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HÅLLA STÄLLNINGARNA
Hösten 1999 fick jag frågan om jag kunde tänka mig att hålla 
ställningarna i ungdomsarbetet. Det blev en oväntat viktig 
termin där jag hittade tillbaks till min kallelse och glädjen 
över att vara pastor. Jag blev kvar och kort därpå kallade 
Saronförsamlingen mig till församlingsföreståndare och 
jag installerades i februari 2001. Beslutet lär ha föregåtts av 
en rejäl diskussion. Jag var ju ung, inte ens 30 fyllda, och 
hade lite erfarenhet. Helt rimliga invändningar. Det sägs att  
åldermannen Freddy Götestam, tidigare föreståndare i för-
samlingen och missionsledare i Örebromissionen, reste sig i 
församlingsmötet och påpekade att åldern var ett övergåen-
de fenomen och att man inte skall underskatta kraften i att 
tvingas göra saker en första gång.

JAG SÄGER UPP MIG
I och med årsmötet 2018 avslutar jag min tid som försam-
lingsföreståndare. Jag avslutar på mitt tjugonde år som pas-
tor i församlingen. Därför blir den inledande texten i årsre-
dovisning annorlunda då jag är ombedd att reflektera över  
perioden som föreståndare. Texten blir långt ifrån heltäckande  
och dessutom är det mitt perspektiv. Att vi har renoverat 
fastigheter för över 40 miljoner kronor utan att nämnvärt 
öka församlingens lån skulle vara värt ett eget kapitel, lik-
som alla de människor som bidragit till utvecklingen borde 
få ett personligt omnämnande. Men utrymmet tillåter inte 
det. Jag hoppas att valda axplock kan vara ett bidrag till det 
pågående framåtriktade samtalet som alltid behöver finnas i 
en församling.

KOMPLEXT UPPDRAG OCH GENOM-
STRÖMNING AV MÄNNISKOR
Under tiden som föreståndare, (2001–2017), har jag haft 5 
olika ordföranden, i styrelse och församlingsledning har 
jag jobbat tillsammans med ett 80-tal ledamöter och jag har 

anställt mer än 60 medarbetare (förutom Second Hands alla 
chefer, arbetsledare och medarbetare). I perioder har jag 
dessutom samverkan med många andra individer, råd och 
grupper både i församlingen och utanför. Vi har under sam-
ma period tagit emot 735 nya medlemmar. 

Genomströmningen av människor är en utmaning och en 
tillgång. Det bidrar till en pågående reflektion om vilka vi är 
och vill vara och ställer krav på ledarskapet. Peter Drucker, 
managementsforskningens fader, menar att det mest kom-
plexa ledarskapet finner man i tre olika organisationer. Som 
ledare för ett universitetssjukhus, som rektor för ett univer-
sitet och som föreståndare för ett större församling. Om det 
är sant vet jag inte, men jag vet att uppdraget som förestån-
dare har tagit hela min kraft och förmåga i anspråk. Freddy  
Götestam hade rätt, åldern är ett övergående fenomen och 
det finns en kraft i att tvingas göra någonting en första gång. 

DEFINIERA VERKLIGHETEN
Som föreståndare hör det till uppgiften att definiera verklig-
heten. Frågor som varifrån vi kommer, var vi är och vart är vi 
på väg behöver kläs i ord. När verkligheten är definierad visar 
det sig om församlingen känner igen sig, och vill följa med i 
den föreslagna riktningen. Inte alla kommer känna igen sig 
och för en del kommer riktningen skapa besvikelse. Som  
föreståndare är du inte omtyckt av alla och det blir påtagligt i 
tider av förändring. Dessa två aspekter hör likväl till uppdra-
get, att peka ut en riktning som skapar delaktighet och entu-
siasm hos de flesta och som samtidigt skapar en besvikelse 
för några. Jag kom till en församling som var i förändring. 
Under 1990-talet hade man öppnat upp för kvinnliga äldste, 
gett möjlighet till medlemskap för barndöpta och ändrat till 
ett gående nattvardsfirande. Jag kom till både entusiasm och 
besvikelse.
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MAKTBALANS, TRÖGHET OCH DRIV
En av de första uppgifterna som föreståndare blev att ge-
nomföra en organisationsförändring. Det fanns behov av att  
förenkla och förtydliga beslutsfattandet. Många råd  
sammanträdde, samtidigt var det för få i praktiskt engage-
mang. Det fanns informella beslutsstrukturer. Äldstekåren 
var i praktiken beslutande, trots att det fanns en styrelse. 

Vi skapade istället en gemensam församlingsledning 
och styrelse och förtydligade föreståndarens verkställande 
roll. Det blev några intensiva första år med möten varannan 
vecka. Arbetsbördan blev för stor och det var utmanande att 
hitta ledamöter som både ville ta ansvara för styrelsefrågor 
och samtidigt ansvara för teologi och andlig utveckling. Bak-
sidan med en förenklad organisation var också att enskilda 
personer kunde få för stor påverkansmöjlighet, med tanke 
på att Saronförsamlingen bestod av 1200 medlemmar och 
med stor inflyttning. Det behövdes en bättre maktbalans, 
en viss tröghet i systemet, avlastning i arbetsbörda samti-
digt som verksamheten skulle drivas framåt. Vi delade igen 
på församlingsledning och styrelse som tillsammans med 
föreståndaren skulle samverka för och utveckla verksam-
heten. Förra året bildades en dedikerad fastighetsstyrelse och  
kanske går Second Hand mot en liknande lösning. Utma-
ningen har varit och kommer fortsatt vara kommunikation 
mellan församlingens olika beslutande organ.

SÖNDAGEN
Söndagens gudstjänst är ett drama som måste vinnas varje 
söndag. Till Saron reser man inte primärt för att det är en 
lokal församling nära hemmet. För många är det en längre 
resa och det ställer krav på gudstjänstens innehåll för att det 
skall vara värt resan. Söndagens gudstjänst följer ett möns-
ter som återfinns i urkyrkan: Samling, ordet, bordet, gensvar 
och sändning. Formen för Sarons gudstjänst har vuxit fram 
under lång tid. 

