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Detta fick en handläggare på kommunen höra av en SFI-elev i Saronkyrkan. 
Vi har som församling förmånen att vara med och sprida evangeliet, hoppet, 

till människor på många olika sätt. Tack vare att vi hyr ut våra lokaler till 
Hyllie Park folkhögskola så får vi möta och sprida Guds kärlek till eleverna 

där. De allra flesta har många traumatiska händelser med sig innan de kom till 
Sverige och här i Saron får vi vara en trygg plats. 

Detta är bara en berättelse om hur vi som församling fått vara med och ingjuta hopp 
och visa på Guds kärlek. Det händer hela tiden i vår gemenskap, genom de möten så många 

av oss gör med varandra och andra. Genom våra husgrupper, gudstjänster, samtal, barn- och 
ungdomsverksamheter, genom vänskaper som växer och blir till…

Ofta när jag firar gudstjänst i vår församling dras min blick till trädet längst fram i kyrkan, till dess rötter som går ner i dop-
graven. För mig blir det en påminnelse om vikten av att rota oss i Kristus. Att det är därifrån allt utgår. Hur vi gör det ser 
olika ut men målet är detsamma, att rota oss i honom, som kommer med hopp till vår värld. Och när vi gör det kommer vi, 
precis som lövverket som sträcker sig runt vår läktare, sträcka oss ut med Jesu kärlek till många. Detta är stort och förunder-
ligt och det är att vara en del av Kristi församling. I Efesierbrevets tredje kapitel finns en förbön för församlingen som Paulus 
ber, denna bön är lika aktuell idag som då:

”Måtte han (Fadern) i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom 
tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår 
fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds 
fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är här-
ligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.”

Med tacksamhet blickar jag tillbaka på 2018 och med bönen från Efesierbrevet får vi se fram emot vad vi i vår församling får 
vara med om 2019. 

/Elin Alm, tf. församlingsföreståndare
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GUDSTJÄNSTEN
Varje söndag firar vi gudstjänst i vår församling. Där får 
vi tillsammans vända oss till Gud, be, lovsjunga, lyssna till 
ordet, fira nattvard och sändas ut i värden. Gudstjänsten 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 gudstjänst- 
firande, det är tillsammans vi gestaltar Kristi Kropp. 
Några gånger per termin 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 med 
varandra vad Gud gör i våra liv.

BYGGA IHOP FÖRSAMLINGEN
Vi har under året velat bygga samman församlingen och 
skapa rum för ökad gemenskap och delaktighet. Då vi är en 
stor församling har vi skapat mötesplatser där man kan lära 
känna varandra, få vänner och dela livet. Öppet hem har 
varit en sådan plats där man samtalat och bett tillsammans. 
Nämnas bör också husgrupperna som varit ovärderliga och 
viktiga för att dela livet med varandra och växa som krist-
na. Vi har under året talat om vikten av att ha en liten nära 
gemenskap när församlingen är så stor. Både på våren och 
hösten har vi haft Kickoff där husgrupper inspirerats och 
getts möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. 
Under året har vi utvecklat fram en praktisk materialbank 
för husgrupperna som ligger på vår hemsida. 

Vi har påbörjat en utveckling värdskapet på söndagarna, 
detta arbete fortsätter under 2019. Vi har sett ett behov av 
att vara en gästfri miljö för nya som söker sig till vår gemen-
skap. Unga vuxna har haft sina kyrkluncher som ett sätt för 
nya att hitta i gemenskapen men också för att fördjupa rela-
tioner. Mat och prat är bra.

UTFORSKANDE SAMTAL
Vi har sett ett behov av mer öppna samtal i församlingen om 
viktiga frågor. Därför startade vi under 2018 ”Saron Samta-
lar” som var tänkt som ett samtalsforum där vi tillsammans 
bearbetar frågor som är aktuella för församlingen. Vi har 
under dessa träffar tränats i att lyssna på varandra och res-
pektera varandra även då vi har olika åsikter. ”Saron samta-
lar” har varit en möjlighet att ”provtänka” tillsammans med 
andra. Under året har samtalen haft tydliga teman som haft 
med vårt uppdrag och riktning att göra. 

DELAKTIGHET OCH MEDLEMSKAP
En gång i månaden har vi erbjudit ”Nyfiken på Saron-träf-
far” efter gudstjänsten. Där man fått lyssna till vad 
Saronkyrkan är och står för samt ställa sina frågor. För en 
del har det varit ett steg in i församlingen. Vi har under året 
sett att de som blivit medlemmar kommer från vitt skilda 
kyrkliga sammanhang. Detta visar att Saron under året haft 
en ekumenisk dragningskraft. Vi har 2018 välkomnat 29 
nya medlemmar samt döpt fem personer.

/Jonas Pramwall

FÖRSAMLING

POST-IT PÅ SARON SAMTALAR VOLONTÄRFEST
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FÖRA VIDARE TRON
I verksamhetsområdet Barn och familj är den första satsen 
i vårt gemensamma uppdrag - att föra vidare tron på Jesus 
Kristus - ständigt närvarande i allt det vi gör. De barn som 
växer upp i församlingen får från tidig ålder kunskap och 
erfarenhet av tro och församlingsliv. Här är söndagen navet 
då barn och vuxna varje vecka möts till gudstjänst i grupper 
anpassade till ålder och mognad. Gemenskapen är grunden 
där tro kan födas och växa till, därför har vi även detta år 
jobbat för att fler familjer skall känna sig hemma, att både 
barn och vuxna finner en djupare gemenskap. Att åka iväg 
på familjeläger tillsammans med andra och få obruten 
tid tillsammans, mötas i scouter och barnkör varje vecka, 
åka på scoutläger, hajker och övernattningar lägger en god 
grund för gemenskap och växt i tro. Någon gång i månaden 
har vi haft familjelunch i samband med gudstjänsten för att 
skapa möjlighet för familjerna att få mer tid med varandra 
och finna nya vänner runt matbordet.

