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När jag läser igenom årsberättelserna för de olika områdena i församlingen fylls jag av tacksamhet och minnen 
från året som gått. Mycket av det som berättas här har varit viktigt för mitt eget liv, som till exempel: de vardagliga 
mötena med SFI-elever och Second Handpersonal, att söndag efter söndag få vara del av den gemensamma rörelsen 
i samband med gudstjänsten, de förtroliga samtalen i den andliga vägledningen & själavården där jag själv fått växa 
i tro när jag fått hört hur Gud berört människors liv, när jag gått nära utsatta människor och i tyst förtvivlan ropat 
”Var finns du Gud i detta?” eller den gemensamma läsningen av bibeln i husgruppen, min lista skulle kunna göras 
lång. Jag tror och hoppas att vi är många som skulle kunna se tillbaka på liknande sätt på församlingens liv… med 
tacksamhet.

”Saronträdets” krona är stort och yvigt med många verksamhetsgrenar. Men varje skogsvandrare är välbekant med 
att trädets liv och fortsatta växt beror på vad som döljer sig under markytan, hur rotsystemet ser ut. Vi längtar efter 
att trädet skall växa, att vi skall få ta nya steg i att förmedla tron på Jesus Kristus, verka för kyrkans synliga enhet 
och för en rättfärdig värld.  Detta är vår längtan, som ett gensvar på attevangelie haf en befriande inverkan på vårt 
liv. Vilket i sin tur underlättas av att vi talar lite sannare om det som faktiskt rör sig i och bland oss – inte minst 
det obekväma. Därför valde vi under hösten att fokusera på ”under ytan”-perspektivet. Det tog sig uttryck bl.a. i en 
församlingsdag där vi fick tala med både Gud och varandra om våra inre rädslor. 
Senare under hösten lyfte vi upp skamkänslan och blev uppmuntrade att se den som en inbjudan från Gud att låta 
hans blick värdera oss. Höstens tema tar vi med oss in i 2020 när vi skall samtala om det svåra ämnet kring sam-
könade relationer. Låt oss därför fortsätta att på olika sätt våga berätta om vad som faktiskt rör sig under ytan, så 
att Gud kan fördjupa våra rötter för Saronträdets fortsatta växt. 

/Daniel Dalemo, tf. församlingsföreståndare & pastor.
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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 bidrar på olika sätt till vårt gudstjänst-
firande, 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 med 
varandra vad Gud gör i våra liv.

FÖRDJUPAD GEMENSKAP
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 
också varit en sådan plats där man samtalat och bett till-
sammans. Nämnas bör också husgrupperna som varit ovär-
derliga och viktiga för att dela livet med varandra och växa 
som kristna. Både på våren och hösten har vi haft inspira-
tionskvällar där husgrupper inspirerats och getts möjlighet 
att dela erfarenheter och tips med varandra.

FÖRA VIDARE TRON 
Under 2019 har vi tillsammans med kyrkorna i Göteborg 
planerat för en gemensam ekumenisk Alphakurs, som 
vi fortsätter planera 2020. Genom Alpha har vi fått se 
människor närma sig tron och också bli en del av vår ge-
menskap. 
Vi har velat ta hand om människor som kommer till oss 
med en annan etnisk och religiös bakgrund genom att hålla 
Al Massira som är en grundkurs i kristen tro. Det ger oss 
möjlighet att på persiska förklara evangeliet. 
Under 2019 har vi startat en grupp med människor 
(medvandrare) som kan tänka sig gå nära personer som 
kommer till vår församling och som vill veta mer om kris-
ten tro eller som är nya i tron. Vi har kopplat ihop nydöpta 
med en medvandrare som går nära den första tiden. 

SAMTAL FÅR CENTRAL PLATS
Under 2019 har vi gett utrymme för samtal om försam-
lingens teologi, uppdrag och riktning.  Detta har vi gjort i 
”Saron Samtalar” som varit ett forum där aktuella frågor 
har dryftats i en anda där respekten för att vi kan tänka oli-
ka varit framträdande. Detta som ett led i att församlingens 
medlemmar ska känna delaktighet i frågor som rör försam-
lingen och dess plats i sin omvärld. 

MEDLEMSKAP
En gång i månaden har vi erbjudit ”Nyfiken på Saron-
träffar” efter gudstjänsten. Där har 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 vi under året haft en 
ekumenisk dragningskraft. Vi har 2019 välkomnat 31 nya 
medlemmar samt döpt elva personer.

DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG
Vi har under året jobbat med vår volontärkultur. Att vara 
med i Saronkyrkan är också att bidra med gåvor och enga-
gemang in i det gemensamma arbetet för Guds rike. Vi har 
även satsat extra mycket på värdskapet på söndagarna. Vi 
har sett ett behov av att vara en gästfri miljö för nya som sö-
ker sig till vår gemenskap. I värdteamen har nya människor 
tillkommit. 

EN BEDJANDE FÖRSAMLING
Bönen är själva andningen och livsnerven för den enskilde 
och församlingen. I år har vi bjudit in till olika öppna böne-
samlingar. Vi har haft bön på tisdagmornar med efterföljan-
de frukost, lunchbön på tisdagar samt fredagsbön kl. 16-17. 
Innan söndagsgudstjänsten har man kunnat delta i bön. Vi 
har också haft en bönevecka där många i församlingen del-
tagit i bön för världen, för vår stad och oss själva. 

