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DET HANDLAR
OM MÄNNISKOR
Att läsa igenom 2011 års siffror och koncentrerade
text om verksamheterna är en mycket
uppmuntrande läsning för mig. Visst ser jag att vi
samlat in mindre än vi budgeterat. Och jag tänker
att den stora insamlingen till ombyggnationen gör
sig påmind på så sätt. Men det viktigaste som står
i årsrapporten är inte att vi har ägnat stor del av
energin och ekonomin för att renovera och bygga
om i kyrkan. Utan mer att detta är gjort genom
många hundra människors frivilliga engagemang
och givande. Det är imponerande!
Varje år ges några verksamheter mer utrymme
i verksamhetsberättelsen. I år kan du bla läsa om
Second Hand. Det är en stor arbetsplats och det
strömmar igenom många människor i olika avtal
under ett år. Tillsammans med dessa människor står
över hundra frivilliga som gör det möjligt att hålla
butiken välfylld och öppen för försäljning. Och till
det alla som skänker varor. På liknande sätt fungerar
det i de andra verksamheterna som beskrivs lite kort.
Låt hela årsrapporten bli en påminnelse om att
den handlar om människor. Och när människor
samverkar med Gud, då är allt möjligt.
Tack för ett innehållsrikt och viktigt 2011!
Joakim Hagerius
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Verksamhetsberättelse 2011
Så länge Saronförsamlingen funnits har det varit en
gemenskap som vågat möta människors andliga, fysiska
och sociala behov på nya och kreativa sätt. 2008 beslutade
vi att koncentrera vår verksamhet inom fyra områden, de är
rubrikerna för några korta inblickar av ett oerhört välsignat
om omfattningsrikt 2011.
Johan Kjörk
Redaktör för verksamhetsberättelsen 2011

Sociala nätverk
Var möter vi Saron? Det finns lika många svar på det som det
finns människor som ser Saron som sitt andliga hem. Där du
finns där finns Guds församling. Ett av våra viktiga uttryck är
söndagens Gudstjänst, tror det är många med mig som känner
att den pulsen i livet är helt avgörande.
Kreativitet och bredd av musiklivet är en central del av
vårt Gudstjänstfirande. Utmaningen består i att ta tillvara på
alla fantastiska skapande krafter som finns i församlingen.
Församlingens körer arbetar både löpande och i olika projekt. Under
året har Felicity bland annat samarbetat med Michael Ruff och
gospelsångaren Malcolm Chambers, båda världsartister. I mars var
Michael Johnson inbjuden till samarbete med församlingskören,
vilket mynnade ut i en musikgudstjänst under temat För denna
längtans skull. Vi har också arrangerat en dubbelkonsert med
amerikanska Andrew Peterson och svenska bandet FOLK.
En viktig del i vårt Gudstjänstliv är den naturliga erfarenheten
av Gud i många uttryck för personlig bön och förbön. Ansvariga
för förbönen är fyra olika team. Under året har även flera
nya yngre förebedjare engagerats i teamen och tränats i en
förbönsskola som arrangerades under hösten. Förbönsteamen
har också under året undervisat i husgrupper och på
ungdomarnas retreater.
Saronförsamlingen möter du också i Angered genom
verksamheten H2O. En verksamhet som beskriver sig själv med
orden H2O är för dig som kanske inte har att göra med kyrkor men
heller inte avstått från Gud. Vi vill skapa både tillfällen att leva
meningsfullt och utrymmen att upptäcka sin egen andlighet. En
gemenskap som på ett vardagsnära sätt uttrycker evangeliet i ett
område med många utmaningar.
Under året har också Huskyrkorna utvecklats och möts på sex
platser runt om i Göteborg. I husgrupper möts mellan 250 till
300 personer i mindre grupper för bön och gemenskap.

Unga vuxna
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Du kan läsa mer om det omfattande och viktiga arbetet med
barn, familjer och ungdomar på nästa uppslag, men här några
ord om unga vuxna.
Under 2011 har gruppen som ansvarar för unga vuxna satsat
på att förankra och fördjupa verksamheterna. Både Felicity och
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Smaka & Se har ökat antalet regelbundna deltagare. Vilket förstås
är roligt, men den stora utmaningen ligger i att bjuda vidare till
ett liv djupare in i församlingen så att varje människa kommer
till sin rätt som en del i Kristi kropp.
Unga vuxna ledare är dock helt nödvändiga nycklar genom
att de går före och visar vägen. Därför har ett antal nyckelledare
under året samtalat om unga vuxnas roll och möjligheter i
kyrkan. Det har skapat en ökad känsla för sammanhanget
och gemensamma utgångspunkter i arbetet: Fler konkreta
inbjudningar till engagemang i gudstjänster och samlingar, men
också en betoning på mindre sammanhang där unga vuxna kan
mötas i ögonhöjd. Som ett resultat av tydliga inbjudningar rör
sig nu fler mellan Felicity, Smaka & Se och andra verksamheter i
Saron. Ett flertal nya husgrupper har också bildats under året.