När vi valde att fira en gudstjänst på söndagarna efter 6 
år av dubbla gudstjänster kl. 10 och kl. 12, ville vi ta med det 
bästa från respektive gudstjänst. Kl. 12 firade studenterna en 
gudstjänst som var influerad av fredagens studentgudstjänst 
Smaka och Se, som var mer liturgisk, experimenterande och 
för många sinnen, alltid med nattvard. Denna positiva erfa-
renhet tog vi med oss tillsammans med barnkyrkan från kl. 
10. Om vi inte hade en bra barnkyrka så blev det inte hela 
församlingens gudstjänst. 

Den nya gudstjänstordningen växte fram i dialog med 
erfarenheter från den anglikanska förnyelserörelsen New 
Wine med betoning på Andens verk, förbön och profetiskt 
tilltal, genom lärdomar från Willow Creek Community 
Church och sökargudstjänster med betoning på förkunnelse 
och samtidsaktuell tematik, den liturgiska rörelsen och natt-
vardsfirandet med inspiration från Bjärka Säby, och genom 
lovsångsteamens dominans i gudstjänstlivet. Med en grund-
struktur förankrad i den tidiga kyrkan och i den breda kyrk-
liga traditionen och med en möjlighet till delaktighet, rörelse 
och personligt gensvar har söndagens gudstjänst blivit både 
öppen och slitstark.            

NY TEOLOGI OCH 
EKUMENISK HÅLLNING
Jag upplevde ett behov av att definiera och formulera försam-
lingens teologi. Trots att församlingens haft duktiga teologi-
er som pastorer fanns nästan inget skrivet om församling-
ens teologi. Behovet var inte stort när äldstebröderna satt på 
livstid och nästa generation tog vid. Men med många inflyt-
tade unga vuxna blev det annorlunda. På församlingsläger, 
församlingsdagar, ledarsamlingar och forum talades det om 
församlingens uppdrag. Resultatet blev efter många formel-
la remissomgångar och efter beslut på ett mycket välbesök 
församlingsmöte en församlingsordning som i det väsentliga 
definierar Sarons teologi. 

En av de större förändringarna handlar om dopet. När 
man på 90-talet öppnade upp för barndöpta att bli medlem-
mar i Saron stod det i stadgarna att om man av samvetsbe-
tänkligheter inte kunde låta sig döpas pånytt, kunde med-
lemskap ändå bejakas efter samtal med äldstebröder. Man 
blev då inte medlem på sitt dop, utan på sin tro. I den nya 
församlingsordningen finns ingen skillnad på innehållet i 
barndop och troendedop och en medlem kan bara bli med-
lem genom både tro och dop. Som en konsekvens av detta 
uppmuntrar vi inte längre till omdop. Detta er ett resultat av 
församlingens ekumeniska utveckling och prägel. 

7-ÅRSPLAN
Det är svårt att inte nämna 7-årsplanen. Den utvecklades 
parallellt med den teologiska bearbetningen. Syftet var att 
sträcka ut linjerna längre fram och formulera en gemensam 
dröm. Det viktigaste med hela arbetet tror jag var delaktig- 
heten. Över 600 personer deltog i samtalet och alla samtal 
dokumenterades och påverkade resultatet. Det mest påtagli-
ga som kom ur denna process var viljan att förstärka ett soci-
alt perspektiv med betoning på integration. 

Det har format ett diakonalt arbete och många olika  
initiativ som satt sin prägel på församlingen. Det andra om-
rådet som vuxit och satt sin prägel på församlingen är att 
vi definierade unga vuxna som ett område som behövde 
särskilt fokus. Det är inte ovanligt att Smaka och Se guds-
tjänsten idag samlar 300 unga vuxna på en fredagskväll. Den  
vanligaste vägen in i församlingen går idag genom arbetet 
med diakoni och integration och unga vuxna.  

       

AVSLUTNING
Det är en epok som avslutas i mitt liv. Tjugo år är en lång tid. 
Det har varit en skola och en glädje att vara få vara Saron- 
församlingens föreståndare och jag har burit stafettpinnen 
efter bästa förmåga. Jag är tacksam för det förtroende som 
visades mig 2001 och som alltjämt visas mig.  

/Joakim Hagerius
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FÖRSAMLING
Varje söndag firar vi gudstjänst i vår församling. Guds-
tjänsten är en viktig mötesplats dit kommer människor 
från olika håll för att samlas kring det som är vårt centrum,  
Jesus Kristus. Många är med och på olika sätt bidrar till vårt 
gudstjänstfirande och det är tillsammans vi gestaltar Kristi 
Kropp. En gång i månaden har vi även samlats till gudstjänst 
på söndag kväll, Söndagskväll i Saron. Detta är tillfällen att 
stanna upp inför Gud i lovsång och bön och att dela vad Gud 
gör i våra liv.

Under året har vi bjudit in till olika bönesamlingar. I mars 
bjöd vi in till en förmiddag om bönens betydelse i försam-
lingen på temat För den här världens skull. Elenor Gustavs-
son delade med sig av sina erfarenheter kring bön.  

Vi har under året fortsatt att på ett medvetet sätt kny-
ta samman församlingen mer. Detta har bland annat skett  
genom våra välkomstvärdar vars uppdrag är att bidra till en 
välkomnande och gästfri miljö kring gudstjänsterna. Vi har 
också haft Öppen kyrka där vi träffats i Brunnen en kväll i 
månaden för att lära känna varandra, leka och dela en enkel 
måltid. Hit har alla generationer kommit. Varvat med dessa 
träffar har vi några gånger också bjudit in till Öppet hem där 
fokus har varit på gemenskap, samtal och bön i hemmamiljö.  
Båda dessa initiativ har varit öppna för alla.