SJÄLVAVÅRD
Under året har själavårdsteamet fyllts på med några nya 
personer vilket är tacksamt, även om det fortfarande finns 
behov av någon manliga själavårdare. Teamet möts någon 
gång per termin, i år bland annat med ett tillfälle där Kris-
tina Paidar, församlingsmedlem och psykolog, talade kring 
vanliga psykiska besvär och diagnoser, med samtal om 
själavårdens gränser och när vård av annat slag krävs. 

ANDLIG VÄGLEDNING OCH RETREAT
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. Under året har vi fortsatt med att utbilda och handleda 
våra andliga vägledare. De har i sin tur mött ett 40-tal unga 
vuxna för vägledningssamtal.
Under fastetiden inbjöds församlingen att prova på vägled-
ningssamtal och att delta i en retreat.

/Jonas Pramwall

Församling
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Barn & Familj
ATT FÖRA VIDARE TRON 
OCH VÄXA VIDARE
Navet i arbetet med barnen och familjerna är söndagen då vi 
möts till Barnkyrka och gudstjänst. Vi arbetar hela tiden för 
att alla barn och vuxna skall känna sig sedda, inkluderade, 
finna vänner och en tillhörighet i vår församling där de kan 
växa i tro och lärjungaskap. En viktig del i lärjungaskapet 
är att dela med sig. Därför vill Barnkyrkan gärna vara med 
och ta ett ansvar för vårt internationella arbete. Varje vecka 
samlar vi in pengar och talar om våra missionsprojekt och 
en riktig höjdpunkt var vårens Egyptenbazar. Inför den 
hade barnen tillverkat olika saker att sälja, bakat, förberett 
lotterier och servering vilket inbringade drygt 15 000 kr och 
tillsammans med söndagens insamlingar bidrog barnen 
med runt 40 000 kr till våra missionsprojekt i Mellanöstern.
Under hösten har vi infört Familjekorv – korv med bröd 
efter gudstjänsten varje söndag. Detta för att göra det lättare 
för familjerna att stanna lite längre och umgås både stora 
och små och inte behöva stressa hem för att laga mat. Allt 
för att förtäta gemenskapen. 

ÖPPEN FÖRSKOLA
Under våren var Carina Cederborg som är ansvarig för 
området barn och familj sjukskriven 50 % och under hösten 
100 %. Därför fick vi under hösten ställa in en del av verk-
samheten med de allra minsta barnen, vår babyrytmik, men 
Kyrkis - öppna förskolan har under Gabriel Cederborgs led-
ning varit öppen varje vecka och varit en mycket uppskattad 
samlingspunkt för familjerna i Annedal som annars inte har 
någon kontakt med vår församling.

SKARVAR 
Vi har under hösten börjat att kartlägga vår verksamhet 
med barn och unga och identifierat några skarvar där vi ser 
att vi på ett bättre sätt måste arbeta med övergångarna mel-
lan åldrar och verksamheter. Vi kommer jobba vidare med 
dessa under nästa verksamhetsår. 

SCOUTER OCH BARNKÖR
Vi ser att det är värdefullt för barnen att mötas någon mer 
dag i veckan utöver Barnkyrkan på söndagen eller att åka 
på läger tillsammans där det finns tid till fördjupad gemen-
skap med varandra och Gud. Vår scoutverksamhet är ett 
sådant tillfälle. Under hösten 2019 gick vi in i ett tydligare 
samarbete mellan Saronförsamlingen och Öjersjökyrkan i 
Partille kring scoutverksamheten som nu heter: Saronscout 
Öjersjökyrkan. 
Varje måndag samlar barnkören Popcorn allt fler barn från 
församlingen men också klasskompisar från området runt 
kyrkan. Kören hade fullt upp under 2019 med medverkan i 
gudstjänster, direktsänd TV i både Bingolotto och Lotta på 
Liseberg och så grand finale med Saronkyrkans Julkonsert.

LÄGER
Läger är fantastiskt! På sportlovet åkte 15 familjer på läger 
i Värmland med skidåkning och gemenskap. På sommar-
lovets första vecka samlades våra scouter tillsammans med 
församlingar från Vargön och Klädesholmen på Sundsviks-
gården för härliga dagar med scouting, bibelstudier och bus. 

/Carina Cederborg
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Ungdom
I ungdomsarbetet i Saronkyrkan ryms många delar, och 
under 2019 har mycket verksamheter som startats upp 
och omarbetats tidigare fortsatt fungera fint. Till kyrkan 
kommer nästan varje vecka ett stort gäng ungdomar, både 
ungdomar som varit här länge och ungdomar som hittar in 
i gemenskapen via kompisar eller tips. Året har innehållit 
mycket fint och några saker vill vi lyfta här. Men värt att 
säga är att det är fantastiskt för oss att få följa ungdomarna i 
Saron genom både 7up, frukostklubben, fritidsgården, läger 
och konfirmationsundervisning. 