FLER LEDARE
2018 har vi haft som mål att rekrytera markant fler ledare 
än tidigare år för att kunna lyfta verksamheten på söndagar 
en nivå. Vi har blivit fler nya ledare men inte tillräckligt 
många för att målet skall uppnås då det i år liksom andra år 
också är några som gått vidare in i andra uppgifter så detta 
kvarstår att jobba med under 2019.

HUR VI FÖR VIDARE TRON TILL VÅRA BARN 
Vid flera tillfällen har vi tillsammans med föräldrarna sam-
talat om hur vi delar tron med våra barn, hur vi som föräld-
rar inte bara håller liv i vår tro utan kan växa vidare och hur 
man får till ett regelbundet gudstjänstliv och andaktsliv i 
familjens stressade vardag. Både på föräldrasamlingar på lä-
ger, en lördag under vårterminen och på vår församlingsdag 
i september har detta varit temat. Viktiga tillfällen då vi fått 
dela tankar och stötta varandra i detta vårt gemensamma 
uppdrag. Under höstterminen hade vi också en relationsdag. 
13 par kom dit och fick en fin halvdag med vägledning för 
att vårda och bygga vidare tillsammans på sin relation. Nå-
got som vi hoppas kunna erbjuda mer av framöver då vi ser 
ett stort behov av det. 

HELA ANNEDALS KYRKA
Varje vecka har också detta år kyrkan varit en mötesplats 
för unga familjer i Annedal/Linné och Haga som möts i våra 
rytmikgrupper och vår öppna förskola. Här finner barn och 
vuxna nya vänner, stunderna vi ses blir veckans höjdpunkt 
och Saronkyrkan blir ”deras” kyrka. För 70 % av de ca 75 
familjer som kommer är dessa verksamheter den första 
kontakten man har med församlingen. Vi har under året 
sett några ta steget vidare in i andra delar av vår verksamhet 
och hoppas för framtiden att vi skall se mer av det. Ett för-
äldrapar som vi lärt känna under året berättar varmt om sin 
uppväxt i Annedal då de själva gick till fritidsgården Brunn-
nen varje vecka och stortrivdes och hur man nu med glädje 
kommer 2 gånger i veckan med sitt lilla barn. En härlig be-
rättelse om hur vår församling i olika tider berör människor 
i vårt närområde.

/Carina Cederborg

BARN & FAMILJ

JULAVSLUTNING PÅ KYRKIS
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#SARON-UNG
EKUMENIK
Ännu ett år har gått och Saronkyrkan har under året fyllts 
av både gamla och nya ungdomar i olika verksamheter och 
träffar. En höjdpunkt utöver det vanliga var när vi i april var 
värdar för den stora ekumeniska gudstjänsten 
Gud    GBG som arrangeras en gång per termin av flertalet 
kyrkor i Göteborg. En proppfylld kyrksal med ungdomar 
som tillsammans firade gudstjänst och fortsatte gemenska-
pen vid fikaborden. 

EN PLATS FÖR UNGA
Det är en glädje att få träffa alla ungdomar som kommer till 
Saron och känner sig hemma här, både för ungdomsam-
lingen 7up på fredagskvällar, frukostklubben för gymnasiet 
som är en gång i månaden innan gudstjänsten, fritidsgården 
brunnen på torsdagskvällar och inte minst konfirmations-
gängen. I våras konfirmerades 9 stycken ungdomar och 
i höstas började 18 stycken ungdomar i konfirmationen. 
Glädjande är att ett stort gäng av fjolårets konfirmander nu 
startat en husgrupp tillsammans med två av sina ledare. 

Fritidsgården Brunnen fortsätter vara en fristad för 
ungdomar i Annedal och varje vecka kommer det mel-
lan 20-30 ungdomar i mellanstadie - och högstadie-
åldern. Det är fantastiskt att vi som kyrka finns med öppna 
dörrar för kvarterets ungdomar. Då psykisk ohälsa är alltför 

vanlig bland ungdomar är det så viktigt att vi som kyrka 
finns med och arbetar förebyggande. Brunnen är en viktig 
plats för dessa barn och ungdomar och min önskan är att 
det även skulle synas på antalet ledare då det under året va-
rit kämpigt att få ihop ett ledarteam.

JUL I JULI
Läger är en höjdpunkt för våra ungdomar. Både årets skid- 
läger till Åre och sommarens Sundsviksläge är värda att 
nämna som guldveckor. På sportlovet spenderade ett tjugo-
tal ungdomar och några ledare tid i skidbackarna tillsam-
mans. I augusti gick årets Sundsviksläger av stapeln som 
vi i Saron anordnar tillsammans med ett antal andra EFK 
församlingar i Västsverige. En fantastisk vecka för både 
gemenskapsbyggande men också för att lära sig mer om och 
lära känna Gud. En vecka med temat ”JUL I JULI”, som blev 
fantastisk för både de drygt hundra deltagarna och tjugo-
talet ledare där vi mitt i sommarens värme fick stanna upp 
och prata utifrån att Gud blir människa.  

FANTASTISKA LEDARE
Utan alla ideella ledare i verksamheterna skulle det fina 
arbete som finns kring ungdomarna inte vara möjligt. De 
bär hela verksamheten och den tid och engagemang de 
lägger ner är guld värt. De och alla de fantastiska ungdomar 
jag får spendera tid med och som ger mig förtroendet att 
följa med på deras livsresa. 

/Linda Martinson 

SUNDSVIKSLÄGRET ”JUL I JULI”
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UNGA VUXNA
ATT HITTA ETT ANDLIGT HEM
Unga vuxna (liksom människor i alla åldrar) behöver både 
hitta ett andligt hem att vila ut i och en väg att växa till-
sammans med Jesus. I Saronkyrkan är kyrklunchen efter 
söndagens gudstjänst ett lätt sätt att möta andra människor. 
I husgrupper och i Smaka & Se-gudstjänsten en gång i 
månaden kan unga vuxna vara med och uppleva att det är vi 
som är kyrkan. 
Gospelkören Felicity är ett annat mycket spännande sam-
manhang där även många utan en tro finns med, helt  enkelt 
för att det är god gemenskap och härlig musik. 