Under 2017 har det varit en markant ökning av människor 
som vill vara med i en husgrupp. Saronkyrkan består av  
ungefär 50 husgrupper. Många av de som söker en mindre 
gemenskap är unga vuxna. I februari hade vi en kick off för 
alla husgrupper med temat Ingen människa är en ö - Hur 
skapas nära gemenskap? Höstens kickoff lyfte frågan om  
bönen i husgruppen.

Saronappen kom till under 2016. Genom den erbjuds  
bibelläsning i den plan för hela året som finns där. Knutet till 
appen finns också Saronpodden där aktuella ämnen behand-
lats och personer intervjuats. 

I Saronkyrkan vill vi på olika sätt föra vidare tron på Jesus 
Kristus. Förutom varje medlems eget vittnesbörd i sin vardag 
har vi som församling under året organiserat en Alphakurs 
som är en grundkurs i kristen tro och Tre middagar, ett  
koncept i hemmiljö kring mat och samtal utifrån givna  
ämnen. 

/Jonas Pramwall

Nya medlemmar välkomnas
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BARN & FAMILJ
Under året har ett hundratal familjer besökt vår öppna för-
skola och våra rytmikgrupper. De kommer tillbaka vecka 
efter vecka och bjuder med sig vänner. Många uttrycker tack-
samhet för den varma, välkomnande atmosfären, den goda 
maten och de härliga sångstunderna. 

I september kom 320 föräldrar och barn till en familje- 
föreställning av Josefin Sjölanders senaste musiksaga  
”Prinsessan och den virkande Rut”. Öppna förskolans år av-
slutades enligt tradition i kyrksalen med barnen runt krub-
ban och berättelsen om hur Gud blir människa för allas skull 
och som vill möta oss var och en i den vardag vi lever i. 

Barnkyrkan och gudstjänsten på söndagen är navet, pul-
sen i verksamhetsområdet barn och familj. Där har barn och 
föräldrar mötts varje vecka i olika grupper kring dagens bi-
beltext, lek och gemenskap. Vi har under året vidare utveck-
lat barnkyrkan gudstjänst, en samling för alla grupperna 
tillsammans. 

Ett eget gudstjänstrum har också under hösten börjat ta 
form. Barnen satte i början av året upp ett insamlingsmål för 
2017 på 40 000 kronor vilket vi nådde med råge då barnen 
och mammorna på mammabarnlägret också bidrog med 
pengar från sitt välgörenhetslopp. Totalt fick vi ihop 48 269 
kronor till barn och familjer i Kairo. Fantastiskt!

  Eftersom många av församlingens familjer bor utanför 
centrum är det viktigt att få mötas, inte bara efter gudstjäns-
ten på söndagen till fika eller familjelunch, utan också vid 
andra tillfällen i veckan.  En sådan mötesplats är våra scouter 
där flera av barnen ses varje vecka i skogen i Öjersjö tillsam-
mans med en grupp härliga ledare. 

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. Friluftsaktiviteter, bibelstudier och bön, 
lek och bus i en härlig blandning.

/Carina Cederborg

Gudstjänst i Barnkyrkan
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UNG
I Saronkyrkan rör sig många ungdomar i de olika verksam-
heterna. Det är både fritidsgård, ungdomskvällarna 7up, 
konfirmation och årets nya - frukostklubben. Det vi strävar 
efter i alla verksamheter är att alla ungdomar som kommer 
till Saron ska känna sig sedda, delaktiga och ges möjligheter 
att utvecklas som person och i sin tro. Detta skulle inte gå 
utan det gäng fantastiska volontärledare som ger av sin tid 
och sitt engagemang. 

Den stora förändringen i ungdomsarbetet 2017 har varit 
förändringen kring OMG, samlingen för gymnasieelever 
som tidigare varit en fredagskväll i månaden. Från och med 
hösten har OMG blivit frukostklubben och en söndag i mån-
aden innan gudstjänst samlas ett gäng gymnasielever för att 
äta frukost tillsammans. Det är en fantastisk start på söndag-
en. Ungdomarna fixar frukosten och leder samtalet utifrån 
söndagens bibeltext. 

Fritidsgården Brunnen har varit välbesökt under året, 
som mest 47 ungdomar på en kväll. Annars har det legat runt 
20-30 ungdomar i stort sett varje vecka. Det har varit häf-
tigt att se hur viktig fritidsgården är för ungdomarna och det 
kommer någon ny nästa nästan varje vecka. Detta är bland 
det viktigaste vi gör som församling! 

Läger är alltid höjdpunkter. I februari hakade ett gäng från 
Saronkyrkan på Smyrnakyrkans sportlovsläger till Hemse-
dal. Det blev en fantastisk vecka. Sommarlägret Sundsvik var 
en höjdare även i år, och det var en vecka fylld till max med 
ungdomar, undervisning och aktiviteter. Även i konfirmatio-
nen har fler läger tillkommit och varit viktiga för gemenska-
pen och för gruppen. I maj hade vi ett avslutande läger med 
de 14 konfirmanderna som läste 16/17 och nu i höst när 9 nya 
konfirmander påbörjade sitt konfirmationsår har vi redan 
haft två läger. 

Jag möter många ungdomar i olika sammanhang och det 
är ett privilegium att få hänga med dem, lära sig av dem och 
följa deras resa.

/Linda Martinson 6

Ledningsgruppen för unga vuxna

Ungdomssocionomen Linda gör ett skutt 6
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UNGA VUXNA
Många unga vuxna tar plats i församlingens liv, tydligast 
i söndagens gudstjänster, men också i möten och tjänst på 
Café Zahra. Förutom dessa sammanhang finns det en na-
turlig rytm för många unga vuxna som består av Smaka & 
Se, husgrupper och söndagens kyrkluncher efter gudstjäns-
ten. Vissa möter också upp i Samtal Pågår, morgonböner el-
ler sjunger med i gospelkören Felicity. Denna rytm har växt 
fram under många år och finns där för den som vill gå in i 
den – som en möjlighet. För många är det en vila med mötes-
platser där man inte själv måste bära. Där vi får gå tillsam-
mans och allt inte hänger på mig.