De mest utsatta i Göteborg
Under året har vi kunnat läsa om att Göteborg är Sveriges mest
segregerade stad och en av de mest segregerade i Europa. Här gör
vi mycket för att vara kyrka mitt i vardagen och en moTkraft mot
det som splittrar människor i vårt samhälle.
I nio år har volontärer från Saronkyrkan troget besökt
Migrationsverkets anläggning Sagåsen. Vi vet att vår närvaro är
oerhört betydelsefull för de asylsökande som lever där i väntan
och ovisshet. Därför känns det väldigt gott att vi förstärkt vår
volontärgrupp på dagen och också att några från oss finns på
den låsta avdelningen, ”Förvaret”. Vi har kontakt med människor
som lever i en oerhört utsatt situation som asylsökande och
nyanlända. Vi har fått finnas här för råd och stöd i asylprocessen,
hjälp att förstå myndighetspapper och social samvaro i en ny
kultur.
Café Zahra fortsätter att vara en mötesplats för kvinnor som
vill bygga relationer och öva svenska i ett naturligt sammanhang.
Vi har kontakt med ett 30-tal kvinnor. Under loven har vi gjort
något speciellt med mammor och skollediga barn som vi har
kontakt med genom Café Zahra. På det sättet har Saron fått vara
med och sätta guldkant på några barns lov.
Särskilt glada är vi att Saronkyrkan blev godkänd som en
av Arbetsförmedlingens s.k. Etableringslotsar 2011. Vi ser med
spänning fram emot året och hoppas att vi ska få vara med och
lotsa nyanlända in i det svenska samhället.
Under sommaren fick vi arrangera ännu en fantastisk
Mamma-barn-lägervecka på Sundsvik! En plats där barn o vuxna
träffades på nytt vid denna västkustens pärla för avkoppling och
rekreation. En plats där ny vänskap och nya vänner skapades
genom goda samtal, nära möten, som gjorde skillnad för var och
en.
Under en tisdag i månaden träffas daglediga till gemenskap,
som varvas med bibelsamtal, intressanta föreläsningar,
livsberättelser, sång och musik. Gemenskapsträffen och

Indiengruppen understöder 4 st fadderbarn i Indien, 1 barn i
Brasilien och bidrag till ”Järnvägsbarnen” i Gorakpur , Indien.
Tack vare församlingens omsorgskassa kan vi på olika sätt
hjälpa människor i utsatthet. Hjälpen kan vara i form av mat,
kläder, och i vissa fall uppehälle olika slag. När vi engagerar oss
i människors nöd så förändras vi till ödmjuka, kärleksfulla och
tacksamma människor. En sådan församling blir vackrare.

Internationellt
Saron har ett Internationellt engagemang som vi kan vara mycket
stolta över. Vi har en bredd av engagemang som innehåller
alltifrån stöd till Kristna TV program, utbildning och stöd för
nyföretagande, utvecklingsprojekt av mänskliga rättigheter, stöd
till skolverksamhet i Kairos slum, Teologisk fakultet i Bangui
i Centralafrikanska republiken, sjukvård i Nepal och mycket
mer. Det sträcker sig över hela världen med ett stort fokus på
Mellanöstern där 2011 blev ett mycket turbulent och viktigt
år. Vi är glada att Anna-Klara nu finns på plats där och att vi
kunnat stötta ekonomiskt och i bön. I början av året kunde vi
som församling gå in och stötta Ulla-Britts projekt i Nepal vid
en akut ekonomisk situation. Prioriteringar vi har möjlighet
att göra genom det överskott som vår second hand bidrar med.
Vi har också fått avskilja familjen Richards till en viktig tjänst i
Thailand. Vi som församling kommer att följa dem i det arbetet
och stötta på de sätt vi kan.
Sist men inte minst:

Renovering och byggnation
Med stor tacksamhet ser vi resultatet av renoveringarna som
pågått under 2011. Barn och ungdomsverksamheten som i stor
utsträckning håller till i vår nedersta våning har nu praktiska och
jättefina lokaler vilket har betytt mycket för verksamheten som
växer och utvecklas. Mittenplanet som också är i stort färdig har
fått en genomgående ansiktslyftning och stora ljusinsläpp mellan
rummen, ett plan för gemenskap och att bygga relationer.
Det känns mycket bra att insamlingar och realiserandet av
löftesoffer är enligt plan och det är fantastiskt att vi samlat in
runt 6,2 mkr för renoveringen.
För andra året i rad hade vi fantastiska dagar då församlingens
alla kreativa personer bidrog med bla, bakverk, sylt, saft,
snickeriarbeten, konstverk i dess alla former och semesterveckor
m m. Ja listan kan göras lång. Dessa försäljningar har
bidragit med ca 240 000 kr till ny inredning i samband med
ombyggnationen av kyrkan.
Stort tack till allas tålamod under ombyggnationen, att vi
tillsammans stått ut med trängsel och varit så flexibla.
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Barn och familj
Söndagen den 28 augusti 2011 slog vi upp portarna till den
nyrenoverade bottenvåningen. Första renoveringsetappen var
äntligen klar och bandet klipptes till ljudet av 100 partytutor
och vi intog varenda millimeter av de nya vackra rummen. Det
kryllade av barn överallt som glada skaffade sig en ”tatuering”
med texten ”Jesus äger” eller ”Jag älskar Barnkyrkan”. De fick sina
ansikten målade, de dansade, spelade pingis, ritade, lekte, fikade
och på scenen stod ett gäng rockande 13-åringar.
Hur många barn och vuxna som cirkulerade i lokalerna vet vi
inte riktigt men 300 hembakade muffins gick åt fort, 400 korvar
likaså och 200 ballongdjur knöts av flitiga pappor.

