siffra på drygt 120 personer som återkommande 
medverkar i församlingen som sångare, musiker eller tekniker. 
Att så många människor ger av sin unika gåva och varje vecka 
tjänar församlingens musik- och lovsångsliv, är något stort att 
förundras över och vara tacksam för!

Teamledare och lovsångsteam har fortsatt att jobba in 
Saronmässan och de förändringar som gjorts efterhand för att 
gudstjänsten skall bli en helhet och en plats för alla att möta 
Gud och varandra. Lovsångsfrukostarna har blivit en plats där 
sångare och musiker har fått träffas och lära känna, inspirera och 
uppmuntra varandra i skapandet. 

Under våren gästades vi av musikern, sångaren och 
låtskrivaren Peter Hallström. Tillsammans med band och 
sångare från församlingen bjöd Peter på konsert och medverkan i 
gudstjänst där vi fick ta del av hans fantastiska förmåga att skapa 
texter och sånger som berör. 

På Sarons mammabarnläger i juni gavs än en gång 
möjligheten till en sångstund. Då var ett gäng härliga och 
engagerade mammor med som sjöng från tårna och vågade 
dansa loss. Det mynnade ut i en minikonsert på altanen, där 
mammorna gjorde ett bejublat framträdande för alla barnen och 
ledarna. 

I oktober bjöd vi in Bengt Johansson med band till samarbete 
med sångare från Saron. Bengts musik har under många år varit 
en stor del av våra gudstjänster. Det blev ett uppskattat och 
efterlängtat möte där församlingen fick stämma in i sångerna 
tillsammans med Bengt själv.

På första advent firade vi enligt tradition en pampig och 
stämningsfull gudstjänst med kör, solister och instrumentalister. 
Årets julkonsert blev en finstämd kväll där musik framförd av 
Sarons egna sångare och musiker varvades med ett samtal mellan 



UNG

Församlingens uppdrag; att föra vidare tron på Jesus Kristus 
och att verka för kyrkans synliga enhet och en rättfärdig värld 
har legat till grund för ungdomsverksamheten i Saronkyrkan 
under året 2015. Ungdomsverksamheten har under året bestått 
av konfirmation, fritidsgården Brunnen, 7up (fredagar för 
högstadiet), Oh My God (fredagar för gymnasiet), husgrupper 
och läger. 

Mycket bra har hänt under året och är värt att nämnas, men 
det vi särskilt vill lyfta fram är två höjdpunkter; skidlägret till 
Bjorli och konfirmationsläsning. 

På sportlovet i februari åkte vi med ett 30-tal ungdomar 
till skidorten Bjorli i Norge för en veckas skidläger. Temat för 
undervisningen på lägret var ”En tro som håller” och varje kväll 
gav en ledare ett vittnesbörd om hur denne fått en tro som håller. 
Vittnesbörden som delades på lägret berörde både ledare och 
deltagare. En höjdpunkt var också att få följa hur gemenskapen 
i gruppen växte för varje dag som gick. Från att ha varit flera 
mindre grupper på bussen dit formades gruppen till en enad 
skara som hade disco på bussen hem. Skidlägret i Bjorli bär vi 
med oss som ett vackert minne!

Under året 2015 har vi avslutat ett års konfirmationsläsning 
och påbörjat ett nytt läsår. Det är två olika grupper, två fina och 
händelserika grupper som vi har och har haft förmånen att följa 
i konfirmationsläsningen. Konfirmationsåret är ett viktigt år där 
undervisning om kristen tro och gemenskap är den röda tråden. 

Flera av ungdomarna lyfte i sina brev till 

ledarna fram hur de växte i sig själva, lärt sig 

om kristen tro och växt i sin egen tro under 

året som konfirmand i Saronkyrkan. 

Det är en glädje och förmån att få följa dessa unga människor!

Elin & Jonatan Andersson
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BARN & FAMILJ

Söndagen är pulsen, rytmen i verksamhetsområdet barn 
och familj. Där möts barn, föräldrar och ledare varje vecka 
under terminerna i Barnkyrkans grupper för barn 3-12 år och 
familjerna får möjlighet att umgås kring fika och kyrklunch. 