SAMTALOTEKET
Vi tror att äkta, personliga samtal är viktiga för att upp-
täcka vem man är och vem Gud är. I enlighet med denna 
målsättning har vi under 2018 tagit viktiga steg för de nära 
samtalen på två sätt. Genom att fortsätta utvecklingen av 
andlig vägledning för unga vuxna ges mer än 50 unga vux-
na tillfälle för nära samtal om hur Gud verkar i varje del av 
våra liv. Under året har vi också sjösatt ett nytt koncept till-
sammans med andra kyrkor och organisationer i 
Göteborg: ”Samtaloteket”. Syftet är att underlätta för samtal 
med vänner som inte alltid ser sig som kristna. Ibland är det 
svårt att få till de viktiga samtalen om livet och meningen 
med allting. Genom Samtaloteket ges en plats, en tid och ett 
format så att det blir lite lättare. 

Första terminen, hösten 2018, var temat i Samtaloteket 
”Vägledning: vem lyssnar du på?” Mellan 70 och 90 perso-
ner kom till Condeco, nära Domkyrkan, för att få tankarna  
igångsatta av personer som är kunniga inom något visst 
ämne. Teologen och skribenten Joel Halldorf inledde och 
följdes av prästen och religionspsykolgen Cecilia Melder.  
Tidigare krissamordnaren vid Backabranden, Lars Lil-
led, avslutade terminen. Samtaloteket förverkligar ock-
så en längtan efter en väckelse tillsammans med andra 
kyrkor i Göteborg. Därför är det speciellt roligt att 
sammanhanget bärs av KUNG, alltså: Kyrkor för Unga 
vuxna: ett Nätverk i Göteborg. I KUNG möts flera ci-
tykyrkor från olika samfund tillsammans med kristna 
organisationer som Navigatörerna, KRIK, Credo och 
Bilda. Men samarbetet kring Samtaloteket är bredare än 
så. Även Göteborgs Räddningsmission och den kristna 
kulturtidskriften NOD finns med. Därmed blir dessa 
kvällar i sig ett synligt tecken på kyrkornas enhet. 

/Morten Sager 

SAMTALOTEKET PÅ CONDECO
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MUSIK
MÅNGA PÅ EN TJÄNST
Under året som gått har musikledartjänsten delats  
mellan tre personer då Jennifer Götvall varit föräldraledig. 
Amanda Gustafsson har jobbat med gudstjänst och lov-
sångsteam, gospelkören Felicity har letts av Ellen Gottfrids-
son och Gabriel Cederborg har hjälpt till med musik- och 
lovsångsarbetet för ungdomar.

LOVSÅNGSTEAMEN UTVECKLAS 
Vi har den stora glädjen att ha ett stort gäng duktiga sångare 
och musiker som leder församlingen i lovsång och tillbed-
jan söndag efter söndag. Ledarna för lovsångsteamen har 
under året träffats för samtal och fördjupning kring det 
musikaliska och andliga ledarskapet. I augusti samlades vi i 
Matteuskyrkan där vi fick undervisning kring tillbedjan av 
Sanna Välipakka och Cornelia Forsberg från ”Hope for This 
Nation”. Vi pratade också om hur vi leder personer som är 
ovana vid gudstjänst och kristen tro. 

FELICITY 
Ett härligt gäng på ungefär 70 unga vuxna kommer varje 
tisdag för att umgås, fika och öva med gospelkören Felicity. 
I februari gjordes en konsert tillsammans med Michael Jeff 
Johnson med band. Felicity har också arrangerat två egna 
konserter samt medverkat på en gudstjänst i Smyrna. 
På luciadagen bjöds det in till Luciaafton med inslag av 
gospel. Kyrkan fylldes nästan helt två gånger! 

SATSNING PÅ UNGA MUSIKER
Under året har vi fokuserat lite extra på musik- och lov-
sångsarbetet bland ungdomarna. Gabriel Cederborg höll i 
ett par ”jam-kvällar” och ledde lovsång tillsammans med 
ungdomar. Detta har fött nya idéer inför framtiden och vi 
kommer fortsätta utvecklingen på detta område.

JULKONSERT
Slutligen var det dags för Saronkyrkans julkonsert. Det 
blev en fantastisk kväll där kyrkan återigen blev fullsatt två 
gånger. Församlingens sångare, musiker, några skådespelare 
och barnkören Popcorn förmedlade genom ett varierat pro-
gram att Gud är ljuset som lyser i mörkret och att inget kan 
övervinna det. Med de orden tar vi sikte på ett nytt år och 
tackar Gud för allt han gjort 2018.
 

/Amanda Gustafsson 

FULLT ÖS PÅ JULKONSERTEN

Foto: Anders Ödman
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MÅNGA MÄNNISKOR
Under veckans dagar rör det sig många människor i 
Saronkyrkans lokaler. Förutom alla sfi-elever är det många 
som kommer för att få hjälp och kontakt. Att få vistas i den-
na miljö är både en förmån och en utmaning som vi önskar 
att allt fler i församlingen skulle få del av. När vi tittar till-
baka på året så är det mycket vi blir tacksamma över. 

SFI 
Vi gläds över de 55-tal sfi-elever (Hyllie Park Folkhögskola) 
som fyller Saron med liv och berättelser under veckorna. 
Saron har under året fått bidra med mervärden till utbild-
ningen och deltagarna såsom t.ex. språkcaféer, språkvänner, 
månadsaktivitet och att få vara med som volontär eller 
deltagare i olika verksamheter. Många av eleverna vittnar 
om hur väl de trivs och mår här. Vi som församling får vara 
med och bidra till social inkludering och känslan av till-
hörighet och samtidigt får vi som församling och enskilda 
personer så mycket tillbaka.