Under 2017 har vi försökt att lägga till något som länge 
har saknats i denna rytm. Hur hittar man sig själv i en kyr-
ka där trons liv ofta blir något kollektivt? Hur upptäcker jag 
Guds röst i mitt liv – inte bara som en stark upplevelse i en 
gudstjänst eller som gemenskap i en kyrklunch eller som ett  
volontärt ansvar för en verksamhet? Vad är min väg mitt 
bland studier, jobb, relationer, känslor och tankar? 

Tidigare har vi talat om generationsrelationer för att  
hjälpa varandra att hitta vår egen väg med Gud. Nu fort-
sätter vi på det spåret och utvecklar andlig vägledning med 
speciellt fokus på unga vuxna och Smaka&Se-gudstjänsten. 
Vi har god kompetens i huset genom ett långsiktigt arbete 
med själavård. Eftersom Smaka&Se är ett ekumeniskt sam-
manhang som attraherar unga vuxna från hela västsverige 
har vi bjudit in andliga vägledare från andra sammanhang. 
Tillsammans börjar vi nu bygga en erfarenhet av hur vi kan 
hjälpa varandra att höra Guds röst i vardagen. 

Snart har 50 unga vuxna genom detta arbete under året 
börjat gå i samtal med en andlig vägledare. Och detta är bara 
början. Förhoppningen är att det inte stannar hos de unga 
vuxna utan att vi som hel församling, ung som gammal, 
ännu mer ska få höra Guds röst i denna tid. 

/Morten Sager

MUSIK
I varje gudstjänst har vi människor som vill ge av sin tid,  
musikalitet och sina gåvor för att leda församlingen i ge-
mensam lovsång och tillbedjan. Under året har vi lagt stort  
fokus på att utveckla och uppmuntra dessa lovsångsteam 
och ledare. I början av april besökte flera våra lovsångsledare 
konferensen MÖT’17 för att få undervisning i musik, lovsång 
och ledarskap. Hösten startade vi tillsammans med en dag 
på Nimbus då vi fick samtala kring vår uppgift tillsammans 
med Elin Alm och Joakim Hagerius och vi tog även tillfället 
att lära oss nya sånger, be för varandra och fira nattvard till-
sammans. I oktober bjöd vi in till en spännande kväll med 
Mattias Martinsson som handla om att leva och leda lovsång. 
Arbetet under året har till stor del präglats av hur vi på ett bra 
sätt bevarar vår musikaliska tradition men samtidigt bereder 
plats för nytt.

Felicity, Saronkyrkans gospelkör för unga vuxna, fort-
sätter att vara en viktig väg in i församlingen och varje tis-
dag samlas ca 80 personer för att sång och gemenskap. Det 
är härliga kvällar med mycket skratt och glädje. Under året 
har Felicity sjungit i flera av våra gudstjänster, bjudit in till 
en Gospel After Work och haft två svängiga och bejublade 
konserter. En fin och viktig del är när våra körmedlemmar 
delar med sig av sin tro och sina tankar i andakter och på 
konserter.

I december bjöd Saronkyrkans sångare och instrumen-
talister på traditionsenlig julkonsert som vi även i år valde 
att kalla Härlighet och ljus. I årets version medverkade även 
Felicity och barnkören Popcorn. Det blev två fantastiska 
och viktigt konserter där det även samlades in en gåva till 
Saronkyrkans sociala arbete.

Vi ser med glädje tillbaka på året som varit och med spän-
ning fram mot ett nytt år som vi gör tillsammans med var-
andra och med Gud.

/Jennifer Götvall

7Julkonserten Härlighet & ljus
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Människor i utsatta situationer fortsätter att söka sig till 
vår församling. De har hört att det går att få stöd och  
gemenskap här. För ett tag sedan kom en kvinna hit som  
visade upp ett recept skrivet av sin läkare där det stod att hon  
skulle komma till Saronkyrkan och vara med på Café Zahra, 
en gemenskap som hon och ett 50-tal kvinnor trivs i och 
gläds över. Saronkyrkan på recept!

Genom Handla för Andra och församlingens omsorgs-
kassa kan vi stötta människor med matkassar. Genom om-
sorgskassan köper vi också in Västtrafikkort som vi bland 
annat kan ge till barnfamiljer för att lindra stressen när de 
åker kollektivt till olika aktiviteter. Insamlingen i samband 
med församlingens julkonsert Härlighet och ljus gjorde det 
också möjligt köpa in presentkort innan jul till familjer. På så 
vis får vi vara med och sprida glädje och kärlek.

Ett 55-tal SFI-elever fyller kyrkan med liv flera dagar i 
veckan. Volontärer bidrar i språkcaféet och genom att vara 
språkvänner. Många av eleverna berättar hur mycket det be-
tyder för dem att vara här. De är här de känner ro och hopp. 
Tänk att vi får vara en del i det!

DIAKONI OCH INTEGRATION
Vi önskar att möta alla med respekt och omsorg. Efter ett 

tag byggs också relationer och dessa relationer berikar vår ge-
menskap. Vi ger av det Gud har gett till oss och mitt i det gör 
Han sitt verk.

Vi kan aldrig låta bli att nämna mammabarnlägret när 
vi summerar året. Sammanlagt var vi 68 mammor, barn 
och ledare som hade en fantastisk vecka tillsammans på 
Sundsvik. Temat för lägret var tro, hopp och kärlek. Under  
”kärleksdagen” sprang vi tillsammans 723 varv runt gården 
för att via sponsorer samla in pengar till utsatta mammor och 
barn i Kairo. Alla tog vi i så mycket vi bara kunde, för att det 
skulle generera så mycket som möjligt. Det var så viktigt för 
mammorna och barnen att få hjälpa andra – vilken kärlek.