Bättre mötesplatser i nya lokaler
Den förvandling som kyrkans bottenvåning genomgått under
året är fantastisk och resultatet blev nya fräscha, funktionella
lokaler som ger oss nya möjligheter att skapa bättre
mötesplatser för våra barn och ungdomar och deras föräldrar.
I vår församling finns just nu många familjer med barn i
olika åldrar och det är härlig stämning. Under veckan rullar
barnvagnarna in till vår barnrytmik för små barn 0-4 år. 103
familjer deltog under 2011. Ett 50-tal låg- och mellanstadiebarn
från Annedal känner sig hemma i vår fritidsgård Brunnen. Det

Och mitt på estraden, omgivna
av människor som ber, tar emot
bröd och vin, tänder ljus och
sjunger, ligger förskolebarnen
på mage och ritar. Saronförsamlingen blir inte vackrare än så!
flesta av dessa barn och familjer bor grannar med kyrkan och
deltar inte i någon annan av våra verksamheter. Så kommer
helgen då hela församlingen möts till gudstjänst. En helt vanlig
söndag i Barnkyrkan samlas 60 barn, 10-12 ledare och värdar
samt ett 20-tal föräldrar i tre olika samlingar för olika åldrar.
Vi sjunger lovsång, lyssnar till dagens bibelberättelse och
Kairomannen kommer med sin låda och samlar in våra pengar.
Barnkyrkan stöder en skola för funktionshindrade barn i Bayad,
Egypten, och vi kunde stolt skicka iväg drygt 31.000 kronor
under året som gick! När samlingen är slut leks det, sportas och
pysslas i varje utrymme på våningsplanet och efter gudstjänsten
fortsätter gemenskapen familjer emellan runt fikaborden i
Brunnen.

Fortsatt positiv utveckling för Barnkyrkan
Att Barnkyrkan skall bli en inspirerande mötesplats jobbar vi
för. Steg för steg utvecklar vi våra strukturer för att varje barn
skall känna sig hemma, tycka att det är roligt att komma till
Barnkyrkan och att deras föräldrar ska känna sig trygga att lämna
sina barn där.
Hösten 2011 fanns 142 barn mellan 3-12 år. 64 av dessa är
3-5 år och 58 st 6-9 år. Bland de minsta barnen har det skett
en stor förändring i upplevelsen av lugn och trygghet och fler
familjer kommer till eftersom de trivs så bra i vår Barnkyrka. Vår
utmaning framåt är gruppen 6-9 år där antalet barn fördubblats
det sista året.
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Kontinuitet har varit något vi talat mycket om de sista
två åren. Vi tror att det är en god vana och livshållning att
som familj fira gudstjänst varje vecka men det är också en
förutsättning för en djupare gemenskap. Eftersom de flesta
av oss inte bor nära kyrkan eller bor grannar så är kanske
barnens enda beröringspunkt med varandra ett par timmar
på söndagen. Då blir det extra viktigt att komma regelbundet
om man vill hitta vänner. Vänner som man längtar efter och
vill träffa igen nästa vecka eller bjuder hem. Vänner som man
växer upp tillsammans med och följer genom konfirmation och
tonårstid. Känslan är att fler familjer kommer regelbundet och
har gjort ett medvetet val och vi ser en tydlig uppåtgående trend i
närvarostatistiken.
Från julavslutningsgudstjänsten bär jag med mig de vackraste
av alla bilder. Barn och föräldrar, studenter och pensionärer,
medelålders och tonåringar som alla tillsammans lovsjunger
och firar nattvard. Och mitt på estraden, omgivna av människor
som ber, tar emot bröd och vin, tänder ljus och sjunger, ligger
förskolebarnen på mage och ritar. Saronförsamlingen blir inte
vackrare än så!
Carina Cederborg

SARON SECOND HAND
Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till
välgörenhet. Second Hand och miljötänk ligger rätt i tiden. Det
är de små insatserna i en kedja som är det genialiska. Vi får gåvor
generöst av göteborgare, förvaltar dessa och skapar på det sättet
arbetsprövningsplatser, säljer gåvorna till fyndande göteborgare
eller möjliggör inköp av bohag för en nyanländ barnfamilj. Vi är
samtidigt en fantastisk mötesplats och dessutom genererar det
ett överskott som vi kan ge vidare till behövande i Sverige och
världen.