GRUNDKURS I KRISTEN TRO
Under året startade vår första Al Massira (”Vandringen”). 
Denna gång på persiska med deltagare från café Zahra, sfi 
och gudstjänstbesökare. Flera av deltagarna säger att de 
tackar Gud och Saron för att de fått delta i kursen som be-
tytt mycket för dem. Några av dem hade hunnit vara kristna 
länge, några hade kommit till nyligen tro och några vara 
nyfikna. Under vår ”vandring” (Al Massira) uttrycker de att 
de har upplevt att de kommit närmare Jesus Kristus.

DIAKONIFREDAG
Under församlingens diakonifredagar fortsätter vi att möta 
upp till ett 50 tal utsatta hushåll. Ett team på ca 5 personer 
har mötts varannan fredag. Under året har också medlem-
mar börjat ha stödmöten på egen hand, en gång i månaden 
i kyrkan. Vi tror att det är en förmån för varje kristen att gå 
nära någon utsatt människa, det gör något viktigt med oss 
själva.

Under året har ett ekumeniskt nätverk bildats av 
människor från olika kyrkor som ansvarar för arbete mot 
utsatta grupper. Ett syfte har varit att kartlägga vad som 
görs och vad som bättre kan samordnas tillsammans.
Årets sista stödmöte var med en familj från Iran som nyli-
gen kommit till Sverige p.g.a. att de fick fly när de tagit emot 
Jesus i sina liv. Efter att ha besökt våra gudstjänster ville de 
bli delaktiga i Sarons gemenskap. Så önskar och ber vi att 
många av de möten som sker får leda till något större!

/Sara Brunnegård, Ingrid Fränne, Daniel Dalemo 

DIAKONI OCH 
INTEGRATION
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SJÄLAVÅRDSTEAM
Under året har själavårdsteamet på ca 8 personer fortsatt 
möta människor som söker samtal av olika slag. Teamet har 
mötts två gånger, varav en gång tillsammans med det andli-
ga vägledningsteamet då vi hade besök av läkaren & pastorn 
Maria Fässberg Norrhall som talade över ämnet ”psykisk 
ohälsa”. 

ANDLIG VÄGLEDNING
Andlig vägledning är regelbundna enskilda samtal som 
vill hjälpa människor att reflektera över sina liv och sina 
erfarenheter i syfte att upptäcka vad Gud säger och gör i sitt 
liv. 
Den första ”kullen” av andliga vägledare har påbörjat sitt 
andra år av träning i vägledningssamtal av pilgrimer. En 
ny mindre grupp av blivande vägledare har också startats 
under hösten.  Tillsammans finns nu 25 vägledare som 
tillsammans varje månad under året har mött ett 40–50 tal 
unga vuxna för vägledningssamtal.

BÖN
Gemensam bön sker vid många tillfällen i församlingen. I 
vårt bönerum har under året följande bönesamlingar hållits 
veckovis: 
-Tisdagar på morgon och vid lunch har det varit bön utifrån 
tidebönsbok. 
-Onsdag morgon, fredag eftermiddag och söndag förmiddag 
har det varit bön för församlingen.

/Daniel Dalemo

SJÄLAVÅRD, BÖN 
OCH ANDLIG 
VÄGLEDNING

TIDEBÖN
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EN TISDAG I MÅNADEN
Inom seniorverksamheten är Tisdagsträffen den huvudsakliga verksamheten, där alla daglediga är välkomna en tisdag i 
månaden för gemenskap, fika och något program. Vi har under året t.ex. fått ta del av livsberättelser från några av våra för-
samlingsmedlemmar samt haft flera olika musikprogram. Våren avslutades med en utflykt till Jonsered en vacker och varm 
dag i maj, med lunch och promenad i Jonsereds Trädgårdar samt besök i Equmeniakyrkan med vår f.d. pastor Magnus 
Bramer som värd. Hösten avslutades med traditionsenlig julfest. 
En lördag i maj hade vi också Seniorfest där Britta Hermansson talade utifrån sin bok ”De vi ville bli”. Olle Bilén spelade och 
sjöng för och tillsammans med oss och så åt vi god mat förstås. 

HEMBESÖK
Vår besöksgrupp besöker regelbundet de församlingsmedlemmar som inte längre har möjlighet att ta sig till kyrkan. Under 
de sista åren, när det inte är givet att vänner finns kvar eller familj finns nära, är betydelsen av att fortfarande känna sig som 
en del i församlingens gemenskap viktig.

/Ingrid Fränne

SENIOR

HEMBESÖK HOS EN GLAD 94-ÅRING
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MISSIONENS PLATS I FÖRSAMLINGEN
2018 har varit ett år då vi i Saronkyrkans internationella 
program har arbetat mycket med frågor kring hur försam-
lingen kan bli mer aktiv och medveten om internationell 
mission, samt vilken roll och plats mission och internatio-
nellt arbete har i Saronkyrkan.
Eftersom vi i SIP inte är någon egen verksamhet, där del-
tagarna är en intressegrupp för mission, så har vi ett större 
uppdrag gentemot församlingen. Vi ansvarar för hela mis-
sionsbudgeten och beslutar kring vilka projekt vi ska stötta 
och kommunicerar detta till församlingen och till kunderna 
på Saronkyrkan Second Hand. 
Missionsbudgeten bygger på överskott från Second Hand 
och insamlade medel till församlingen. 2018 blev det inget 
överskott från Second Hand och därför minskade SIPs 
budgeten avsevärt. 