/Daniel Dalemo & Sara Brunnegård   

8 Café Zahra
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I mars arrangerade SIP en församlingsresa till Egypten.  
Syftet med resan var att skapa möjligheter för fler i försam-
lingen att uppleva internationellt arbete på nära håll. Un-
der veckan fick deltagarna besöka flera av de projekt som 
Saronkyrkan stödjer i Egypten, bl.a. våra partners Think & 
Do och SAT-7. Besöken gav en bred inblick i det missionsar-
bete som just nu pågår, samt belyste också behov och utma-
ningar som finns framåt. 

Idén bakom Symaskinsprojektet väcktes under resan till 
Egypten och mötet med Think & Do. Think & Do är en  
organisation som är verksam inom områden såsom mik-
rolån, yrkesutbildningar och stöd till utsatta kvinnor. Det 
fanns en önskan från Think & Do om att starta en symaskin-
sutbildning på olika platser i Egypten. Saron beslutade om 
att stötta projektet och de första symaskinerna är nu på plats. 

I juni slutade Håkan Sandberg som ordförande för SIP och 
efterträddes av Helen Richard. Ny ordförande sedan hösten 
är Erik Granberg, då Helen Richard går vidare till nytt upp-
drag som EFK:s regionledare för mellanöstern och Europa.

Under året har SIP jobbat fram ett förslag på hur vi öns-
kar se förändringar för hur församlingen och EFK kan få en 
förbättrad samverkan kring internationellt arbete. Försla-

gen berör områden där vi ser att EFK kan bli tydligare i sin  
kommunikation, hur församlingarnas roll i arbetet kan bli 
mer integrerat samt en förbättrad kommunikation kring  
insamlade medel och hur de används. 
Detta har mynnat ut i en föreslagen riktning från SIP till för-
samlingens styrelse med konkreta förslag på hur vi önskar se 
förändring för ett bättre och mer kommunikativt missions-
arbete både i församlingen lokalt, men också inom samfun-
det.

Delar av SIP reste under november månad till Libanon 
för att träffa representanter från EFK:s partnerorganisa-
tion LSESD på plats i Beirut. Resan arrangerades av EFK  
centralt med målet att presentera och skapa engagemang 
kring det som är en del i EFK:s nystartade Projekt Flykting, 
som Saronkyrkan börjat stödja under året.  Under veckan 
besöktes bland annat flyktingläger där LSESD stöttar loka-
la församlingar i arbetet med att bedriva missionsarbete och 
skola, men också akuta, humanitära insatser. Resan var upp-
muntrande då det blev tydligt för oss hur Gud verkar i den 
svåra situation som råder i landet där var tredje person är 
flykting.

/Erik Granberg

SARONKYRKANS 
INTERNATIONELLA PROGRAM (SIP)

Deltagare i symaskinsprojektet
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Nu har vi äntligen fått vår efterlängtade renovering och 
tillbyggnad av Second Hand. Det blev klart till den 9:e  
september då vi öppnade igen för våra kunder. 
Under våren drog renoveringen igång och vi förberedde 
sommarens stängning då den största renoveringen skedde. 
Vi öppnade istället en sommarbutik i Majorna på Allmänna-
vägen. Det gick väldigt bra och var väldigt uppskattat av alla 
kunder i området. På det sättet kunde vi också göra reklam 
för vår nyrenoverade butik. Nu har vi provat på att öppna ett 
mini Saronkyrkan Second Hand och det kanske är något vi 
kan göra även i framtiden. 

I juni flyttade vi ner hela verksamheten i källaren inne i 
kyrkan. Där hade vi öppet för försäljning tre dagar i veck-
an. Brunnen gjordes om till en mysig butik, sortering och 
prismärkning skedde i de små rummen runt omkring. Alla 
trivdes väldigt bra nere i källaren och det var en rolig omväx-
ling. Det var också ett bra sätt att hålla igång verksamheten 
under renoveringen och sysselsätta vår personal. Våra kun-
der kunde fortfarande handla och vi kunde ta emot skänkta 
varor i mindre omfattning på slutet. Mot slutet av augusti 
började det bli trångt i källaren och vi såg alla fram emot att 
få flytta tillbaka till våra nyrenoverade lokaler. 
Den stora öppningsfesten för nya Saronkyrkan Second Hand 
var den nionde september. Vi hade förberett oss massor och 
fått in en massa volontärer som hjälpte till för att få ordning 
så att vi kunde öppna. Vi hade en fantastisk öppning med 
1600 kunder som besökte oss. 

Hur mycket man än förbereder och planerar så är en så-
dan här stor förändring alltid påfrestande för alla. Nu har 
vi fått bo in oss och fixat till en del saker i butiken. Allt och 
alla börjar landa i allt det nya. Vi är glada över de fina nya 
lokalerna och ser fram emot 2018 och allt spännande arbete 
som väntar då.

/Anna-Lotta Karlsson

SARONKYRKAN 
SECOND HAND

Invigning 9 september 2017

10
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Under 2017 har vi genomfört en större ombyggnation och 
renovering av vårt affärshus. I och med att inga större reno-
veringar har skett sedan huset byggdes 1975 var underhållet 
eftersatt. Våra hyresgäster Hemköp och Saronkyrkan Second 
Hand behövde också anpassa och utveckla sina lokaler. Som 
fastighetsägare behövde vi också sänka underhållskostnader-
na och minska energiförbrukningen.
De synliga förändringarna är en ny fasadbeklädnad, ett nytt 
trapphus på gaveln mot Brunnsgatan (ny entré till Saron Se-
cond Hand), en borttagen rulltrappa och en ny utformning 
av Saronkyrkan Second Hand. Det renoverade affärshuset 
har blivit ett lyft för hela Annedal!
Ombyggnationen var kalkylerad till 20,5 mkr och finansieras 
med egna medel och med lån. När vi räknar samman alla ut-
gifter så ser vi att vi kunna genomföra det vi planerat och mer 
därtill inom den beslutade budgetramen. Pengarna har också 
räckt till att inreda Saronkyrkan Second Hands lokaler.
Vi har kunnat höja hyresintäkterna och räknar med att sän-
ka driftskostnaderna. Det ger oss ett fortsatt bra ekonomiskt 
överskott från affärshuset och skapar möjligheten att bo  
”hyresfritt” i kyrkan.
I och med renoveringen av affärshuset avslutas en längre pe-
riod av renoveringar från 2011 till 2017 där även kyrkan har 
renoverats i etapper. Vi har totalt investerar ca 40 mkr och 