Återanvändning, arbetstillfällen och bistånd
Saron Second Hand firar 30 år i början av 2012. Under dessa år
har vi omsatt ca 100 miljoner och en stor del av det har gått till
utsatta människor runt om i världen. Även här i Göteborg gör
vi skillnad på olika sätt. Dels genom att vara en arbetsplats för
dagpersonalen och frivilliga men också genom att vara magnet i
området och en plats där vi får vara kyrka i vardagen för många
människor som har sysselsättning hos oss, kommer och handlar,
fikar hos oss eller bara delar vår gemenskap.
Dagpersonalen på Second Hand, ca 32 st på veckobasis,
är en fantastisk mångkulturell samling människor som efter
individuell förmåga deltar i verksamheten. Vi har en bas med
anställda, med olika typer av bidrag, ett större antal är placerade,
långtidsarbetslösa personer som behöver komma ut i praktik,
eller personer som arbetsprövar. Alla dessa vittnar om glädjen att
komma ut i samhället, chans till en ny start, att vara behövd och
att få ett människovärde. På dagarna finns det även personer som
gör samhällstjänst hos oss och människor som via SFI tränar sin
svenska.
De frivilliga är en fortsatt viktig del av vår verksamhet.
Under 2011 hade vi ca 120 frivilliga och ungefär 60% har
församlingsanknytning. De flesta finns med en gång i månaden
under någon försäljning. På onsdagar kommer ett stort antal
frivilliga och hjälper oss med framför allt prismärkningen.
Denna dag har vi en speciell samling vid 10-tiden där Ingemar
Fhager brukar ge oss andlig spis. De frivilliga tillför väldigt
mycket, genom sina arbetsinsatser men också sin entusiasm,
kontinuitet och glädjen de sprider till dagpersonalen och till
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våra kunder. Vi är i ständigt behov av nya frivilliga för att
kunna fortsätta sköta verksamheten med bibehållet gott rykte.
Försäljningen är ett av Second Hands många ansikten. Då
förvandlar vi arbetsplatsen Second Hand till butiken Second
Hand.
Under julstängningen 2011 passade vi på med en liten
uppfräschning av en väldigt nedsliten lokal. Vi målade och
snickrade och för en liten peng fick vi till en affär med bättre
flöde, en kassa till och kort terminaler vid varje kassa. Det är
glädjande att vi ofta nämns i tidningar och på nätet som ”den
bästa Second Handen” i Göteborg. För många är Second Hand
ansiktet utåt för Saronkyrkan och vår önskan är att kunderna
skall få en god känsla som kanske bär lite längre, av att handla
hos oss.
Medvandrarna fortsätter troget att komma på lördagarna
Det känns skönt att känna att det finns utrymme för fina och
intressanta möten, lite mer än det vi i stressen i kassorna kan ge.

Försäljning till förmån för Afrikas horn
Den 29 oktober hade vi en extra lång försäljning i samarbete med
Diakonia, till förmån för
Afrikas horn. Det var en
fantastisk stämning och
god tillströmning av både
personal och frivilliga
och dagen gav 110 000
kronor. Detta är ett bra
sätt att öka försäljningen
men samtidigt krävs det
fler frivilliginsatser för att
klara av att genomföra
det.
Bonusen med att
jobba på Second Hand
är att vi har möjlighet
att kunna ge bistånd
både i Sverige och
olika delar av världen.
I Göteborg stödjer vi
till exempel Göteborgs
Räddningsmission,
Sjukhuskyrkan och arbete med integration.
Jag hade själv förmånen att se en del av vårt arbete i Egypten
för dryga tre år sedan och jag var mäkta imponerad av vilka stora
förändringar man med relativt små medel kan göra. Vårt bistånd
går bland annat till 21 fattiga byar i södra Egypten för att stödja
och underlätta invånarnas vardag tex installation av rinnande
vatten. Från hösten 2010 finns en medarbetare från Saron på
plats i Kairo för att utveckla hjälpmedel på ett handikappcenter.
I Nepal har vi funnits med sedan Second Hand startade för 30
år sedan. I dag finns vi med både med utbildning och träning av
sjuksköterskor och läkare samt genom direkta insatser på sjukhus
och kliniker i Tansen. Vi stöder också socialt arbete och sjukvård
i Centralafrikanska Republiken (RCA), via en församling i
Gamboula.
Varje morgon klockan 7.15 samlas vi som jobbar eller hjälper
till på dagtid på Second Hand. Vi har information och en enkel
andakt till uppmuntran inför dagen som ligger framför. För mitt
bland alla tusentals prylar och stressen med att få verksamheten
att gå runt, är det viktigt att stanna upp och se varandra i ögonen
för en stund. Saker är viktiga, utan alla våra prylar hade inte vi
funnits, men vi får inte glömma att det är viktigt att finnas till för
varandra och våra medmänniskor.

Det är viktigt att
stanna upp och se
varandra i ögonen
för en stund. Saker
är viktiga, utan alla
våra prylar hade inte
vi funnits, men vi får
inte glömma att det
är viktigt att finnas till
för varandra och våra
medmänniskor.
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Pernilla Stamlin

Ungdom
Vi vill med vår ungdomsverksamhet i Saron att ungdomar ska växa
in i kristen tro och bli kvar i vår församling. För att nå dit krävs det
mycket. Jag tror att vi under 2011 har skapat goda förutsättningar
för våra ungdomar att växa och bli kvar. När jag ser tillbaka på 2011
ser jag olika mötesplatser där ungdomar fått höra om Jesus, utmanas
att följa honom och vara med och bygga församling.