Flera av barnen har också under året varit hängivna 
scouter och varje vecka mötts i skogen i Öjersö tillsammans 
med en grupp härliga ledare. Andra barn har sjungit i vår 
barnkör Popcorn som under våren arbetat med musikalen 
Tidsmaskinen. 

Läger är en fantastisk möjlighet till fördjupad gemenskap, 
samtal, gudsmöte och glädje. På sportlovet åkte 14 familjer på 
skidläger i Branäs och scouterna inledde sommaren med läger 
på Sundsvik.   

Bilden här ovanför är från början av december 2015 då 
vi firade vår egen gudstjänst i öppna förskolan. Vi hade en 
samling kring adventsljusen, ljusbäraren och krubban, delade 
berättelsen om hur Gud sänder sin son till världen och sjöng 
julsånger tillsammans. 

När barnen klämde i för full hals i sin egen 

bön ”Gud du är nära mig Du håller mig i 

handen, Du har skapat mig precis som den 

jag är…” var det himlen på jorden för ett 

ögonblick! 

Vår öppna förskola och barnrytmiken har under året fortsatt 
att vara en mycket uppskattad samlingspunkt för familjer 
med barn som bor i närheten av kyrkan. Våra volontärer och 
församlingens egna familjer har en jätteviktig och uppskattad 
roll som skapare av den goda miljön och byggandet av 
relationer. Under året har några familjer tagit sina första steg 
vidare till vår gudstjänst och barnkyrkan. 

I höstas arbetade Monica Norén i barnrytmiken och öppna 
förskolan, istället för Carina som var sjukskriven. Med glädje, 
kreativitet, blommor i håret och ukulelen i handen tog hon sig 
an uppgiften. Varmt uppskattad av både barn och vuxna. 

    Carina Cederborg 
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SECOND HAND

Året 2015 har varit ett händelserikt år på Second Hand. Under 
vårterminen slutade två av arbetsledarna. Det anställdes då en 
extra resurs under rekryteringsprocessen som sedan fortsatte som 
ordinarie arbetsledare från och med hösten. Under sommaren 
anställde vi en sommarvikarie för att underlätta arbetet. 
Arbetet flöt på bra under sommaren och försäljningen var bra. 
I början av hösten slutade även butiksföreståndaren Ingrid 
Fränne efter fem år. En ny butikschef, Anna-Lotta Karlsson, 
och en ny arbetsledare, Anton Anderi, anställdes. Totalt består 
arbetsledningen av fyra personer, fyra olika personer med olika 
egenskaper. Det blev en tuff höst för oss att sätta oss in i arbetet 
och hitta våra roller.  

Under 2015 har vi haft 24 nya personer som har gjort praktik 
eller arbetsträning här. Totalt har vi varit ca 35st som jobbat här 
varje dag. Vi har fått mycket positiv feedback från de människor 
som varit här och Arbetsförmedlingen har varit mycket nöjda 
med oss som praktikplats. Det är en fantastisk upplevelse att få 
vara med och se den positiva utvecklingen hos många av våra 
anställda. En av våra nya medarbetare sa nyligen att han under 
helgen när han är ledig längtar till måndagen när han får komma 
hit och jobba igen.

Under sommaren var försäljningen ganska bra, mycket tack 
vare det dåliga vädret och att vi fick in bra varor. Den första 
delen av hösten gick försäljningen ner igen vilket förmodligen 
berodde mycket på att det var en ny arbetsledning och inte så 
mycket ordinarie personal. Sen ökade försäljningen och var uppe 
på samma nivå som föregående år under samma tid och några 
försäljningar var till och med bättre. 

Antalet volontärerna har varit ungefär 120 st. Några av dem 
har tyvärr slutat hos oss men det har också börjat nya volontärer 
vilket vi är så tacksamma för. Verksamheten klarar sig inte utan 
volontärerna och vi är glada över att det är så många som vill 
vara med och engagera sig. 

Anna-Lotta Karlsson

UNGA VUXNA

Inom unga vuxna finns en hel del verksamheter som samlar 
många människor, så som Felicity, Smaka & Se och givetvis 
söndagens huvudgudstjänst. Det finns även mindre grupper att 
delta i, såsom huskyrkor och husgrupper. Vi är så tacksamma 
för dessa sammanhang som frodats även under detta år. 