KONFA
Under läsåret 2018-2019 hade vi en grupp på 18 konfir-
mander som gick i konfaundervisning på fredagar. Utöver 
fredagsamlingar har vi som grupp varit med på migrations-
verkets boende Sagåsen, handla för andra, gudsjänstbesök 
i andra församlingar och två läger. I slutet av terminen var 
det fem konfirmander som valde att döpa sig och bli med-
lemmar i församlingen – vilken glädje! Flertalet konfirman-
der följde också med på sommarlägret Sundsvik i augusti. 
I februari åkte vi tillsammans med Smyrnakyrkan på stort 
sportlovsläger i Hemsedal, även detta en höjdpunkt. Och 
sommarlägret Sundsvik som anordnas av EFK väst där 
Saron är den största församlingen samlade ungefär 75 ung-
domar och vi hade en kanonvecka kantad med undervisning 
där ungdomarna fick möta förebilder i tron, gemenskap och 
mycket lek och aktivitet. Läger lyfts ofta från ungdomarna 
som årets höjdpunkter och vi kan bara instämma i det. Det 
gör något med en grupp när man kommer iväg, och därför 
har vi två läger under konfirmationsåret. 

EN PLATS FÖR ANNEDALS UNGA
Fritidsgården fortsätter vara en fristad för ungdomar i An-
nedal och varje vecka kommer det mellan 20-30 ungdomar i 
mellanstadie - och högstadieåldern. Det är fantastiskt att vi 
som kyrka finns med öppna dörrar för kvarterets ungdomar 
och då psykisk ohälsa är alltför vanlig bland ungdomar är 
det så viktigt att vi som kyrka finns med och arbetar före-
byggande. Fritidsgården 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 varit kämpigt att få ihop.

HÖSTEN
Under höstterminen har 13 st ungdomar valt att börja konfa 
i Saronkyrkan och det är ett gäng som har vuxit mycket 
under hösten. En stor höjdpunkt var när vi fick åka på lä-
ger på Donsö och spendera tid tillsammans i några dagar. 
Det var goa dagar där gruppen blev en tajtare gemenskap 
än tidigare. På 7up har det varit ett stort antal ungdomar 
som kommit kontinuerligt. Vi kickade igång hösttermi-
nen med en övernattning ute på Öckerö, i samband med 
församlingsdagen. Det var nytt och spontant för iår och vi 
hoppas kunna göra om detta för att involvera ungdomarna 
i församlingsdagen mer. Engagemanget hos ungdomarna är 
något som växer och det är vi ledare glada över att se. Några 
har engagerat sig i att leda lovsång och några inom mer tek-
niska bitar i form av ljus o bild. Ledarteamet har bestått av 
ett troget, tjänande gäng unga vuxna, som är ett exempel på 
hur man kan ge vidare i sin församling.  En stor höjdpunkt 
från 7up var när ungdomarna körde hungerspelen och ett 
stort gäng från fritidsgården Brunnen var med.
Utövar alla verksamheter så möter ungdomsocionom Linda 
ungdomar i samtal om tro och livet, och det är så värdefulla 
möten. Det är mycket som händer under ungdomsåren och 
då är det viktigt att ha trygga vuxna att prata med, om stort 
och smått. 

/Linda Martinson (ungdomsocionom) och 

Gabriel Cederborg (ungdomsledare) 
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Unga vuxna
EN DEL AV HELA FÖRSAMLINGEN
Unga vuxna möts på många platser i församlingen. Och på 
många platser som inte har en tydlig ”ungavuxna-stämpel”. 
Det är vi stolta över. Det finns inget självändamål att ha en 
verksamhet specifikt för unga vuxna. Det allra bästa är om 
församlingens ”äldre” vuxna är så intresserade och välkom-
nande att unga vuxna får syn på alla möjligheter som finns 
i Saron att tjäna Gud och andra människor. För det är ju 
nästan det allra bästa, när vi får känna att vi hör ihop, att vi 
är använda, att vi är en del av ett sammanhang. 

MÖTEN 
Sedan är det också väldigt kul att det finns en gudstjänst 
som formas av unga vuxna, nämligen Smaka & Se (dit alla 
faktiskt är välkomna). Eller en kyrklunch som drivs av unga 
vuxna (dit alla också är välkomna). Eller en gospelkör där 
unga vuxna vet att de kan möta andra i samma livssituation 
– och möta Marie som sitter beredd på samtal för den som 
vill möta en annan generations erfarenheter och visdom. 
Och så finns det mycket mer. Det är möjligheter för unga 
vuxna att på ett självklart sätt ta plats. Och en möjlighet för 
oss som församling att få tag i den energi och de perspektiv 
som unga vuxna kommer med. 

ATT GE SIN SVAGHET
Under 2019 blev ett sådant perspektiv speciellt synlig. Det 
blev riktigt tydligt för oss att det inte hänger på oss. Vi har 
länge vetat att vi behöver släppa taget och ge Gud chansen 
att agera. Vi har länge vetat att vi inte ska gå i egen kraft; 
att det är Hans kraft och inte vår. Men. Vad. Svårt. Det. Är. 
Ändå. Ibland. Att ge sin svaghet som gåva till varandra och 
till Gud. Som volontär eller ledare i Saron är det lätt att få 
för sig att det är min kompetens, mina gåvor, min kraft och 
mitt glada humör som Gud vill använda. Det är svårare att 
tro att Gud kan använda även de dagar och sinnesstämning-
ar när jag dyker upp och faktiskt egentligen inte orkar eller 
vill. Under 2019 släppte vi lite mer på axlarna och blev lite 
ärligare med varandra och Gud. Framför allt i lednings-
gruppen, men om vi väl har tagit steget där är det nog 
lättare för övriga volontärer. På samma sätt var det många 
väldigt bra kvällar i Samtaloteket med föredrag av otroligt 
kompetenta personer. Men, den kväll som folk verkligen 
uppskattade den kväll då en av de kompetenta personerna 
berättade om sin rädsla och sin oförmåga att vara svag och 
sjuk. Då hände det något med gästerna. Då vågade vi kom-
ma lite närmare oss själva. Och Gud fick komma lite närma-
re också. 