FOKUSOMRÅDE MELLANÖSTERN
Vi har under flera år varit den enda församlingen som varit 
parter i tv-kanalen Sat-7 som sänder kristen satellit-tv i 
Mellanöstern, 2018 var vi tvungna att avstå från det, efter-
som budgeten för mission var lägre än tidigare år. Istället 
kanaliserades vårt stöd till Sat-7 genom EFK. Övriga projekt 
vi stöttat i Mellanöstern via EFK är: Projekt flykting i Liba-
non, Byutveckling genom Think and Do, Skolstöd till flickor 
Kairos slum, församlingars arbetar för barns rättigheter, 
Församlingsgrundande bland onådda folk och kamp för 

religionsfrihet. Vi har också stöttat ”symaskinsprojektet” i 
Kairo, som församlingsmedlemmar drog i gång efter resan 
till Egypten 2017. Detta projekt stöttar vi direkt.
Vi har två utsända missionärer: Anna-klara i Egypten och 
Helen Richard som arbetar i EFK som regionsamordnare för 
mellanöstern och Europa, stationerad i Sverige. Vi har också 
stöttat Ulla-britt Bryngelsson som är i Nepal.

INTERNATIONELLA STIPENDIET
En glädje har varit att flera medlemmar i församlingen 
ansökte om vårt internationella stipendium, där vi varit 
med och stöttat när de besökt missionsprojekt i Etiopien, 
arbetat som volontärer för EFK i Kambodja, Nepal och på 
Mercy ships i Guinea, samt studerat på bibelskola i England. 
Vi tror att sådana erfarenheter är viktiga för Saronkyrkan 
och att de återvänder till församlingen med nya ögon och 
inspiration.

PÅVERKANSARBETE
Under året har SIP jobbat mycket med hur vi önskar se för-
ändringar för hur församlingen och EFK kan få en förbätt-
rad samverkan kring internationellt arbete. Förslagen 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. 

/Erik Granberg

SIP - SARONKYRKANS 
INTERNATIONELLA PROGRAM

BARN I FLYKTINGLÄGER FÅR UNDERVISNING 
VIA SATELLIT FRÅN SAT-7
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MILJONER TILL MISSION OCH BISTÅND
Saronkyrkan Second Hand startades i februari 1982 med 
idéen att samla in använda saker som möbler, kläder och 
böcker mm och sälja detta i affärshusbutiken i anslutning 
till Saronkyrkan. Med volontära krafter och senare en 
ökande andel anställda skapar vi gemensamt ett överskott 
som ges som bistånd till internationella och lokala projekt. 
Samtidigt skapas en populär 
mötesplats där människor enkelt kan köpa billiga varor, fika 
för en rimlig peng och få ett möte med en kristen försam-
ling.

Allt överskott vi genererar går till biståndsarbete i vår 
närhet och i delar av världen som har det sämre än oss. 
Sedan Saronkyrkan Secondhand startade har vi genererat 
över 35 miljoner kronor till bistånd. Från början var det 
huvudsakligen internationellt bistånd, men över tid har 
vi sett att världen och därmed behoven har kommit till 
Göteborg. Därför har det blivit allt viktigare för oss att 
rikta delar av vårt överskott till våra insatser i vår stad. 

DET ÅTERVUNNA PLAGGET
De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för återvinning 
och handel med brukade varor. Fler Second handbutiker har 
etablerats och vi har upplevt att vi får in mer varor men ock-
så en hårdare konkurrens. Det är fantastiskt roligt att årets 
julklapp 2018 var ’’Det återvunna plagget’’. Det har lockat 
ännu fler kunder och givare och därmed gett en ytterligare 
skjuts framåt för oss på Saronkyrkan Second hand.
Efter sommaren inledde vi ett större förändringsarbete. 
Arbetet bestod i huvudsak i att få ordning på logistiken 
som är en mycket viktig del i second handarbete. Tidigare 

SARONKYRKAN SECOND HAND
VI VILL FÖRÄNDRA GÖTEBORG OCH VÄRLDEN TILL EN RÄTTFÄRDIGARE PLATS!

hade det flyttats för mycket på saker. Vi ville istället skapa 
ordning och reda samt därmed få till en snabb och effektiv 
sorteringsprocess, vilket i sin tur leder till att snabbare få 
ut mer varor, och att vi alltid har en startklar butik. Vi har 
också sett över flöden i butiken för att kunna presentera 
en mer överskådlig butik som också är mer attraktiv för 
kunden. Idag sker också mycket mer sorteringsarbete på 
avsedd plats och inte i butiken vilket gör att butiken är klar 
för försäljning nästan hela tiden.

Vi arbetar aktivt med att utveckla Saronkyrkan  
Second hand. för att vara en fantastisk mötesplats för 
volontärer, anställda och kunder.  De volontärer som ar-
betar hos oss utgör en ovärderlig resurs som möjliggör 
att vi kan fortsätta att utveckla vår butik. Utan alla som 
ställer upp på sin fritid hade vi inte varit där vi är idag!

Vi har under året lagt till en öppetdag och har nu öppet 
butiken på tisdag, torsdag och lördag. Det skapar ännu bätt-
re förutsättningar för våra kunder att handla hos oss. Det 
bidrar dessutom till en bättre logistik i butiken och därmed 
till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Tillsammans bygger vi Saronkyrkan Second hand!

/Angeline Hagby, Lennart Nordin och 

Carl-Johan Holmberg
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AFFÄRSHUSET
Vårt affärshus gav oss även under 2018 ett bra ekonomiskt 
överskott och skapar möjligheten att bo ”hyresfritt” i kyr-
kan. Därmed kan vi tillsammans bedriva ett stort antal 
verksamheter och ha en storlek på vår personalgrupp som vi 
inte skulle kunna ha haft om vi hade varit tvungna att betala 
normal hyra för lokalerna i kyrkan.
Under 2018 har vi slutfört renovering och ombyggnation av 
plan 1 (entréplanet) på affärshuset i samband med att Hem-
köp beslutade att bygga om sin butik. Det blev ett stort lyft 
för vår hyresgäst och de kunder som handlar på Hemköp. 

Ombyggnationen av hela affärshuset (bägge vånings-
planen) var kalkylerad till ca 21 miljoner kronor och 
har finansierats med egna medel och med lån. Vi gick 
under budget på plan 2 (Second Hand) och fasadarbe-
ten, men drog över en del på plan 1 (Hemköp), bland 
annat p g a byte av avloppsstammar. När vi räknar 
samman alla utgifter så ser vi ändå vi kunnat genom-
föra planerade arbeten inom den totala budgetramen. 