Gudstjänster & Tonår
Under året som gått har vi mötts för att fira gudstjänst tillsammans.
Söndagsgudstjänsten är en viktig mötesplats men vi ser också ett
behov av gudstjänster riktade specifikt till ungdomar. Vi vill att
både ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet ska mötas i
gemenskapen och fira gudstjänst. Därför har vi skapat en gudstjänst
vissa fredagkvällar som vi kallar Oh My God. Vi predikar över ett
tema som berör just den här målgruppen. Oh My God samlar 40-60
ungdomar en fredagkväll i månaden.
Under 2011 har vi prövat oss fram när det gäller vår verksamhet
för ungdomar som går i årskurs 7 och uppåt. Sedan många år har
vi haft Tonår på tisdagar. Tonår utökades med Betänk som var en
gudstjänst en gång i månaden. Jag upplevde att vi behövde lägga
lite mer energi på Tonår. Tonår på tisdagar har konkurrerat med
tonåringarnas andra aktiviteter. Därför flyttade vi Tonår till fredag
eftersom det är en kväll då fler kontinuerligt kan delta. Under en
fredagkväll finns det även mer tid för att hitta på något kul, fira
gudstjänst och få mycket tid för gemenskap.
Eftersom Oh My God och Smaka & Se är en gång i månaden
har vi inte tonår varje fredag. De helger vi inte möts på fredagen
träffas ungdomarna på söndag förmiddag. Vi äter frukost, läser
bibeln, pratar om det som vi läst och ber tillsammans. Det finns en
mötesplats för ungdomar i Saron varje helg. På det sättet kan vi ge
förutsättningar för kontinuitet. Det är väldigt roligt att både fredag
kvällarna och frukosten samlar ett återkommande gäng på cirka
25-30 personer.

Läger
I stort sett kan man säga att läger alltid är bra. 2011 års skidläger
till Bjorli var riktigt bra. Det som gjorde det till ett riktigt bra läger
var den fina gemenskapen, de goda samtalen vid bibelstudierna
och de givande gudstjänsterna. Läger är viktiga mötesplatser för
ungdomar att växa in i kristen tro. På ett läger byggs nära relationer
som skapar förutsättningar för att bli kvar i församlingen. Därför är
det glädjande att det var ett gött gäng som var med på sommarens
tonårs- och ungdomsläger på Sundsviksgården.
För tredje året åkte Sarons konfirmander till Ukraina.
Konfirmanderna och ledarna gör en upplevelse tillsammans som
ger perspektiv. Vi möter ett för oss annorlunda land. I Ukraina
samarbetar vi med Operation Mission och en lokal församling.
Under resan finns vi med i OM:s arbete och få se hur de försöker
sprida Guds kärlek. Vi besökte bland annat barnhem. Dessa besök
blir starka minnen för våra konfirmander.
Det finns bland ungdomarna en fin längtan och en vilja att
försöka att ta till sig hur ett liv med Jesus kan se ut. Därför har vi
startat en lärjungakurs för de äldre ungdomarna. Under läsåret
2011/2012 träffas vi varannan onsdag för att äta tillsammans, lyssna
på undervisning och för att samtala och be. Till sommaren planerar
vi som en del av kursen en resa till Moldavien. Jag hoppas kursen ska
få vara till hjälp för ungdomar att fortsätta växa in i kristen tro och
bli kvar i församlingen.
Strukturen på vår verksamhet är viktig men efter 2011 minns
jag starkast de samtal där jag hör och ser hur Gud kallar och en ung
människas gensvar. Det är vackert och känns väldigt givande.
Magnus Bramer
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Saron
i siffror

MEDLEMMAR & organisation 2011

Församlingsmöte

				

Medlemsförändringar under året		
HÄNDELSE
Döpta*
Inflyttade
Summa välkomnade

2011
6
23
+29

2010

10		

Församlingsföreståndare

+16

11

Utflyttade till annan församling

24

40

Utgångna på egen begäran

14

13		

Summa utgångna

-49

-62		

TOTALT

-20

-46			

1157

Församlingsledning

7			

Hemgångna

MEDLEMMAR 2011-12-31

Styrelse

9			

Stöd
Fastigheter
Servicegrupper
Administration
Tele/IT
Kommunikation
Färg & Form

Ekonomi
Personal

1177

*) 7 personer döpta varav 6 blivit medlemmar (2010)

Utbildning/ALT
Skandinavisk Akademi
för Ledarskap & Teologi,
i samarbete med
Hyllieparks FHSK och ÖTH

Församlingsverksamhet

Affärsverksamhet

GUDSTJÄNSTER

Annedals intresseförening
Saron Second Hand
Saron förvaltning AB

Söndagar kl 11, Smaka & se, Oh My God, Bön

MÖTESPLATSER
Alphakursen, Café Zahra, Huskyrka, Husgrupp

Organisation & Verksamhet

BARN OCH FAMILJ
Barnkyrkan, Barnrytmik, Barnkör, Scout, Brunnen

Styrelsens arbete leds av dess ordförande och arbetar
främst med ekonomi, personal och fastigheter
samt med att verkställa församlingens beslut.
Styrelsen bestod under 2011 av Henrik Melkstam
(Församlingsordförande), Johan Kjörk (Församlingens
vice ordförande), Marianne Fredriksson, Karen Fritsch,
Samuel Haugstvedt, Joel Nordholm, Jan-Olov Åkersten,
Per Nyström, Petra Runby och Lars Högberg.
Församlingsledningen leds av
församlingsföreståndaren och arbetar
med andlig ledning, vård och utveckling.
Församlingsledningen bestod 2011 av Joakim Hagerius
(Församlingsföreståndare), Ingemar Fhager (Vice
församlingsföreståndare), Erik Holke, Bernt Dicander,
Anna-Britt Nässén, Per-Axel Hansson, Thomas Olson,
Morten Sager, Anna Karp, Emma Norberg, Eva Wahlberg
och Elisabeth Bondeson.
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Församlingsföreståndaren har ansvar för
församlingens löpande verksamhet enligt styrelsens
riktlinjer. Joakim Hagerius var Församlingsföreståndare
2011.
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 2011
har varit Britt-Marie Eriksson, Leif Lindkqvist, Anders
Ödman och Marie Björklund.
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 2011 bestod
av Agneta Larsed, Ingvar Andersson, Mattias Thörn,
Gun Persson, Per Asimus, Gunnar Gembäck och Helen
Richard.