/Morten Sager & Caroline Cedon 

Foto: Karolina Törnqvist
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Musik
UTVECKLING AV 
MUSIKVERKSAMHETEN
Under våren 2019 gav vi församlingen möjlighet att svara på 
en enkät för att kartlägga intresset av körsång och till viss 
del också annat engagemang i Saronkyrkans musikverk-
samhet. Vi fick ett femtiotal svar som underlag för fortsatt 
utveckling av verksamheten. Baserat på de svar vi fått har vi 
beslutat att arbeta med körsång i projektform och inte med 
kontinuerlig församlingskör som tidigare varit ambitionen.

MUSIK BLAND BARN OCH UNGA 
Ett av våra viktiga arbeten är att hitta nya sätt för barn och 
ungdomar att växa i sina musikaliska gåvor. Vi jobbar åter-
kommande med att skapa möjligheter för yngre förmågor 
att finnas med gudstjänsten. Under hösten har en grupp 
ungdomar börjat spela tillsammans på måndagskvällar i 
replokalen. Föräldrar och andra vuxna finns med som mu-
sikaliska ledare. Detta har resulterat i att de har medverkat 
i ett par gudstjänsten tillsammans med lovsångsteam och 
barnkören Popcorn. Detta är ett fint exempel på ett ideellt 
initiativ som berikar vår församling. 

TEKNIK
Vi har ett antal kompetenta ljud- och bildtekniker som läg-
ger ner mycket tid och jobbar i bakgrunden för att våra olika 
verksamheter ska fungera. Under året har vi konstaterat ett 

behov att mötas oftare för att enklare jobba tillsammans och 
utvärdera behov som finns. Vi har påbörjat arbetet med att 
se över det projiceringsprogram vi använder då det finns en 
önskan om att på ett enklare sätt kommunicera på skärmar-
na i vår kyrksal.

HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET
På påskdagen firade vi att Kristus är uppstånden med en 
jublande gudstjänst. Sveriges radio var då hos oss och sän-
de gudstjänsten nationellt till ett stort antal lyssnare. Vi är 
tacksamma att vi fick möjligheten att dela med oss av bud-
skapet om vår frälsare till många fler än vanligt.

I september arrangerade vi i samarbete med Erikshjälpen en 
efterlängtad konsert med den Nashville-baserade musikern 
Andrew Peterson. Under kvällen spelade även A treehouse 
wait (Jenny Wahlström). De delade båda med sig av ange-
lägna texter om sina erfarenheter av Guds gränslösa kärlek, 
en tro som går på djupet och musik som inte lämnar någon 
oberörd.

Året avslutades traditionsenligt med Saronkyrkans uppskat-
tade julkonsert. Församlingens sångare, musiker, skådespe-
lare och barnkören Popcorn bjöd på två konserteter med 
ett varierat program med fokus att lyfta budskapet; Gud är 
ljus och inget mörker finns i honom (1 Joh 1:5). Som ledare 
är det en stor välsignelse och ett privilegium att jobba i en 
församling med människor som med så mycket glädje ger 
av sina gåvor och sin tid för att kunna genomföra ett sådant 
här projekt.

/Jennifer Götvall

Foto: Emma Gunnarsson
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Diakoni och 
integration
Under veckan rör sig många människor i Saronkyrkan 
bland annat för sfi-studier, gemenskap och stöd på olika 
sätt. Socialtjänst, vårdcentraler och kuratorer hänvisar 
ibland till oss då deras resurser inte räcker, eller när de vill 
erbjuda gemenskap. Det är både en förmån och en utmaning 
och vi är glada att vi är många som får dela detta.
Vi har i Saronkyrkan valt att gå en ”relationell väg” med de 
människor vi möter i behov av stöd på olika sätt. Det inne-
bär att vi förutom hjälp med matkassar och presentkort på 
matbutik, också vill få ett möte över en kopp kaffe, vilket 
gör att vi kommer närmare de vi möter. Det är inte den enk-
laste vägen och gör att vi kanske inte hjälper så många som 
möjligt, men som känns som den väg vi vill gå. Några av 
församlingens medlemmar finns med i det vi kallar 
Diakoni-fredagar samt i enskilda stödmöten, och får kom-
ma nära människor som lever i situationer ofta långt ifrån 
våra egna, och som kämpar på ett sätt som ofta imponerar.

EN HJÄLP PÅ VÄGEN VIDARE
Ett möte jag särskilt bär med mig från året är den kvinna 
som hörde av sig via mail, där det mellan raderna framkom 
hur oerhört jobbigt det kändes att behöva söka hjälp. Hur 
livet hade ändrats så fort – från en trygg, ”vanlig” livssitu-
ation via ett nytt jobb där det blev indragningar – sist in, 
först ut – arbetslöshet, en skilsmässa, sjukdom bland anhö-
riga, och plötsligt ser livet helt annorlunda ut. Känslan av 
att inte säkert få mat på bordet till sina två tonårsbarn eller 

ha råd med julklappar. Vi fick mötas vid ett par tillfällen, 
dela lite av livet. När vi kunde ge två presentkort på Nord-
stan inför julen så brast det – hon hade inte väntat sig den 
hjälpen, men lättnaden var påtaglig och tacksamheten så 
oerhört stor. Nu har hon fått ett nytt jobb och snart kommer 
den första månadslönen. Tacksamheten att kyrkan stöttade 
upp när livet kändes omöjligt bär hon med sig. 