2015 sökte vi efter ytterligare ett sätt att umgås. Vi önskade 
en ännu mer lättillgänglig mötesplats som samtidigt kunde 
leda in i en djupare gemenskap på ett sätt som ibland är svårt 
i de större sammanhangen. Kyrkluncherna har länge varit ett 
lågtröskelevenemang specifikt för unga vuxna. Nu bestämde vi 
oss för att intensifiera och bredda kyrkluncherna: Inte bara då 
och då utan varje vecka, inte bara för unga vuxna utan öppet 
för hela församlingen. 

När idén kom upp kändes den som ”förberedd”. Det var 
så mycket teologi och så mycket praktiskt som föll på plats. 
Teologiskt är det något kristet med att äta ihop. Praktiskt är det 
något som har behövts länge. Många har känt att det behövs 
mer än smörgåsar när gudstjänsten är slut och klockan börjar 
närma sig 13. 

Många är vi också som längtat efter att 

församlingen ska bli lite mindre uppdelad 

i åldersgrupper. Här fanns en möjlighet att 

möta dessa ”längtor”. 

Under hösten har vi alltså mötts och lagat mat direkt efter 
gudstjänsten för servering en halvtimme senare. Många från 
hela församlingen har hakat på. Det har varit hårt arbete och 
ibland har vi glömt bort varför vi gör det, men så kommer 
det tillbaka: För att Jesus äter med människor som en 
grundläggande kärlekshandling. Att vi inte räcker till själva. Att 
vi behöver både mat och gemenskap. Där, i det basala, möts vi. 

Morten Sager 
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DIAKONI & INTEGRATION

Människor i utsatta situationer söker sig till Saronkyrkan. Under 
året som gått har vi sett en ökning av människor som söker stöd. 

Det vi framförallt kan stödja med är mat. Utifrån matförrådet 
som finns genom Handla för Andra kan vi stötta med en 
matkasse. Vi kan också skänka färsk mat. Det är församlingens 
”omsorgskassa” som täcker kostnaden för den färska maten. 
Genom ”omsorgskassan” köper vi också in Västtrafikkort som 
vi kan dela ut till de som bäst behöver. Vi hjälper också till med 
kläder och med presentkort till Saron Second Hand, och några 
har vi också kunnat hjälpa med stöd till deras hyra.

Vi försöker möta människorna som vänder sig till Saron med 
respekt och omsorg. Vi lär känna varandra och dessa relationer 
berikar vår gemenskap. En man berättade nyligen om hur glad 
och förvånad han blev då han fick hjälp via Saron trots, som han 
uttryckte det, att han var muslim. 

Vårt bemötande och stöd är en del av hans 

resa i hur han blev nyfiken på kristen tro och 

idag kallar han sig kristen. Vi ger av det Gud 

har gett till oss och mitt i det gör Han sitt 

verk.

På julafton firade vi jul i Saron. Under firandet var vi 
som mest cirka 120 personer. Många som firade julafton 
här har kommit i kontakt med Saron genom diakoni och 
integrationsarbetet. Relationer har byggts och lett till att vi firade 
fira jul tillsammans.

Inför julen hade vi julklappsinsamling. Det gavs möjlighet 
att köpa specifika julklappar, julklappar till asylsökande och till 
människor som skulle avvisas från Sverige. Vi samlade in över 
200 julklappar. 50 av dem var önskade julklappar till barn som 
vi står i kontinuerlig kontakt med. Föräldrarna var tacksamma 
över att de kunde ge sina barn vad de önskat sig. 100 av dem gavs 
via tomte till nyanlända asylsökande barn och vuxna. Glädje och 
hopp spreds på boendet, och bilder på ”vår” tomte tillsammans 
med många av de boende spreds till familj och vänner som 
man lämnat. Det var fantastiskt att få vara en del i detta. 
Dessutom valde företag och församlingar att samla in julklappar 
och gåvor, vilket gjorde att vi kunde ha många uppskattade 
fiskedammstillfällen. Med tanke på hur många människor som 
behövt lämna nästan allt de har och känner till för att fly till ett 
nytt land har det varit extra uppskattat med alla materiella gåvor, 
men framför allt att så många människor brytt sig och följt med 
oss till Migrationsverkets ansökningsboenden. Nu får vi fortsätta 
bry oss och finnas till för människor på flykt! Du behövs 2016!