UNG
Ung – Söndagar, Ung – Fredagar,
Konfirmation, Oh My God

UNGA VUXNA
Vad händer? Ny i stan? Smaka och Se
Felicity, Skidresan, Smaka på Huskyrkan,

Samtal pågår, Retreat

MUSIK
Lovsång, Felicity, Barnkör, Församlingskör, Konsert

OMSORG
Sagåsen, Samtal Senior

INTERNATIONELLT
Internationella arbetare, Internationella projekt,
Bli delaktig, Sarons Internationella Program
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Förvaltningsberättelse 2011
Saronförsamlingen bildades den 6 december 1936
och bedriver alltsedan dess kristen verksamhet i
Göteborg. Gudstjänsterna är församlingens gemensamma mötespunkt. Därutöver finns det många
olika samlingar och verksamheter för gemenskap,
socialt arbete, samtal och bön.
Verksamheten

Ekonomi
Församlingen redovisar ett postivt resultat på 417 Tkr (2010:
3 411 Tkr) fördelat på 429 Tkr från Saron Second Hand och
-12 Tkr i den övriga verksamheten. Insamlingarna (utom
insamlingar till ombyggnationen) har varit lägre än budgeterat
och lägre än förra året. Intäkterna har varit varit totalt 14 141 Tkr
(2010: 15 525 Tkr). Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till
de total tillgångarna) var 48,8% (2010: 56,6%).

Verksamheten omfattar fyra olika fokusområden Barn/
Familj/Ung/Student, Socialt arbete, Personliga nätverk samt
Internationellt.
Församlingen har flera fastigheter för verksamheten. I direkt
anslutning till kyrkobyggnaden i Annedal så äger församlingen
en affärsfastighet. Ovanvåningen hyrs av Saron Second Hand
och bottenvåningen hyrs av en livsmedelsbutik. Församlingen
äger också en församlingsgård i Öjersjö. Den utnyttjas för olika
samlingar och verksamheter, men den främsta användningen är
uthyrning till privatpersoner och organisationer. Församlingen
hade vid 2011 års utgång 1.157 medlemmar (2010: 1.177).

Församlingens verksamhet finansieras till största delen av
insamlade medel, hyresintäkter och försäljningsintäkter. Av totala
intäkter ger församlingen ca 18,4% (2010: 19,5%) till bistånd och
missionsprojekt.

Väsentliga händelser under året
Församlingens verksamhet följer i stort sett den 7-årsplan som
beslutades 2008. Församlingen har skrivit avtal med Pingts/EFK/
Svenska Alliansmissionen om att vara utbildningcentra för ALT
(Akademin för Ledarskap och Teologi). Saron Second Hand har
haft ännu ett framgångsrikt år med bibehållen omsättning och
resultat som ger möjlighet till bistånd och sociala satsningar.
Samtliga anställda i Annedals Intresseförening har under 2011
överförts till Saronförsamlingen. Saron Förvaltning AB har under
året köpt och renoverat ett hus på Frölundaborg. De två första
etapperna av ombyggnationen och renoveringen av fastigheten
i Annedal har slutförts. Totalt har ca 10 MSEK av den totala
budgeten på ca14 MSEK förbrukats. Beslut om vidare etapper tas
tidigt 2012.
Ombyggnadsutgifterna för etapp 1-2 uppgick till 9.999 Tkr och
har finansierats enligt följande:

Översikt (Tkr)		
2011

2010

2009

2008

2007

1 157

1 177

1 224

1 256

1 282

Intäkter

14 141

15 525

12 151

Resultat

417

3 411

378

306

485

48,83

56,62

50,70

48,90

47,80

Antal medlemmar

Soliditet (%)

Förslag till resultatdisposition		
Styrelsen föreslår att överskottet från Saron Second Hand skall
fonderas till befintlig byggnadsfond Second Hand:
Församlingen		
Balanserad vinst

12

1 487 Tkr
4 237 Tkr
1 920 Tkr
2 397 Tkr
10 041 Tkr

Av de nedlagda kostnaderna har 9.075 Tkr aktiverats i samband
med bokslutet per 2011-12-31 och det redovisade värdet
kyrkfastigheten uppgår därefter till 25.548 Tkr efter gjorda
värdeminskningsavdrag.
Beslut om att sälja Sjöatorp fattades av församlingen under
hösten 2011 efter en process där församlingen tillfrågats om
Sjöatorps användning och syfte. Överskottet av försäljningen
kommer att gå till ombyggnation på Annedal.
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Totalt

8 623 111

35 495		 8 658 606

Återföring från byggnadsfond 3 989 919

0		 3 989 919

Resultat 2011
ATT DISPONERA

Gåvomedel erhållna år 2006, vilka har fonderats
hos församlingen sedan bokslutet 2006:
Erhållna löftesoffer under åren 2010-2011:
Från medlemmar 2011 erhållna kyrkofondslån:
Ett ökat utnyttjande av banTkredit:
SUMMA:

11 579 11 787

-11 766

429 661		

417 895

12 601 264		

465 156

13 066 420

Avsättes byggnadsfond

0		

-450 000

-450 000

Avsättes biståndsfond

0

BALANS. I NY RÄKNING

0		

12 601 264		

Henrik Melkstam, Ordförande
Per Nyström			
Petra Runby			
Jan-Olov Åkersten		
Lars Högberg			

15 156

0

12 616 420

Johan Kjörk, V. ordförande
Karen Fritsch
Marianne Fredriksson
Samuel Haugstvedt
Joel Nordholm

Joakim Hagerius, församlingsföreståndare
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Resultaträkning 2011

Saronförsamlingen

Balansräkning 2011
TILLGÅNGAR ( Tkr ) 		

INTÄKTER (Tkr)

NOT

2011

2010

Offer, gåvor och testamenten

1

5 783

7 263

Second Hand försäljning

2

5 625

5 598

Hyresintäkter

3

1 678

1 547

Övriga intäkter

4

1 055

1 117

SUMMA INTÄKTER		

14 141

15 525		

NOT

NOT

2011

Personalkostnader

5

-5 688

-5 048

Verksamhetskostnader

6

-7 263

-6 745

Avskrivningar byggnader

7

-406

-133

Förändring ändamålsbest. medel

8

0

-80

SUMMA KOSTNADER		

-13 357

VERKSAMHETSRESULTAT		

784

2010					

2010

Anläggningstillgångar 					

Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark		
9
27 954
19 284
Inventarier		
10
0
0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag		
11
75
75
Långfristiga värdepappersinnehav		
12
7
5
			
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

KOSTNADER (Tkr)

2011

Saronförsamlingen

28 036

19 364

Omsättningstillgångar					

Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		
114
407
Fordringar på Annedals Intresseförening		
23
111
Övriga kortfristiga fordringar		
411
201
			
Kassa och bank		
844
5 019
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

1 392

5 738			

SUMMA TILLGÅNGAR			

25 102

21 178 			

-12 006			

3 519

EGET KAPITAL/SKULDER ( Tkr )		
NOT
2011
2010 		
					

2010			

Ändamålsbestämda medel		
13
Balanserat resultat			
Årets resultat			
Summa eget kapital			

Eget kapital					

FINANSIELLA POSTER (Tkr)		

2011

Finansiella intäkter		

17

9

Finansiella kostnader		

-384

-117
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417

1 735
9 068
3 411
14 214

				

Långfristiga skulder					

			
RESULTAT EFTER FINANS. POSTER		

1 303
12 649
417
14 369

Fastighetslån		
3 411

8 800

8 800

		

Summa långfristiga skulder		
8 800
8 800
					
Kortfristiga skulder					

Checkräkningskredit kortfristig		
14
2 397
0
Leverantörsskulder			
357
379
Övriga kortfristiga skulder		
15
2 812
1 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16
693
336
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER			
6 259
2 088
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
29 428
25 102
Ställda säkerheter (Fastighetsbeteckning Annedal 7:13)
15 000
10 000
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOTER

SARONFÖRSAMLINGEN

Löner och andra ersättningar

2010

Not 1 Offer, gåvor och testamenten
Offer - kollekt*

1 310 254

1 606 415

Offer via bankgiro och plusgiro*

3 717 655

5 232 109

233 008

234 148

Kyrkoavgift
Offer - arv, testamenten
Övriga gåvor
		
*) Varav löftesoffer till ombyggn.

0
521 825

190 264

5 782 742

7 262 936

1 468 503

2 768 935		

Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
		
Personalkostnader AI
Övriga personal kostnader
Erhållna bidrag

5 625 284

5 598 074

Personalkostnader

-2 068 390

-1 657 628

Övriga omkostnader

-1 546 601

-1 629 549

Deltotal

2 010 293

2 310 897

Lämnat bistånd

-1 580 632

-1 339 489

Ofördelat överskott

429 661

971 408		

Avgår internt debiterad hyra SH
		

2 517 950

2 386 854

-840 000

-840 000

1 677 950

1 546 854

Bidrag stat och kommun

650

3 000

1 951

213 812

Servering m m

244 458

260 973

Annonsintäkter

107 000

80 550

Deltagaravgifter

541 934

437 741

Övriga ersättningar och intäkter

159 290

120 793

1 055 283

1 116 869

Bidrag andra organisationer

		

Not 5 Anställda och personalkostnader		
Kvinnor
Män

16

Totalt
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13

6

7

4

20

10

6 668 976

3 809 363

658 921

1 114 592

54 664

124 190

-1 694 343

0

5 688 218

5 048 145

869 108

Församling

123 725

150 993

-110 045

130 630

637 827

543 123

55 182

33 016

791 750

897 904

1 466 071

2 071 066

Socialt
Barn/Familj/Ungdom
Musik
Internationellt
Fastigheter
Ombyggnation fastigheten
Second Hand *
		
*) varav överskott skänkt till bistånd
Balanserat resultat

282 816

0

3 127 233

2 889 038

-840 000

-840 000

6 400 518

6 744 878

1 580 632

1 339 489

429 660

971 407

		
Not 7 Avskrivningar
Avskrivningar på byggnader sker med 0,5 - 3,0% på anskaffningsvärden		
Kyrkfastigheten
		