FASTIGHET OCH OMBYGGNATION
detta har till största delen finansierats av generösa gåvor och 
arv från församlingens medlemmar. I dag har vi lån på ca 12 
miljoner kronor och hela fastigheten är värderad till 80 mil-
joner kronor. Vi är tacksamma till Gud och människor för all 
tid och pengar som har satsats! 
Vi har under åren också diskuterat behovet av mer loka-
ler 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. Församlingen 
fattade därför beslut under 2015 om att utreda en byggnation 
ovan parkeringen. Utredningen visade att det inte finns eko-
nomi i att bara bygga lokaler för eget bruk utan det krävs att 
vi kan hyra ut eller sälja lokaler eller bostäder för att kunna 
få en bärkraftighet i en eventuell nybyggnation. Vi har därför 
sökt planbesked och blivit beviljade att starta en detaljplane-
process år 2020 med syfte att skapa möjlighet att även bygga 
boenden inom vår fastighet. Om vi ska bygga ovan parke-
ringen eller ej är upp till församlingen att avgöra i ett senare 
skede. 
Vi har under året organiserat allt fastighetsarbete genom en 
särskild förvaltningsstyrelse. Denna styrelse är underlagd 
församlingsstyrelsen och ger oss möjlighet att bättre förvalta 
och utveckla vår fastighet samtidigt som det frigör tid för för-
samlingsstyrelsen att arbeta med andra frågor.

/Henrik Melkstam
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   MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET  

   HÄNDELSE 2017 2016

Döpta 3 11

Inflyttade 31 37

På bekännelse 13 3

SUMMA VÄLKOMNADE 47 51

Hemgångna  11 3

Utflyttade till annan församling 27 9

Utgångna på egen begäran 7 2

SUMMA UTGÅNGNA -45 -14

TOTALT 2 37

Medlemmar per den 31 december 1187 1185

SARONKYRKAN 
I SIFFROR

BRA FAKTA: 735 personer har 
välkomnats som medlemmar i 

Saronkyrkan sen 2001

12
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STYRELSENS arbete leds av dess ordförande  
och arbetar främst med ekonomi, perso-
nal och fastigheter samt med att verkställa 
församlingens beslut. Församlingsföre- 
ståndaren är föredragande i styrelsen.

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN leds av för-
samlingsföreståndaren och arbetar med 
andlig ledning, vård och utveckling. 

REVISORERNA granskar styrelsens verkställande funktion och dess förvaltning liksom 
församlingens räkenskaper. Till detta uppdrag skall finnas minst fyra revisorer som väljs 
av årsmötet. Under 2017 har endast ekonomisk revision utförts, då verksamhetsrevisorer 
saknats. Revisorer har varit Britt-Marie Eriksson, Leif Lindqvist.

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 försam-
lingens organ inför årsmötet i samråd med församlings-ledningen. Valberedningen 2017 
bestod av Anders Rosén, Thomas Olson, Lisa Hagen, Erik Woxlin. 

   MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET  

   HÄNDELSE 2017 2016

Döpta 3 11
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SUMMA VÄLKOMNADE 47 51

Hemgångna  11 3

Utflyttade till annan församling 27 9

Utgångna på egen begäran 7 2

SUMMA UTGÅNGNA -45 -14
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Medlemmar per den 31 december 1187 1185

ORGANISATION & VERKSAMHET 2017

FÖRSAMLING ADMINISTRATION SECOND HAND

FÖRSAMLINGS-
LEDNING

Personer som är förankrade 
i församlingen med 
kompetenser inom

 Andlig ledning och Teologi.

LEDNINGSGRUPP

PASTOR
Elin 
Alm

PASTOR
Jonas

Pramwall

PASTOR

Morten 
Sager

UNGDOM
Linda 

Martinson

SENIOR
Ingrid Fränne

Fr.o.m 2/10-17

MUSIK
Jennifer
Götvall

SIP
INTERNATIONELLT

Erik Granberg

INTEGRATION 
& SFI
Sara 

Brunnegård

BARN & 
FAMILJ

Carina 
Cederborg

KOMMUNIKATION 
& SAMORDNING
Emma Gunnarsson

SECOND HAND-
RÅDET

Kompetenser inom Handel, 
Socialt arbete och Ekonomi.

BUTIKS-
FÖRESTÅNDARE

Anna-Lotta
Karlsson

ARBETS-
LEDARE

Angeline Hagby
Anton Anderi

Erik Hoke

FASTIGHETER
Henrik Melkstam

EKONOMI
Gabriella Klingståhl

ADMINISTRATIV CHEF

Helen Richard
T.o.m 20/12-17

FÖRSAMLINGSMÖTET

PASTOR
Magnus 
Bramer

T.o.m 31/12-17

Daniel
Dalemo

Fr.o.m 2/10-17

FASTIGHETS-
STYRELSEN

Kompetenser inom 
Fastigheter och Ekonomi.

FÖRSAMLINGS-
FÖRESTÅNDARE

Joakim Hagerius

FÖRSAMLINGSSTYRELSE
Personer som är förankrade i församlingen med kompetenser inom Personal, Organisation och Ekonomi.