Vi kan inte låta bli att nämna mammabarnlägret när vi 
summerar året. Sammanlagt var vi 66 mammor, barn och ledare 
som hade en fantastisk vecka tillsammans på Sundsvikgården. Vi 
ber att mammorna och barnen fortfarande ska minnas lägrets tre 
teman, att de är värdefulla, att Gud gläds över dem och att de får 
hämta kraft hos Herren!

                                                  Magnus Bramer & Sara Brunnegård

BYGGNATION

Under 2015 har vi diskuterat, utrett och beslutat kring våra 
gemensamma byggnader i Annedal. Efter att ha renoverat själva 
kyrkan under 2011-2013 har planerna för affärshuset och den 
byggrätt vi har på parkeringen framför kyrkan tagit ny fart. Vi 
har även sett på möjligheterna att riva affärshuset och bygga helt 
nya butikslokaler och bostäder. Det sistnämnda bedömdes dock 
innebära för stora ekonomiska risker för församlingen.

I maj beslutade församlingen att renovera affärshuset. I och 
med att inga större renoveringar har skett sedan huset byggdes 
1975 är underhållet eftersatt. Våra hyresgäster (Hemköp och 
Saron Second Hand) behöver anpassa och utveckla sina lokaler. 
Som fastighetsägare behöver vi också sänka våra driftskostnader 
och minska energiförbrukningen för att affärshuset ska kunna 
fortsätta att leverera goda överskott. Det överskottet har gett oss 
möjligheten att bo ”hyresfritt” i kyrkan. 

Under hösten har vi därför projekterat ombyggnationen 
av affärshuset tillsammans med den byggentreprenör som 
vi valt och i tätt samarbete med våra hyresgäster. Bygglov 
är nu sökt för de aktuella förändringarna. Själva om- och 
tillbyggnationsarbetena startar under 2016 och avslutas under 
2017. Ombyggnationen är kalkylerad till 20,5 Mkr inklusive 
moms och finansieras dels med eget kapital och dels med lån. 
Vi räknar med att kunna både höja hyresintäkterna och sänka 
driftskostnaderna, vilket ger ett fortsatt bra överskott från 
affärshuset.

De synliga förändringarna är en ny fasadbeklädnad, ett nytt 
trapphus på gaveln mot Brunnsgatan (ny entré till Saron Second 
Hand), en borttagen rulltrappa och en ny utformning av de bägge 
butikerna. Vår förhoppning är att ett renoverat affärshus ska bli 
ett lyft för hela Annedal.

Som församling är vi trångbodda och det har därför under 
en längre tid funnits en önskan om att få mer utrymme. Vi har 
därför under åren utrett möjligheter till mer lokaler både i och 
ovanpå affärshuset och hur den byggrätt vi har över parkeringen 
framför kyrkan skulle kunna användas. Det är främst mer kontor, 
men även ett kapell som står på önskelistan. När vi renoverade 
kyrkan prioriterade vi de olika verksamheternas behov och vår 
personal fick tränga ihop sig i några få kontor. Detta är dock inte 
hållbart i längden. Visionen om ”kyrkan mitt i byn” är levande 
och vi vill kunna erbjuda ett lättillgängligt kyrkorum för mindre 
samlingar och enskild andakt, kort och gott ett ”Annedalskapell”. 
Församlingen fattade därför beslut under 2015 om att utreda 
en byggnation ovan parkeringen och resultatet av utredningen 
kommer att presenteras under 2016. Om vi ska bygga ovan 
parkeringen eller ej är sedan upp till församlingen att avgöra.

Ovanstående arbeten leds av en projektledare. Förankring 
och beslut sker löpande med de olika verksamheterna, 
personalgruppen, våra hyresgäster, olika grupper (fastighet, bygg, 
färg & form, Second Hand-rådet m fl) och i styrelsen. Att hitta 
en balans i hur mycket församlingen bör vara involverad i våra 
byggfrågor är en utmaning för både de som leder arbetet och för 
oss som enskilda medlemmar. Under 2016 ser styrelsen därför 
över hur vi bäst organiserar förvaltningen och byggnationen. 
Information om hur de olika projekten framskrider presenteras 
löpande i församlingsmöten och via saron.se.