Under 2018 konstaterade vi att även att det sista av de 
äldre fläktaggregaten var tvungen att bytas ut. Styrelsen 
beslutade därför att låna upp ytterligare 2 miljoner för att 
byta ut det sista aggregatet. Bytet genomförs under 2019 och 
medför sänkta underhållskostnader och minskad energiför-
brukning. Med det nya lånet kommer vi att ha totalt ca 14 
miljoner i lån på vår fastighet (d v s kyrkan och affärshuset). 
En värdering som gjordes nyligen visade att marknadsvär-
det är ca 85 miljoner.

FASTIGHET OCH OMBYGGNATION
FORTSÄTTNINGEN
Vad gäller den byggrätt vi har över parkeringen framför 
kyrkan så har inget hänt under 2018. Vi har fått s k planbe-
sked och blivit beviljade att starta en detaljplaneprocess år 
2020 med syfte att skapa möjlighet att även bygga boenden 
inom vår fastighet. Om vi ska bygga ovan parkeringen eller 
ej är upp till församlingen att avgöra i ett senare skede. 

SAMFÄLLIGHETEN
Saronförsamlingen är en av delägarna i den garagesamfäl-
lighet som tillsammans äger och förvaltar alla garage och 
p-platser i kvarteren runt kyrkan. Ett arbete med att se över 
fastighetsgränser har genomförts av en extern konsult och 
det visar sig att inte alla de ändringar som vi genomfört 
under åren finns med på aktuella fastighetskartor. Detta 
betyder att en s k omreglering kommer att behöva genom-
föras och det kan komma krav på ersättning för ytor som vi 
sedan länge förfogar över (i garaget under Hemköp). Vi har 
motsatt oss alla krav på ersättning och en överenskommelse 
med garagesamfälligheten kommer att behöva förhandlas 
fram under 2019.
Allt fastighetsarbete i Saronförsamlingen är organiserat ge-
nom en särskild förvaltningsstyrelse. Denna styrelse är un-
derlagd församlingsstyrelsen och ger oss möjlighet att bättre 
förvalta och utveckla vår fastighet samtidigt som det frigör 
tid för församlingsstyrelsen att arbeta med andra frågor.

/Henrik Melkstam
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Styrelsen och församlingsledningen har under året prioriterat att arbeta närmre varandra som en gemensam ledning för 
Saron. Under 2018 har styrelsen och församlingsledningen mötts för gemensamma möten för att lära känna varandra bättre 
och arbeta med viktiga frågor kring vår verksamhet.  

Under året har två frågor dominerat det gemensamma arbetet i styrelsen och församlingsledningen. Det ena är rekrytering av 
ny församlingsföreståndare och den andra är frågan om upplåtande av lokal för de SFI-elever som under sin skoldag önskar att 
be. 

En rekryteringsgrupp med medlemmar från styrelsen och församlingsledningen har under året arbetat med rekryterings- 
frågan och frågor kring ledningsstruktur.

Vi är extra glada över att vi startat Saron Samtalar. Saron Samtalar är ett forum för församlingen att komma tillsammans för 
att mötas och samtala om frågor som vi tror har stor betydelse för Saronförsamlingens utveckling och framtid. 

/Thomas Bengmark, Elin Alm 

 

STYRELSE & 
FÖRESAMLINGSLEDNING
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STYRELSE & 
FÖRESAMLINGSLEDNING

   MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET  

   HÄNDELSE 2018 2017

Döpta 5* 3

Inflyttade 14 31

På bekännelse 11 13

SUMMA VÄLKOMNADE 29 47

Hemgångna  11  11

Utflyttade till annan församling 14 27

Utgångna på egen begäran 3 7

SUMMA UTGÅNGNA -28 -45

TOTALT 1 2

Medlemmar per den 31 december 1188 1187

SARONKYRKAN 
I SIFFROR

15

* Varav en inte gick med i församlingen

Fo
to

:  
A

do
be

 S
to

ck

Fo
to

:  
A

do
be

 S
to

ck



16

STYRELSENS arbete leds av dess ordförande och arbetar främst med ekonomi, 
personal och fastigheter samt med att verkställa församlingens beslut. Församlings-
föreståndaren är föredragande i styrelsen.

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN leds av församlingsföreståndaren och arbetar med andlig ledning, vård och utveckling. 

REVISORERNA granskar styrelsens verkställande funktion och dess förvaltning liksom församlingens räkenskaper. Till detta upp-
drag skall finnas minst fyra revisorer som väljs av årsmötet. Revisorer under 2018 har varit Britt-Marie Eriksson, Leif Lindqvist, 
Ingvar Andersson, Henrik Richard och Alexander Ehn.

TILL VALBEREDNING får den utses som varit medlem i församlingen i minst två år samt har församlingens förtroende. Valbered-
ningen ger förslag till valbara personer i församlingens organ inför årsmötet i samråd med församlingsledningen. Valberedningen 
2018 bestod av Anders Rosén, Henrik Melkstam, Lisa Hagen, Lena Junholm och Erik Woxlin. 

ORGANISATION & VERKSAMHET 2018

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

DIAKONI
Ingrid Fränne

MUSIK
Amanda 

Gustafsson 
Vikarie under 2018

SIP
INTERNA-
TIONELLT

Erik 
Granberg

INTEGRATION 
& SFI
Sara 

Brunnegård

BARN & 
FAMILJ

Carina 
Cederborg

KOMMUNIKATION 
& SAMORDNING

Emma Gunnarsson

BUTIKS-
FÖRESTÅNDARE
Anna-Lotta Karlsson  

Tjänsten övergick till 
administrativ chef 31/8-18

ARBETS-
LEDARE

Angeline Hagby
Anton Anderi

Lennart Nordin

FASTIGHETER
Henrik Melkstam

EKONOMI
Sofia Carling

FÖRSAMLINGSMÖTET

PASTOR
Daniel

Dalemo

FASTIGHETS-
STYRELSEN

Kompetenser inom 
Fastigheter och Ekonomi.