10 ÅRS-FEST
I år firade Café Zahra 10- årsjubileum. Genom åren har 
några hundra kvinnor varit en del av gemenskapen, ibland 
i flera år, ibland bara en termin. Gemenskap erbjuds och 
ömsesidiga relationer byggs. Gemenskapen är veckans höjd-
punkt för flera av oss, livlinan för några. ”Café Zahra är min 
ängel, här får jag kraft för en vecka!”

SFI
Vi är glada över att få fortsätta tillföra mervärden till Hyllie 
Park Folkhögskolas sfi-utbildning i Saronkyrkan. Väldigt 
fort känner sig deltagarna hemma och trygga i miljön. De är 
så tacksamma till alla de människor som kommer till språk-
caféerna, lästränar med dem och hittar på olika aktiviteter. 
Deltagarna får känna sig än mer som en del av Göteborg. 
Vi fortsätter vara en plats där flera av dem känner hopp och 
ljus.

GLADA BARN & MAMMOR
Mammabarnlägret 2019, tänk att det även i år blev det bästa 
lägret! Mamman som inte trodde hon skulle våga, men som 
vågade och fick ”den bästa veckan i livet”. Skratten som 
bubblar över. 70 personer som får njuta, glädjas, vila, för-
undras och upptäcka allt ifrån krabbor till nya sidor av sina 
familjemedlemmar och Gud!
När vi ser tillbaka på 2019 är det med mycket tacksamhet 
till Gud, till alla er som bidrar på olika sätt och alla de mö-
ten vi fått vara en del av.

Foto: Emma Gunnarsson
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Seniorverksamheten består främst av Tisdagsträffen en gång i månaden, Besöksgrupp som regelbundet besöker de försam-
lingsmedlemmar som inte längre har möjlighet att ta sig till kyrkan, uppvaktningar vid födelsedagar och besök med julblom-
mor till de församlingsmedlemmar som är över 80 år.
På tisdagsträffarna så möts vi för gemenskap, fika och något program. Under året har vi t.ex. fått lyssna till Sr. Lena från 
Klaradals kloster, Eva Erlandsson och Håkan Hägg som sjöng Barbro Hörbergs visor, berättelse om församlingsresan till 
Libanon samt livsberättelser av olika slag.  Våren avslutades med en utflykt till Råda Rum, med föreläsning om kaffeproduk-
tion, en god lunch och andakt i Råda kyrka och hösten avslutades med traditionsenlig julfest. 
Under december delas julblommor ut till de församlingsmedlemmar som är över 80 år och andra som vi särskilt vill visa en 
omtanke inför jul. Personer i besöksgruppen, personalen samt medlemmar ur styrelse och församlingsledning delar ut blom-
morna.

/Ingrid Fränne

Senior
Foto: Ingrid Fränne
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Internationellt 
FÖRSAMLINGSRESA TILL LIBANON
I april åkte 13 personer på församlingsresa till Libanon för 
att besöka organisationen LSESD (Lebanese Society for Edu-
cational & Social Development). Det är första gången vi som 
församling besöker Libanon och vi blev alla mycket impone-
rade av arbetet organisationen gör. Saronkyrkan har främst 
varit med och gett till ett projekt som stöttar flyktingar 
under vintern, som delar ut kaminer, madrasser och filtar, 
samt att stötta en elev som under året läste och tog examen 
på Arab Baptist Theological Seminary i Beirut. Gruppen 
fick bl.a. besöka församlingar som arbetar med flyktingar 
samt sitta ner och samtala med eleverna på seminariets och 
höra deras egna berättelser. Vi fick också ta del av och förstå 
landet Libanons komplicerade historia. Vi åkte hem med 
många funderingar och idéer hur vi som församling skulle 
kunna skapa relationer och engagemang, som inte bara 
handlar om att skicka pengar. 

FÖRSAMLINGENS ENGAGEMANG
Veckan efter hemkomsten från Libanon höll SIP (Saronkyr-
kans internationella program) i ett ”Saron Samtalar” med 
temat: Ska vi fortsätta med mission? Där vi presenterade vil-
ka projekt vi stöttar, hur vi i SIP tänker kring framtiden för 
vårt internationella engagemang, men där vi också utmana-
de församlingen att tänka nytt kring vad mission är. 
Vi har under året arbetat aktivt med att informera och 
sprida information om vårt internationella engagemang. 

Vi har varit med på olika samlingar, som t.ex. Tisdagsträffen 
och Barnkyrkan och vi har informerat personal och arbets- 
tränare på Second Hand om projekten vi stöttar. Samt att en 
folder om projekten funnits att hämta i entrén i kyrkan.