Henrik Melkstam
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INTERNATIONELLT  

2015 var ett år som präglades av stora förändringar. På det 
internationella planet har vår församlings fokusområde, 
Mellanöstern, varit både medias och storpolitikens fokus på ett 
helt nytt sätt. Det har varit omvälvande, och det är nya villkor 
som gäller med nya behov och nya möjligheter. 

Under 2015 fick Sarons Internationella Program (SIP) även 
en ny programansvarig och nya personer tillkom. Det har varit 
viktigt för oss att internt se över våra mål, strategier och även 
struktur och arbetssätt. Mycket kraft lagts ner på att skapa ett 
nästan helt nytt team, vi är idag 13 personer, med en ny strategi 
som vi arbetat fram tillsammans och delvis nya mål. Ett sådant 
nytt mål är att vi vill utforska möjligheten att ha församlingar 
som internationella partners. 

Församlingen gjorde en extra insamling till Sat7 i samband 
med julkonserten. Sat7 har under året bl.a. sänt skolprogram ”My 
School”, som bilden ovanför visar, som varit speciellt designade 
för barn på flykt. Kanalchefen Rita säger 

”Vi vill erbjuda utbildning till denna 

förlorade generation av flyktingar, särskilt de 

från Syrien och Irak, och vi satsar inte bara 

i deras framtid, utan även i framtiden för 

arabvärlden. Att lära dem att läsa och skriva 

ger dem möjlighet att ta in influenser, 

kanske hitta ett jobb och slutligen bidra 

till att forma samhället och göra en positiv 

skillnad i arabvärlden."

Under året kom Anna-Klara hem efter fem år i Egypten för 
ett ”hemma-år”. Hon har varit runt och besökt flera grupper i 
församlingen för att berätta och inspirera. 

På midsommarhelgens gudstjänst fick vi besök från den 
koptiska kyrkan i Egypten genom Abuna Athanasios som 
berättade om flickskolan i en av Kaiors sopstäder som vi stödjer. 
Detta arbete har växt bland annat med hjälp från vår församling.

Ulla-Britt Engelbrektsson var på besök i Saron tidig höst, så 
även Kamal och Christina Fahmi. I samband med den årliga 
kräftskivan fick vi möjlighet att samtala om situationen i 
respektive länder och ställa frågor om hur det är att arbeta där de 
är och vad deras största behov är.

Håkan Sandberg
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SARON 
I SIFFROR  MEDLEMMAR & ORGANISATION 2015

    
Medlemsförändringar under året  

HÄNDELSE 2015 2014 

Döpta * 4 2

Inflyttade 30 26

SUMMA VÄLKOMNADE 34 28

Hemgångna  6 12

Utflyttade till annan församling 22 24

Utgångna på egen begäran 12 5

SUMMA UTGÅNGNA -40 -41
    
TOTALT - 6 -13
    
MEDLEMMAR PER DEN 31 DECEMBER 1 144 1 153 

*) 8 personer döpta varav 4 blivit medlemmar (2015)

*) Genomsnitt antal firare/gudstjänst, exklusive Barnkyrkan,  med reservation för att vissa söndagar per år ej blivit räknade
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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 2015 av Maria Skarp (församlingens ordförande), 
Carl-Johan Holmberg (församlingens vice orförande), 
Marianne Fredriksson, Peter Madsen, Marie Hansson, 
Christer Widmark och Bo Lönn.

Församlingsledningen leds av församlings-
föreståndaren och arbetar med andlig ledning, vård 
och utveckling. Församlingsledningen bestod 2015 
av Joakim Hagerius (församlingsföreståndare), Jonas 
Pramwall, Henrik Melkstam , Anna-Britt Nässén, 
Thomas Olson, Lennart Thörn, Lina Lidskog, Agneta 
Smittberg, Elisabeth Bondeson, Jonas Eriksson, Morten 
Sager, Anna Karp, och Maria Skarp. (Ingemar Fhager och 
Elin Andersson avslut sommar 2015)    

Församlingsföreståndaren har ansvar för församlingens 
förkunnelse och 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 2015 har varit Britt-
Marie Eriksson, Leif Lindqvist, Magnus Granström, 
Marie Vinranke 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 2015 bestod 
av Anders Rosén, Thomas Olson, Johan Körk och Martin 
Öhléen. 11