FÖRSAMLINGS-
FÖRESTÅNDARE

Elin Alm (tf)

SECOND HAND-
STYRELSEN

Kompetenser inom Handel, 
Socialt arbete och Ekonomi.

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

ADMINISTRATIV CHEF

Carl-Johan Holmberg

STYRELSE 
Thomas Bengmark, (Församlingens ordf.)

Annika Hultén (vice ordf.)

Pär Axelstjerna

Marianne Fredriksson

Caroline Jörnland

Simon Lindguss

Christer Widmark

Jonas Woxberg

FÖRSAMLINGSLEDNING
Elin Alm, tf församlingsföreståndare
Sandra Åkersten, 
Thomas Olson, 
Lennart Thörn, 
Johannes Lorin, 
Agneta Smittberg, 
Elisabeth Bondeson, 
Jonas Eriksson, 
Morten Sager, 
Anna Karp, 
Thomas Bengmark.

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

SECOND HANDSTYRELSE
Annika Hultén (Ordförande)
Marie Hansson
Lennart Kurlberg
Jan Larsed
Simon Lindguss
Jesper Paulsson
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Flerårsöversikt (tkr)*

2018 2017 2016 2015 2014

ANTAL MEDLEMMAR 1 188 1 187 1 185 1 144 1 153

INTÄKTER 14 984 13 469 14 761 15 314  42 399

RESULTAT -1 426 -2 127 -298 -671 23 784

LIKVIDA MEDEL 3 572 2 200 11 330 13 255 21 806

SOLIDITET (%) 67 % 71 % 90 % 92 % 77 %

FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE 2018

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 bedriver en mångfaldig verksamhet med ett 
omfattande volontärengagemang.  

VERKSAMHETEN 
Verksamheten omfattar områdena: församling, gudstjänst, 
musik, barn & familj, ung, unga vuxna, senior, diakoni och 
integration, 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 2018 års utgång 1 188 medlemmar 
(2017: 1 187). Under året har 29 nya medlemmar hälsats väl-
komna och församlingen har döpt 5 personer, varav 4 valt att gå 
med i församlingen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
I mars 2018 lämnade Joakim Hagerius tjänsten som försam-
lingsföreståndare efter 17 år på posten. Efterträdare är Elin Alm 
som tillträdde som tillförordnad församlingsföreståndare 3 
mars 2018. I augusti slutade Anna-Lotta Karlsson som butiks-
föreståndare i Saron Secondhand. Det ansvaret övergick då till 
administrativ chef. SFI-utbildningen, som startades upp under 
våren 2017 i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola, har 
utvecklats och antalet elever har ökat till ca 55 stycken.  
 
EKONOMI     
Församlingen redovisar ett negativt resultat på -1 426 tkr 
(2017: -2 127 tkr) fördelat på -75 tkr för Saron Second Hand och 
-1 351 tkr för församlingen. Intäkterna har varit totalt 14 984 
tkr (2017: 13 469 tkr). Noterbart är en förbättring av det operati-
va kassaflödet från -1067 till + 12 tkr. Soliditeten (egna kapitalet 
i förhållande till de total tillgångarna) var 67,84% 
(2017: 71,55%). Församlingens verksamhet finansieras till störs-
ta delen av insamlade medel, hyresintäkter och försäljningsin-
täkter.                  

Förslag till resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning enligt
följande: 

FÖRSAMLINGEN SARON SH TOTALT

BALANSERAD VINST 39 488 534 -277 538 39 210 996

RESULTAT 2018 -1 350 753 -75 441 -1 426 194

ATT DISPONERA 38 137 781 -352 979 37 784 802

BALANS I NY RÄKNING 38 137 781 -352 979 37 784 802
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INTÄKTER (Tkr) NOT 2018 2017

Offer, gåvor och testamenten 1 4 920 5 217

Second Hand försäljning 2 4 372 3 621

Bidrag från Arbetsförmedlingen 2 1 915 1 721

Hyresintäkter 3 2 538 1 959

Övriga intäkter 4 1 239 951

SUMMA INTÄKTER 14 984 13 469

KOSTNADER (Tkr)

Personalkostnader 5 -9 003 -9 741

Verksamhetskostnader 6 -5 857 -4 737

Avskrivningar byggnader 7 -1 174 -798

Avskrivning inventarier 7 -264 -262

SUMMA KOSTNADER -16 299 -15 538

VERKSAMHETSRESULTAT -1 314 -2 069

FINANSIELLA POSTER (Tkr)

Finansiella intäkter 76 25

Finansiella kostnader -188 -83

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 426 -2 127

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 12 -1 067

Avskrivningar -1438 -1061

ÅRETS RESULTAT -1 426 -2 127
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TILLGÅNGAR (Tkr) NOT 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 50 118 49 955

Inventarier 9 1 316 1 553

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 10 0 0

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 51 435 51 508

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 148 781

Övriga kortfristiga fordringar 540 312

Kassa och bank 3 572 2 200

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 260 3 293

SUMMA TILLGÅNGAR 55 694 54 801

EGET KAPITAL/SKULDER (Tkr) NOT

EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda medel 12 0 514

Balanserat resultat 39 211 41 305

Utbetalt bidrag under året SH 0 -482

Årets resultat -1 426 -2 127

SUMMA EGET KAPITAL 37 785 39 210

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Fastighetslån 13 250 11 850

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 13 250 11 850

KORTFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit kortfristig 13 0 0

Leverantörsskulder 1 084 502

Övriga kortfristiga skulder 14 2 539 2 267

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 037 972

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 659 3 741

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 694 54 801

Ställda säkerheter (Fastighetsinteckning Annedal 7:13) 16 000 16 000
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NOTER 2018 2017

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Offer - kollekt 1 357 399 1 202 790