STYRELSE
Maria Skarp, (Församlingens ordförande)
Pär Axelstjerna
Marianne Fredriksson
Marie Hansson
Lilian Larsson
Simon Lindguss
Bo Lönn
Christer Widmark

FÖRSAMLINGSLEDNING
Joakim Hagerius (F-föreståndare)
Elisabeth Bondeson
Jonas Eriksson 
Anna Karp
Lina Lidskog
Henrik Melkstam
Thomas Olson
Jonas Pramwall
Petra Runby 
Morten Sager
Maria Skarp
Agneta Smittberg
Lennart Thörn

FASTIGHETSSTYRELSE
Carl-Johan Holmberg (Ordförande)
Kitty Olson Trogen
Sture Johansson
Christer Widmark
Ingmar Alexandersson
Helen Rickard
Henrik Melkstam (adj. fastighetsansvarig)

SECOND HANDRÅDET
Annika Hultén (Ordförande)
Marie Hansson
Lennart Kurlberg
Jan Larsed
Simon Lindguss
Jesper Paulsson
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Förslag till resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning enligt
följande: 

Församlingen Saron SH Totalt

Balanserad vinst 40 786 284 519 008 41 305 292

Utbetalt bidrag 
under året SH

-481 585 -481 585

Resultat 2017 -1 297 749 -828 827 -2 126 576

ATT DISPONERA 39 488 535 -791 404 38 697 131

Återföring 
biståndsfond SH

513 865 513 865

BALANS I NY RÄKNING 39 488 535 -277 539 39 210 996

FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE 2017

Flerårsöversikt (tkr)*

2017 2016 2015 2014 2013

Antal medlemmar 1 187 1 185 1 144 1 153 1 166

Intäkter 13 469 14 761 15 314 42 399 16 692

RESULTAT -2 127 -298 -671 23 784 -39

Likvida medel 2 200 11 330 13 255 21 806 129

Soliditet (%) 71 % 90 % 92 % 77 % 58 %

Församlingen bildades den 6:e december 1936. Den första advent 
1975 stod den egna kyrkan färdigbyggd och invigd. Uppdraget är 
att föra tron på Jesus Kristus vidare, att verka för kyrkans synliga 
enhet och att verka för en rättfärdig värld. Församlingen bedri-
ver en mångfaldig verksamhet med ett omfattande volontären-
gagemang. 

VERKSAMHETEN
Verksamheten omfattar områdena: församling, gudstjänst, mu-
sik, barn & familj, ung, unga vuxna, senior, diakoni och integra-
tion, internationellt och Second Hand.

Församlingen äger en fastighet med två byggnader, en kyrko-
byggnad 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 2017 års utgång 1187 medlemmar 
(2016: 1 185). Under året har 47 nya medlemmar hälsats välkom-
na och församlingen har döpt 3 personer. Ingen verksamhet har 
bedrivits i det helägda dotterbolaget Saron Förvaltning AB som 
under året avvecklats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Under året har affärshuset renoverats. Investeringen uppgick 
till ca 18 800 tkr. Renoveringen innebar utbyggnad och ny 
långsiktigt hållbar fasad, samt bättre ytor för vår second hand 
verksamhet så som bättre varuhantering och ny entré. Detta 
har medfört att Second Handbutiken varit stängd en längre tid 
och därmed har mindre försäljningsintäkter än ett normalt år.  
Joakim Hagerius meddelade sin uppsägning i oktober. Uppsäg-
ningen verkställs i samband med årsmötet i mars 2018.  
 

EKONOMI     
Församlingen redovisar ett negativt resultat på -2 127 tkr (2016: 
-298 tkr) fördelat på -1 298 tkr för Saron Second Hand och 
-829 tkr för församlingen. Detta resultat ligger i linje med vad 
som budgeterats för 2017. Intäkterna har varit totalt 13 469 tkr  
(2016: 14 761 tkr). I samband med renoveringen i affärs- 
huset och Second Handbutiken har Second Hands fastighetsfond, 
om 900 tkr lösts upp. Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till 
de total tillgångarna) var 71,55% (2016: 90,32%). Församlingens 
verksamhet finansieras till största delen av insamlade medel,  
hyresintäkter och försäljningsintäkter.  
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INTÄKTER (Tkr) NOT 2017 2016

Offer, gåvor och testamenten 1 5 217 5 008

Second Hand försäljning 2 3 621 5 155

Bidrag från Arbetsförmedlingen 2 1 721 2 062

Hyresintäkter 3 1 959 1 648

Övriga intäkter 4 951 888

SUMMA INTÄKTER 13 469 14 761

KOSTNADER (Tkr)

Personalkostnader 5 -9 741 -9 210

Verksamhetskostnader 6 -4 737 -5 028

Avskrivningar byggnader 7 -798 -605

Avskrivning inventarier 7 -262 -262

SUMMA KOSTNADER -15 538 -15 106

VERKSAMHETSRESULTAT -2 069 -345

FINANSIELLA POSTER (Tkr)

Finansiella intäkter 25 55

Finansiella kostnader -83 -5

Resultat vid försäljning av värdepapper 0 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 127 -295

Årets skattekostnad 0 -3

ÅRETS RESULTAT -2 127 -298
   

RESU
LTATR

Ä
K

N
IN

G
 2

017

15



16

Balansräkning 2016

TILLGÅNGAR (Tkr) NOT 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 49 955 33 223

Inventarier 9 1 553 1 816

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 10 0 3

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 51 508 35 117

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 781 545

Övriga kortfristiga fordringar 312 306

Kassa och bank 2 200 11 330

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 293 12 181

SUMMA TILLGÅNGAR 54 801 47 297

EGET KAPITAL/SKULDER (Tkr) NOT

EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda medel 12 514 1 414

Balanserat resultat 41 305 41 603

Utbetalt bidrag under året SH -482 0

Årets resultat -2 127 -298

SUMMA EGET KAPITAL 39 210 42 719

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Fastighetslån 11 850 0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 11 850 0

KORTFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit kortfristig 13 0 0

Leverantörsskulder 502 1605

Övriga kortfristiga skulder 14 2 267 2 255

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 972 718

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 3 741 4 578

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 801 47 297

Ställda säkerheter (Fastighetsinteckning Annedal 7:13) 15 000 15 000BA
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NOTER 2017 2016

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Offer - kollekt 1 202 790 1 164 396

Offer via bankgiro och plusgiro 3 347 721 3 545 042

Kyrkoavgift 218 784 229 824

Offer - arv, testamenten 32 236 48 239

Övriga gåvor 415 323 20 260

5 216 854 5 007 761

Not 2 Saronkyrkan Second Hand: Verksamhetssammanfattning

Försäljning 3 621 311 5 155 143

Bidrag Arbetsförmedlingen 1 721 272 2 061 949

Personalkostnader -4 400 797 -4 392 033

Övriga omkostnader -1 405 170 -1 859 343

Deltotal -463 384 965 716

Lämnat bistånd -365 443 -433 733

Ofördelat överskott -828 827 531 983

Not 3 Hyresintäkter

Erhållna hyresintäkter 2 819 947 2 748 000

Avgår internt debiterad hyra SH -860 999 -1 100 000

1 958 948 1 648 000

Not 4 Övriga intäkter

Bidrag stat och kommun 0 0

Bidrag andra organisationer 24 750 29 882

Servering m m 333 900 334 872

Annonsintäkter 70 000 57 000

Deltagaravgifter 311 339 302 865

Övriga ersättningar och intäkter 210 608 163 253

950 597 887 872

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 redo-
visningssed om inget annat anges. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av undantagsregeln i Årsredovisningslagen. 
Definitioner: Saron Second Hand (SH). Fastigheten har i år skrivits av (se not 7). Fastigheten definieras i enlighet med Skat-
teverkets allmänna råd som specialbyggnad och  skrivs därmed av 3 %. Byggnadsinventarier och inventarier. Avskrivningar 
görs på sammanlagda investeringar överstigande 2 prisbasbelopp (2017 89 600 kr). Byggnadsinventarier såsom fast inredning 
skrivs av på 20 år, d v s 5 %. Övriga inventarier skrivs av på 7 år, d v s 15 %. 
NOT avseende missionsutbetalning. Styrelsen har beslutat att SH:s överskott skall betalas ut  i efterskott då man har den ful-
la bilden av SH’s resultat. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 



18

NOTER 2017 2016

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda  (Heltidsekvivalenter)

Kvinnor 10 10

Män 9 9

Totalt 19 19

Varav personer anställda i SH verksamheten 10 10

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar 6 627 663 6 314 566

Pensionskostnader till anställda 711 300 395 896

Övriga sociala kostnader 2 131 804 2 147 838

9 470 767 8 858 300

Övriga personal kostnader 270 010 351 473

Totalt 9 740 777 9 209 773

Not 6 Verksamhetskostnader

Administration 1 206 519 1 006 618

Församling 255 568 166 025

Socialt 306 256 373 765

Barn/Familj/Ungdom 488 475 418 667

Musik 135 361 154 610

Internationellt 427 610 507 161

Fastigheter 1 372 863 1 641 224

Ombyggnation fastigheten 0 791

Second Hand 1 770 613 2 293 077

Avgår internt debiterad hyra 2H -861 000 -1 100 000

Avgår internt bistånd Socialt -365 443 -433 733

Totalt 4 736 822 5 028 204

Not 7 Avskrivningar

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

Kyrkfastigheten 591 827 605 121

Affärshuset 206 468

Totalt 798 295 605121

Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventarier, Se tilläggsupplysningar

Byggnadsinventarier 73 852 73 852

Inventarier 188 574 188 574

Totalt 262 425 262 426

Not 8 Byggnader och mark

Fastighet Saron 49 659 032 31 498 345

Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet 133 076 133 076

Pågående ombyggnation 162 659 1 591 485

Bokförda värden 49 954 767 33 222 906
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NOTER 2017 2016

Not 9 Inventarier

Byggnadsinventarier 1 144 699 1 218 551

Inventarier 408 574 597 148

Bokförda värden 1 553 273 1 815 699

Not 10 Andra långfristiga värdepapper

Aktiefond Ansvar 0 738

Obligationer, värdepapper 2 064 2 064

2 064 2 802

Not 12 Ändamålsbestämda medel

Byggnadsfond Second Hand 0 900 000

Biståndsfond Second Hand 513 865 513 865

513 865 1 413 865

Not 13 Kassa och bank

Beviljad  checkräkningskredit 0 0

Utnyttjad checkkredit 0 0

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 145 841 131 968

Upplupna sociala avgifter 206 058 176 041

Moms redovisning 56 158 48 095

Kyrkofondslån 1 472 000 1 472 000

Hemköp hyresavräkning 478 212 375 000

Skatteskulder 0 -17 919

Övriga kortfristiga skulder 410 159 500

Avräkning missionsutbetalning 0 69 504

2 768 428 2 255 189

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löneskatt pensioner 122 895 0

Upplupna semesterlöner 697 436 639 926

Förutbetalda lägeravgifter 14 080 17 300

Övriga interimsskulder 137 434 61 221

971 845 718 447

REVISIONS-
BERÄTTELSE  

 

Till årsmötet 2018-03-03  
i Saronförsamlingen i Göteborg 
     
Org.nr 857201-4812   

    

 

Vi har granskat årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens ekonomiska för-
valtning i Saronförsamlingen i Göteborg för 
år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen och förvaltningen på grund-
val 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 årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga fel. En  
revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan info- 
rmation i räkenskapshandlingarna. I en  
revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens tillämpning av 
dem, samt att bedöma den samlade infor-
mationen i årsredovisningen.   
     
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och den ger 
därmed en rättvisande bild av församling-
ens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige.  
     
 
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedöm-
ning inte handlat i strid med församlingens 
stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkning-
en för församlingen och beviljar styrelsens 
ledamöter och församlingsföreståndare  
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
     

 

     

Göteborg 2018-02-19
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