Församlingsmöte

Styrelse Församlingsledning

Församlingsföreståndare

Ledningsgrupp
Joakim Hagerius

Ingemar Fhager t.o.m. juni

Helen Richard

Församlingsverksamhet
Församling
Jonas Pramwall

Barn och Familj
Carina Cederborg

Unga Vuxna
Morten Sager

Internationellt
Håkan Sandberg

Socialt & integration
Magnus Bramer fr.o.m. maj

Gudstjänst
Ingemar Fhager t.o.m. juni

Musik
Pernilla Sandahl

Ung 
Elin & Jonatan Andersson

Second Hand
Ingrid Fränne t.o.m. aug

Anna-Lotta Karlsson fr.o.m. sep

Administration
Helen Richard

Fastigheter
Ola Åkersten



Församlingen bildades den 6:e december 1936. Den 
första advent 1975 stod den egna kyrkan färdig-
byggd och invigd. Uppdraget är att föra tron på 
Jesus Kristus vidare, att verka för kyrkans synliga 
enhet och att verka för en rättfärdig värld. Försam-
lingen bedriver en mångfaldig verksamhet med ett 
omfattande volontärengagemang.  

Verksamheten
Verksamheten omfattar områdena: församling, utbildning, 
gudstjänst, musik, barn & familj, ung, unga vuxna, senior, 
diakoni och integration, internationellt och Second Hand.

Församlingen äger en fastighet med två byggnader. En 
kyrkobyggnad och ett affärshus. Plan två i affärshuset hyrs 
av Saron Second Hand och plan ett hyrs av Dagab inköp och 
logistik AB. 

Församlingen hade vid 2015 års utgång 1 144 medlemmar 
(2014: 1 153). Under året har 34 nya medlemmar hälsats 
välkomna och församlingen har döpt 8 personer. Ingen 
verksamhet har bedrivits i det helägda dotterbolaget Saron 
Förvaltning AB.

Väsentliga händelser under året
Under hösten beslutades att affärsfastigheten skulle renoveras 
och rustas upp. Efter flera år av stabil försäljning har Saron 
Second Hand minskat sin försäljning med 10% under 2015. 
Församlingens offrande har ökat 2015 med 9% jämfört med 
2014. 

Församlingen har under året fördjupat integrationsarbetet 
och inlett ett samarbete med Smyrnaförsamlingen och 
Räddningsmissionen om fadderskap för ensamkommande 
flyktingbarn. Beslut fattades också om att starta SFI utbildning i 
samverkan med Hyllie Parks Folkhögskola. 

 Ekonomi
Församlingen redovisar ett negativt resultat på -671 tkr (2014: 23 
784 tkr) fördelat på -78 tkr för Saron Second Hand och -593 tkr 
för församlingen. Intäkterna har varit totalt 15 314 tkr 
(2014: 42 399 tkr). Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till de 
total tillgångarna) var 92,270% (2014: 77,35%). Församlingens 
verksamhet finansieras till största delen av insamlade medel, 
hyresintäkter och försäljningsintäkter. 
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 2015

Översikt (tkr)*  
 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal medlemmar 1 144 1 153 1 166 1 142 1 157 

Intäkter 15 314 42 399 16 692 22 577 14 141 

RESULTAT -671  23 784 -39 5 843 417 

Soliditet (%) 92,27 77,35 58,70 60,41 48,83 

*2014 mottog församlingen arv på 25,9 mkr. 2012 sålde 
församlingen en fastighet samt mottog arv för sammanlagt 
6,5 mkr.

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

    Församlingen Saron SH     TOTALT

Balanserad vinst 42 209 184 64 569 42 144 615

Resultat 2015 -593 232 -77 544 -670 776
   
ATT DISPONERA 41 615 952 -12 974 41 602  978
   
BALANS I NY RÄKNING 41 615 952 -12 974 41 602 978

Maria Skarp
Ordförande
 
Carl-Johan Holmberg
Vice ordförande 

Peter Madsen  Marianne Fredriksson

Marie Hansson  Bo Lönn

Christer Widmark
 
Joakim Hagerius
Församlingsföreståndare
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RESULTAT-
RÄKNING 2015   