SARONKYRKANS ENGAGEMANG 
I VÄRLDEN
Under 2019 har vi genom EFK varit med och stöttat följande 
projekt i Mellanöstern: 
• Hjälp till flyktingar i Libanon
• Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan
• Sat-7
• Think & do – yrkesträning och microkrediter
• Kamp för religionsfrihet
• Skolstöd för flickor i Kairos slum
• Församlingars arbete för barns rättigheter. 
Personer vi stöttat ekonomiskt är: Klara* i Egypten, som 
under året helt gick över till att arbeta för OM i Egypten. 
Helen – regionledare för Europa/mellanöstern EFK, och 
Ulla-britt i Nepal. 
Vi har även stöttat medlemmar som ansökt om vårt interna-
tionella stipendium. Anna åkte till Libanon och LSESD för 
att lära sig mer om organisationen under en månad.  
Amanda gick lovsångsledar-utbildning i USA och Jonna 
åkte ut på en andra rund på Mercy Ships som sjuksköterska. 
I våra böner har vi också burit Ellen och Calle som arbetar i 
Nepal, Björn & Magdalena som driver retreatgård i Frank- 
rike, som flera medlemmar besökte under året. 
 

/Erik Granberg, Emma Gunnarsson

*Av sägerhetsskäl kan vi inte skriva ut hela namnet.
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VI VILL FÖRÄNDRA GÖTEBORG OCH 
VÄRLDEN TILL EN RÄTTFÄRDIGARE 
PLATS!

Saronkyrkan Second Hand startades i februari 1982 med 
idén att samla in använda saker som möbler, kläder och 
böcker m.m. och sälja detta i Affärshusbutiken i anslutning 
till kyrkan. Med volontära krafter och senare en ökande 
andel anställda skapar vi gemensamt ett överskott som ges 
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 
församling.
Allt överskott vi genererar går till biståndsarbete i vår när-
het och i delar av världen som har det sämre än oss. Sedan 
butiken 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. 

Saronkyrkan second hand
ETT FANTASTISKT ÅR
2019 var ett fantastiskt år för Saronkyrkan Second Hand. De 
satsningar på logistik och butiksutveckling som vi initiera-
de under 2018 har gett positiv effekt. Försäljningen ökade 
med 700.000 kronor till över 5 miljoner. Vi har en stabil 
arbetsledning vilket har innebär att vi kan sysselsätta ännu 
fler arbetstränande och anställda i exempelvis nystartsjobb. 
Personalomsättningen har varit högre än tidigare, vilket är 
positivt då det visar på att de som kommer till oss för ar-
betsträning utvecklas snabbt och kan gå vidare till reguljärt 
arbete. Vi är verkligen med och bidrar till ett rättfärdigare 
Göteborg på ett hållbart sätt!

VOLONTÄRER
En viktig del i Saronkyrkan Second Hand är det stora volon-
tära arbete som görs av församlingsmedlemmar och många 
andra. Utan dessa insatser hade vi inte varit det vi är idag. 
Att vara med som volontär på Second Hand är ett utmärkt 
sätt att praktisera att vara Kyrka och det ger så mycket 
tillbaks.
Att hjälpa till på Saronkyrkan Second Hand på en lördags-
försäljning är fantastiskt roligt och något som fler borde få 
uppleva! 

Tillsammans bygger vi Saronkyrkan Second Hand!

/Angeline Hagby, Lennart Nordin och 

Carl-Johan Holmberg

Foto: Emma Gunnarsson
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   MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET  

   HÄNDELSE 2019 2018

Döpta 11* 5*

Inflyttade 20 14

På bekännelse 1 11

SUMMA VÄLKOMNADE 31 29

Hemgångna 5  11

Utflyttade till annan församling 23 14

Utgångna på egen begäran 5 3

SUMMA UTGÅNGNA -33 -28

TOTALT 1 1

Medlemmar per den 31 december 1183 1185

SARONKYRKAN 
I SIFFROR

12

* Varav en inte gick med i församlingen.
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 2019
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 
Saronkyrkan Second Hand och plan ett hyrs av Dagab inköp 
och logistik AB. 
Församlingen hade vid 2019 års utgång 1 183 medlemmar (2018: 
1 185). Under året har 31 nya medlemmar hälsats välkomna och 
församlingen har haft glädjen att döpa 11 personer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
I juli 2019 lämnade Elin Alm tjänsten som tillförordnad för-
samlingsföreståndare. I samband med det tog Daniel Dalemo 
över ansvaret som tillförordnad församlingsföreståndare. 
Daniel kommer att fortsätta i den tjänsten tills dess en ny 
permanent föreståndare anställts. Sommaren 2019 slutade 
Morten Sager sin tjänst som pastor och samtidigt anställdes 
Caroline Cedon som pastor med ansvar för unga vuxna och 
gudstjänstutveckling. SFI-utbildningen, som startades upp 
under våren 2017 i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola, 
har under året haft ett mindre elevunderlag än beräknat, varför 
hyresintäkterna varit väsentligt lägre under 2019 än under 2018. 
 
EKONOMI     
Församlingen redovisar ett negativt resultat på -1 365 tkr 
(2018: -1 426 tkr) fördelat på -1 791 tkr för församlingen och 
+425 tkr för Saronkyrkan Secondhand. Intäkterna har varit 
totalt 15 682 tkr (2018: 14 984 tkr). Noterbart är en förbättring 
av resultatet i Saron Secondhand med 501 tkr. Det operativa 
kassaflödet (Resultat före avskrivningar) var 127 tkr 
(2018: 12 tkr). Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till de 
total tillgångarna) var 67,58% (2018: 67,84%). Församlingens 
verksamhet finansieras till största delen av insamlade medel, 
hyresintäkter och försäljningsintäkter.                  