Offer via bankgiro och plusgiro 3 239 908 3 347 721

Kyrkoavgift 221 029 218 784

Offer - arv, testamenten 87 187 32 236

Övriga gåvor 14 878 415 323

4 920 401 5 216 854

Not 2 Saronkyrkan Second Hand: Verksamhetssammanfattning

Försäljning 4 372 112 3 621 311

Bidrag Arbetsförmedlingen 1 915 410 1 721 272

Personalkostnader -4 130 862 -4 400 797

Övriga omkostnader -2 232 102 -1 405 170

Deltotal -75 441 -463 384

Lämnat bistånd 0 -365 443

Ofördelat överskott -75 441 -828 827

Not 3 Hyresintäkter

Erhållna hyresintäkter 3 837 708 2 819 947

Avgår internt debiterad hyra SH -1 299 996 -860 999

2 537 712 1 958 948

Not 4 Övriga intäkter

Bidrag stat och kommun 0 0

Bidrag andra organisationer 35 545 24 750

Servering m m 325 085 333 900

Annonsintäkter 70 000 70 000

Deltagaravgifter 362 954 311 339

Övriga ersättningar och intäkter 445 117 210 608

1 238 702 950 597

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: Saronkyrkan Second Hand (SH). Fastigheten har i år skrivits av (se not 7). Fastigheten definieras i enlighet med 
Skatteverkets allmänna råd som specialbyggnad och skrivs därmed av 3%.
Byggnadsinventarier och inventarier. Avskrivningar görs på sammanlagda investeringar överstigande 2 prisbasbelopp. 
Byggnadsinventarier såsom fast inredning skrivs av på 20 år, d v s 5%. Övriga inventarier skrivs av på 7 år, dvs 15%.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
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NOTER 2018 2017

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Offer - kollekt 1 357 399 1 202 790

Offer via bankgiro och plusgiro 3 239 908 3 347 721

Kyrkoavgift 221 029 218 784

Offer - arv, testamenten 87 187 32 236

Övriga gåvor 14 878 415 323

4 920 401 5 216 854

Not 2 Saronkyrkan Second Hand: Verksamhetssammanfattning

Försäljning 4 372 112 3 621 311

Bidrag Arbetsförmedlingen 1 915 410 1 721 272

Personalkostnader -4 130 862 -4 400 797

Övriga omkostnader -2 232 102 -1 405 170

Deltotal -75 441 -463 384

Lämnat bistånd 0 -365 443

Ofördelat överskott -75 441 -828 827

Not 3 Hyresintäkter

Erhållna hyresintäkter 3 837 708 2 819 947

Avgår internt debiterad hyra SH -1 299 996 -860 999

2 537 712 1 958 948

Not 4 Övriga intäkter

Bidrag stat och kommun 0 0

Bidrag andra organisationer 35 545 24 750

Servering m m 325 085 333 900

Annonsintäkter 70 000 70 000

Deltagaravgifter 362 954 311 339

Övriga ersättningar och intäkter 445 117 210 608

1 238 702 950 597

NOTER 2018 2017

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda  (Heltidsekvivalenter)

Kvinnor 10,2 10

Män 6,5 9

Totalt 16,7 19

Varav personer anställda i SH verksamheten 8,5 10

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar 6 225 897 6 627 663

Pensionskostnader till anställda 726 753 711 300

Övriga sociala kostnader 1 906 399 2 131 804

8 859 049 9 470 767

Övriga personalkostnader 144 291 270 010

Totalt 9 003 340 9 740 777

Not 6 Verksamhetskostnader

Administration 1 572 327 1 206 519

Församling 146 875 255 568

Socialt 321 673 306 256

Barn/Familj/Ungdom 480 871 488 475

Musik 131 141 135 361

Internationellt 568 869 427 610

Fastigheter 1 807 484 1 372 863

Second Hand 2 232 042 1 770 613

Avgår internt debiterad hyra 2H -1 404 000 -861 000

Avgår internt bistånd Socialt 0 -365 443

Totalt 5 857 281 4 736 822

Not 7 Avskrivningar

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

Kyrkfastigheten 591 828 591 827

Affärshuset 582 060 206 468

Totalt 1 173 888 798 295

Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventarier, Se tilläggsupplysningar

Byggnadsinventarier 73 848 73 852

Inventarier 190 273 188 574

Totalt 264 121 262 425

Not 8 Byggnader och mark

Fastighet Saron 49 985 279 49 659 032

Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet 133 076 133 076

Pågående ombyggnation 0 162 659

Bokförda värden 50 118 355 49 954 767
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NOTER 2018 2017

Not 9 Inventarier

Byggnadsinventarier 1 070 851 1 144 699

Inventarier 245 391 408 574

Bokförda värden 1 316 242 1 553 273

Not 10 Andra långfristiga värdepapper

Aktiefond Ansvar 0 0

Obligationer, värdepapper 0 2 064

0 2 064

Not 12 Ändamålsbestämda medel

Byggnadsfond Second Hand 0 0

Biståndsfond Second Hand 0 513 865

0 513 865

Not 13 Kassa och bank

Beviljad  checkräkningskredit 0 0

Utnyttjad checkkredit 0 0

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 120 151 145 841

Upplupna sociala avgifter 158 032 206 058

Moms redovisning 0 56 158

Kyrkofondslån 1 472 000 1 472 000

Hemköp hyresavräkning 488 509 478 212

Skatteskulder 0 0

Övriga kortfristiga skulder 300 000 410 159

Avräkning missionsutbetalning 0 0

2 538 692 2 768 428

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löneskatt pensioner 245 373 122 895

Upplupna semesterlöner 606 921 697 436

Förutbetalda lägeravgifter 0 14 080

Övriga interimsskulder 184 450 137 434

1 036 744 971 845
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet 2019-03-02  

i Saronförsamlingen i Göteborg    

Org.nr 857201-4812

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Saronförsamlingen i 

Göteborg för år 2018. 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.    

     

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 församlingsföreståndare 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 församlingsföreståndare ansvarsfrihet för räken-

skapsåret.        
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