INTÄKTER (Tkr) NOT 2015 2014

Offer, gåvor och testamenten 1 5 161 30 528

Second Hand försäljning 2 5 115 5 657

Bidrag från Arbetsförmedlingen 2 2 241 2 679

Hyresintäkter 3 1 725 1 745

Övriga intäkter 4 1 071 1 789

SUMMA INTÄKTER  15 314 42 399

   

KOSTNADER (Tkr) NOT 2015 2014

Personalkostnader 5 -9 669 -9 424

Verksamhetskostnader 6 -5 513 -7 873

Avskrivningar byggnader 7 -540 -535

Avskrivning inventarier 7 -262 -262

SUMMA KOSTNADER  -15 984 -18 095

   

VERKSAMHETSRESULTAT  -681 24 305

   

FINANSIELLA POSTER (Tkr)  2015 2014

Finansiella intäkter  53 6

Finansiella kostnader  -54 -287

Res. vid försäljning av värdepapper 14 -237

RES. EFTER FINANSIELLA POSTER  -668 23 787

Årets skattekostnad  -3 -3

Årets resultat  -671 23 784
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BALANS-
RÄKNING 2015  

EGET KAPITAL/SKULDER (tkr)  NOT 2015 2014 
   
EGET KAPITAL   

Ändamålsbestämda medel  12 1 414 1 414 

Balanserat resultat   42 274 18 489 

Årets resultat   -671 23 784 

SUMMA EGET KAPITAL   43 017 43 688 

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Fastighetslån   0 8 800 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   0 8 800 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Checkräkningskredit kortfristig  13 0 0 

Leverantörsskulder   237 682 

Övriga kortfristiga skulder  14 2 686 2 244 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 682 1 068 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   3 605 3 994 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 622 56 482 
 Ställda säkerheter (Fastighetsbeteckning Annedal 7:13) 15 000 15 000 

   

TILLGÅNGAR (tkr)  NOT 2015 2014 
   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark  8 30 636 30 089 

Inventarier  9 2 078 2 341 

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier i dotterbolag  10 75 75 

Långfristiga värdepappersinnehav  11 3 1 164 

   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  32 792 33 668 
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar   136 428 

Övriga kortfristiga fordringar   439 579 

   

Kassa och bank   13 255 21 806 

   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  13 830 22 813 
   

SUMMA TILLGÅNGAR   46 622 56 482 
    



 

NOTER 2015 2014 

  

Not 1  Offer, gåvor och testamenten  

 Offer: Kollekt 996 420 851 986 

 Offer via bankgiro och plusgiro 3 680 879  3 373 352 

 Kyrkoavgift 233 196 222 728 

 Offer - arv, testamenten 182 035 25 962 697 

 Övriga gåvor 68 333 117 418 

  5 160 863 30 528 182 

Not 2  Saron Second Hand: Verksamhetssammanfattning

 Försäljning 5 114 987 5 657 482 

 Bidrag Arbetsförmedlingen 2 241 460 2 679 355 

 Personalkostnader -4 451 166 -5 090 637 

 Övriga omkostnader -1 793 610 -1 960 150 

 Deltotal 1 111 671 1 286 050 

 Lämnat bistånd -1 189 215 -1 193 059 

 Ofördelat överskott -77 544 92 991 

   

Not 3  Hyresintäkter  

 Erhållna hyresintäkter  2 825 354 2 989 070 

 Avgår internt debiterad hyra SH* -1 100 004 -1 244 070 

  1 725 350 1 745 000 

 *)Hyresintäkter SH 2014 belastas av fastighetsskatt för 2013/2014 (144 070kr). 
 Fastighetsskatt för 2015 ingår i Övr. omkost (not 2)

Not 4   Övriga intäkter

 Bidrag stat och kommun 49 870 96 959 

 Bidrag andra organisationer 34 530 16 290 

 Servering m m 281 315 285 088 

 Annonsintäkter 114 000 40 000 

 Deltagaravgifter 490 872 633 093 

 Ersättning Etableringslots** 26 683 494 361 

 Övriga ersättningar och intäkter 73 774 223 203 

  1 071 044 1 788 994 

  26 683 177 201

 **)2014 var Götebors Räddningsmissionunder konsult. Maj 2015 avslutades Etableringslots.    
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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. 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), Saron Förvaltning AB (SFAB). Fastigheten har i år skrivits av (se not 7). 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 (2015: 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 2015 2014 