Förslag till resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning enligt
följande: 

FÖRSAMLINGEN SARON SH TOTALT

BALANSERAD VINST 38 137 781 -352 979 37 784 802

RESULTAT 2019 -1 791 023 425 838 -1 365 185

ATT DISPONERA 36 346 758 72 859 36 419 617

BALANS I NY RÄKNING 36 346 758 72 859 36 419 617

Flerårsöversikt (tkr)*

2019 2018 2017 2016 2015

ANTAL MEDLEMMAR 1 183 1 185 1 187 1 185 1 144

INTÄKTER 15 682 14 984 13 469 14 761 15 314

RESULTAT -1 365 -1 426 -2 127 -298 -671

LIKVIDA MEDEL 1 959 3 572 2 200 11 330 13 255

SOLIDITET (%) 68 % 68 % 72 % 90 % 92 %
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INTÄKTER (Tkr) NOT 2019 2018

Offer, gåvor och testamenten 1 4 967 4 920

Second Hand försäljning 2 5 010 4 372

Bidrag från Arbetsförmedlingen 2 2 564 1 915

Hyresintäkter 3 2 117 2 538

Övriga intäkter 4 1 023 1 239

SUMMA INTÄKTER 15 682 14 984

KOSTNADER (Tkr)

Personalkostnader 5 -10 038 -9 003

Verksamhetskostnader 6 -5 328 -5 857

Avskrivningar byggnader 7 -1 219 -1 174

Avskrivning inventarier 7 -273 -264

SUMMA KOSTNADER -16 858 -16 299

FINANSIELLA POSTER (Tkr)

Finansiella intäkter 0 76

Finansiella kostnader -189 -188

ÅRETS RESULTAT -1 365 -1 426

Återföring av avskrivningar 1 492 1 438

OPERATIVT KASSAFLÖDE 127 12
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TILLGÅNGAR (Tkr) NOT 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 49 970 50 118

Inventarier 9 1 328 1 316

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 51 298 51 435

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 176 148

Övriga kortfristiga fordringar 455 540

Kassa och bank 1 959 3 572

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 590 4 260

SUMMA TILLGÅNGAR 53 888 55 694

EGET KAPITAL/SKULDER (Tkr) NOT

EGET KAPITAL

Balanserat resultat 37 785 39 211

Årets resultat -1 365 -1 426

SUMMA EGET KAPITAL 36 420 37 785

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Fastighetslån 12 950 13 250

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 12 950 13 250

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 911 1 084

Övriga kortfristiga skulder 10 2 550 2 539

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 056 1 037

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 518 4 659

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 888 55 694

Ställda säkerheter (Fastighetsinteckning Annedal 7:13) 16 000 16 000
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NOTER 2019 2018

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Offer - kollekt 1 460 615 1 357 399

Offer via bankgiro och plusgiro 3 063 059 3 239 908

Kyrkoavgift 220 308 221 029

Offer - arv, testamenten 155 970 87 187

Övriga gåvor 67 480 14 878

4 967 432 4 920 401

Not 2 Saronkyrkan Second Hand: Verksamhetssammanfattning

Försäljning 5 010 295 4 372 112

Bidrag Arbetsförmedlingen 2 564 009 1 915 410

Personalkostnader -4 972 100 -4 130 862

Övriga omkostnader -2 176 366 -2 232 102

Resultat 425 838 -75 441

Not 3 Hyresintäkter

Erhållna hyresintäkter 3 417 284 3 837 708

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

2 117 288 2 537 712

Not 4 Övriga intäkter

Bidrag andra organisationer 0 35 545

Servering m m 277 301 325 085

Annonsintäkter 16 000 70 000

Deltagaravgifter 350 194 362 954

Övriga ersättningar och intäkter 379 404 445 117

1 022 899 1 238 702

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 redovis-
ningssed 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, d v s 15%.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
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NOTER 2019 2018

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Offer - kollekt 1 460 615 1 357 399

Offer via bankgiro och plusgiro 3 063 059 3 239 908

Kyrkoavgift 220 308 221 029

Offer - arv, testamenten 155 970 87 187

Övriga gåvor 67 480 14 878

4 967 432 4 920 401

Not 2 Saronkyrkan Second Hand: Verksamhetssammanfattning

Försäljning 5 010 295 4 372 112

Bidrag Arbetsförmedlingen 2 564 009 1 915 410

Personalkostnader -4 972 100 -4 130 862

Övriga omkostnader -2 176 366 -2 232 102

Resultat 425 838 -75 441

Not 3 Hyresintäkter

Erhållna hyresintäkter 3 417 284 3 837 708

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

2 117 288 2 537 712

Not 4 Övriga intäkter

Bidrag andra organisationer 0 35 545

Servering m m 277 301 325 085

Annonsintäkter 16 000 70 000

Deltagaravgifter 350 194 362 954

Övriga ersättningar och intäkter 379 404 445 117

1 022 899 1 238 702

NOTER 2019 2018

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda  (Heltidsekvivalenter)

Kvinnor 9,9 10,2

Män 9,6 6,5

Totalt 19,5 16,7

Varav personer anställda i SH verksamheten 10,5 8,5

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar 7 040 957 6 225 897

Pensionskostnader till anställda 699 819 726 753

Övriga sociala kostnader 2 170 613 1 906 399

9 911 389 8 859 049

Övriga personalkostnader 126 526 144 291

Totalt 10 037 915 9 003 340

Not 6 Verksamhetskostnader

Administration 1 144 493 1 572 327

Församling 118 177 146 875

Socialt 343 715 321 673

Barn/Familj/Ungdom 317 176 480 871

Musik 80 958 131 141

Internationellt 695 456 568 869

Fastigheter 1 855 815 1 807 484

Second Hand 2 176 246 2 232 042

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

Totalt 5 328 035 5 857 281

Not 7 Avskrivningar

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

Kyrkfastigheten 596 700 591 828

Affärshuset 622 188 582 060

Totalt 1 218 888 1 173 888

Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventarier, Se tilläggsupplysningar

Byggnadsinventarier 73 848 73 848

Inventarier 199 337 190 273

Totalt 273 185 264 121

Not 8 Byggnader och mark

Fastighet Saron 48 766 391 49 985 279

Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet 133 076 133 076

Pågående ombyggnation 1 070 861 0

Bokförda värden 49 970 328 50 118 355
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NOTER 2019 2018

Not 9 Inventarier

Byggnadsinventarier 997 003 1 070 851

Inventarier 330 831 245 391

Bokförda värden 1 327 834 1 316 242

Not 10 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 135 457 120 151

Upplupna sociala avgifter 176 799 158 032

Moms redovisning 16 047 0

Kyrkofondslån 1 472 000 1 472 000

Hemköp hyresavräkning 503 634 488 509

Skatteskulder -58 175 0

Övriga kortfristiga skulder 304 460 300 000

Totalt 2 550 222 2 538 692

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Löneskatt pensioner 116 578 245 373

Upplupna semesterlöner 745 529 606 921

Övriga interimsskulder 194 231 184 450

Totalt 1 056 338 1 036 744

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet 2019-03-07  
i Saronförsamlingen i Göteborg  
Org.nr 857201-4812

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg för år 2019. 
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 väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i församlingen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med församlingens stadgar. 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 församlingsföreståndare har enligt vår bedömning inte handlat i strid med församlingens stad-
gar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och beviljar styrelsens 
ledamöter och församlingsföreståndare ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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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 uppdrag skall finnas minst fyra revisorer som väljs av årsmötet. Revisorer under 2019 har varit Britt-Marie Eriksson, 
Leif Lindqvist och Alexander Ehn.

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 2019 bestod av Henrik Melkstam, Lisa Hagen och Erik Woxlin, Elin Malmstigen, Anders Rosén (fram till 1/9-19). 

ORGANISATION & VERKSAMHET 2019

STYRELSE 
Thomas Bengmark, (Församlingens ordf.)

Annika Hultén (vice ordf.)

Caroline Cedon (fram till 1/7)

Matilda Granberg Stålbert

Simon Lindguss

Lennarth Wernvik

Christer Widmark

FÖRSAMLINGSLEDNING
Daniel Dalemo, tf församlingsföreståndare
Thomas Bengmark
 Elisabeth Bondeson
Jonas Eriksson
Anna Karp
Johannes Lorin 
Henrik Melkstam
Agneta Smittberg 
Morten Sager
Lennart Thörn
Sandra Åkersten

FASTIGHETSSTYRELSE
Carl-Johan Holmberg (Ordförande)
Ingmar Alexandersson 
Sture Johansson
Henrik Melkstam (adj. fastighetsansvarig) 
Christer Widmark

SECOND HANDSTYRELSE
Annika Hultén (Ordförande)
Carl-Johan Holmberg
Lennart Kurlberg
Jan Larsed
Simon Lindguss

FÖRSAMLING ADMINISTRATION SECOND HAND

LEDNINGSGRUPP

FÖRSAMLINGSMÖTE

FÖRSAMLINGSSTYRELSE
Personer med kompetens inom Församlingsliv, Personal, Organisation och Ekonomi.

FÖRSAMLINGSLEDNING
Personer med kompetens inom Församlingsliv, Andlig ledning och Teologi.

FASTIGHETSRÅD
Personer med kompetens

inom Fastigheter och
Ekonomi.

KOMMUNIKATION
& SAMORDNING
Emma Gunnarsson

BARN/FAMILJ
Carina Cederborg

MUSIKLEDARE
Jennifer Götvall

PASTOR
Caroline Cedon

TF FÖRESTÅNDARE
Daniel Dalemo

PASTOR
Jonas Pramwall

ADMNISTRATIV CHEF
Carl-Johan Holmberg

INTEGRATION
Sara Brunnegård

KOORDINATOR
Sandra Åkersten

LOKALVÅRD
Kathy Khododost

EKONOMI
Sofia Carling

SSH-RÅD
Personer med kompetens

inom Handel, Socialt arbete
och Ekonomi.

ARBETSLEDARE SSH
Angeline Hagby
Lennart Nordin

DIAKON
Ingrid Fränne

ORDFÖRANDEGRUPP
Samordnande och beredande organ

inför församlingsledningsmöten
styrelsemöten och församlingsmöten

Saronkyrkans
Internationella

Program
Personer med

kompetens och
intresse av

missionsfrågor

UNGDOMS-
SOCIONOM
Linda Martinson

Under 2019 har Carina Cederborg varit sjukskriven i olika omfattning. Hösten 2019 var Linda Martinson tjänstledig i ca 4 mån.  Under denna period har vi täckt 

upp deras uppgifter med befintlig personal och Gabriel Cederborg som vikarie.
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VI VILL FÖRA VIDARE 

TRON PÅ JESUS KRISTUS.

VI VILL VERKA FÖR KYRKANS 

SYNLIGA ENHET 

OCH EN RÄTTFÄRDIG VÄRLD.