Not 5   Anställda och personalkostader  

 Medelantal anställda  (Heltidsekvivalenter)  

 Kvinnor 12 13 

 Män 9 9 

 Totalt 21 22 

 Varav personer anställda i SH verksamheten 12 13 

  

 Löner och andra ersättningar 6 642 761 6 549 339 

 Pensionskostnader till anställda 519 521 421 600 

 Övriga sociala kostnader 2 190 077 2 277 672 

  9 352 359 9 248 611 

 Övriga personal kostnader 316 297 175 802 

  9 668 656 9 424 413

Not 6   Verksamhetskostnader  

 Administration 864 685 1 192 400 

 Församling 125 589 199 094 

 Socialt 365 346 644 198 

 Barn/Familj/Ungdom 668 850 512 532 

 Musik 153 492 173 134 

 Internationellt 426 165 697 462 

 Fastigheter 1 515 502 1 689 026 

 Ombyggnation fastigheten 150 1 047 640 

 Second Hand 2 982 825 3 153 209 

 Avgår internt debiterad hyra SH -1 100 004 -1 244 070 

 Avgår internt bistånd Socialt -489 615 -193 059 

  5 512 985 7 871 565 

   

Not 7   Avskrivningar

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

 Kyrkfastigheten  540 409 535 098

  540 409 535 098

 Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventaier, se tilläggsupplysningar.   

 Byggnadsinventarier 73 852 73 852

 Inventarier 188 574 188 574

  262 426 262 426

Not 8   Byggnader och mark  

 Fastighet Saron 30 123 463 29 955 684 

 Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet 133 076 133 076

 Pågående ombyggnation 379 496 0 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 30 636 035 30 088 760 

 

Not 9   Inventarier 

 Byggnadsinventarier 1 292 403 1 366 255 

 Inventarier 785 722 974 296 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 2 078 125 2 340 551 
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NOTER  2015 2014

Not 10 Specifikation aktier i dotterbolag  

 Saron förvaltning AB 75 000 75 000

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

 Eget kapital 106 771 111 771 

 Resultat***  -5 679 

 ***) Resultat 2015 redovisas separat. Verksamhet vilande.  

 

Not 11  Andra långfristiga värdepapper

 Aktiefond Ansvar 738 738

 Obligationer, värdepapper 2 064 1 163 571 

  2 802 1 164 309 

Not 12  Ändamålsbestämda medel 

 Byggnadsfond Second Hand 900 000 900 000

 Biståndsfond Second Hand 513 865 513 865

  1 413 865 1 413 865

  Efter styrelsens förslag till resultatdisposition (se sidan 10)  

 Byggnadsfond Second Hand 900 000 900 000

 Biståndsfond Second Hand 513 865 513 865

 Totalt fonderade medel 1 413 865 1 413 865

Not 13  Kassa och bank  

 Beviljad  checkräkningskredit 0 2 500 000

 Utnyttjad checkkredit 0 0

Not 14  Övriga kortfristiga skulder    

 Personalens källskatt 114 391 116 869 

 Upplupna sociala avgifter 157 019 158 059 

 Moms redovisning 74 328 5 123 

 Kyrkofondslån 1 472 000 1 472 000 

 Hemköp hyresavräkning 0 375 000

 Skatteskulder 203 068 0

 Övriga kortfristiga skulder 500 116 861 

  2 685 902 2 243 912 

  

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Löneskatt pensioner 0 0

 Upplupna semesterlöner 615 536 588 910

 Förutbetalda lägeravgifter 25 200 0 

 Övriga interimsskulder 41 259 479 264 

  681 995 1 068 174 

      



REVISIONSBERÄTTELSE   
Till årsmötet 27 februari 2016 i Saronförsamlingen

i Göteborg, organisationsnummer 857201-4812:

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg för år 2015. 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 2015 med ett 
övergripande fokus på församlingsmötena och styrelsens arbete 
i och med dessas roller som beslutande och utförande organ i 
församlingen. Vi har även granskat församlingsföreståndarens 
arbete utifrån de instruktioner styrelsen beslutat. 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 och församlingsföreståndaren 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 
och församlingsföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 11 februari 2016

Britt-Marie Eriksson  Leif Lindqvist 

Marie Vinranke  Mattias Thörn

Magnus Granström 
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