Not 8 Förändring ändamålsbest. medel

357 259

84 998

48 360

48 360

405 619

133 358

2011-12-31

Förändring Bilfond Second Hand

2010-12-31		

0

-80 000

0

-80 000

Not 9 Byggnader och mark		
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Fastighet Saron
Fastighet Sjöatorp
Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet
		

16 829 531

16 914 529

2 321 299

2 369 659

133 076

133 076

19 283 906

19 417 264

Not 10 Inventarier
Av tradition direktavskrivs inventarier

Medelantal anställda (heltidsekvivalenter)		

339 591
866 632

865 959

		

Not 4 Övriga intäkter

376 553
1 597 062

Administration

Sjöatorp

Not 3 Hyresintäkter		
Erhållna hyresintäkter

2 603 140

Not 6 Funktionskostnader		

Avgår internt debiterad hyra 2H

Not 2 Saron Second Hand: Verksamhetssammanfattning
Försäljning

4 695 361

Personalkostnader

		
2011

2010

NOT 5 Anställda och personalkostnader (forts.)

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningen är oförändrad i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp
varmed de beräknas inflyta. Fastigheten har i år skrivits av (se not 6 + 8). Det verkliga värdet på fastigheten överstiger väl
det bokförda värdet. Inventarier kostnadsförs det år de anskaffas (se not 10). Tillgångar och skulder har tagits upp till
anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed om inget
annat anges. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av undantagsregeln i Årsredovisningslagen 7 kapitel 5 paragrafen 2
stycket. Definitioner: Annedals Intresseförening (AI), Saron Second Hand (SH)
NOTER

2011

0

0		

Kostnadsförda inventarier under året uppgår till 999 627 kr (År 2010 72.419)			
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NOTER

2011

2010

Not 11 Specifikation aktier i dotterbolag		
Saron förvaltning AB

75 000

75 000

Kapitalandel 100%, org.nr 556695-8103, säte: Göteborg			
Eget kapital
Resultat

638 615

764 350

-125 735

663 970

0

0

5 988

4 880

Not 12 Andra långfristiga värdepapper
Aktier Dagen
Aktiefond Ansvar
Obligationer, värdepapper

1 291

552

7 279

5 432

Byggnadsfond Församlingen

0

1 468 919

Byggnadsfond Second Hand

500 000

0

Biståndsfond Second Hand *

537 865

800 000

Bilfond Second Hand

240 000

240 000

25 107

25 107

1 302 972

2 534 026

		
Not 13 Kassa och bank

Utbildningsfond (tidigare Fond ABC)
		

*) Under året har 262.135 kronor utbetalats till sjukhuset i Nepal samt till Diakonia
till svältkatastrofen på Afrikas Horn.
		
Efter styrelsens förslag till resultatdisposition (se sida 12)		
Byggnadsfond Second Hand

950 000

500 000

Biståndsfond Second Hand

537 865

800 000

Bilfond Second Hand

240 000

240 000

Utbildningsfond
	Totalt fonderade medel

25 107

25 107

1 752 972

1 565 107

Not 14 Kassa och bank		
Beviljad checkräkningskredit

7 200 000

1 000 000

Utnyttjad checTkredit

2 397 407

0

Not 15 Övriga kortfristiga skulder 			
Personalens källskatt

100 413

62 110

Upplupna sociala avgifter

129 587

73 011

0

0

2 242 000

832 000

334 747

319 650

4 550

86 522

2 811 297

1 373 293

Beslutat ej utb. Bistånd
Kyrkofondslån
Hemköp hyresavräkning
Övriga kortfristiga skulder
		

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Löneskatt pensioner

20 866

9 445

Upplupna semlöner

489 610

275 334

35 750

24 300

Förutbetalda lägeravgifter
Övriga interimsskulder
		

147 392
693 618

36 725
345 804						
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RESULTATräkning 2011

annedals intresseförening

Annedals Intresseförening är en ideell förening som har t o m 31/3 2011 hanterat anställningar för Saronkyrkans Second
Hand verksamhet. Från och med 1 april har dessa anställningar övergått i Saronkyrkans verksamhet. Styrelsen har under
året bestått av Joakim Hagerius (ordförande), Calle Holmberg (ekonomi), Pernilla Stamlin, Ingrid Fränne, Lennart
Kurlberg, Jonas Fredriksson och Cristin Hagbranth.

BALANSräkning 2011
TILLGÅNGAR (Tkr)			

2011

annedals INTRESSEFÖRENING

2010

Omsättningstillgångar				

INTÄKTER (Tkr)		

2011

2010

Lönebidrag, anställningsstöd		

426

2 029

Bidrag från Saronförsamlingen SSH		

659

1 115

SUMMA INTÄKTER		

1 085

3 144

Fordran skattekonto			

37

122

Fordran lönebidrag			

0

224

Bankmedel			

4

184

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

41

530

SUMMA TILLGÅNGAR			

41

530

Lönebikostnader			

23

347

Skuld Saronförsamlingen			

0

111

Övr. Kortfristiga skulder			

18

72

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER			

41

530

41

530		

KOSTNADER (Tkr)
Lönekostnader		

-2 263

-2 392

Lönekostnader		

-664

-2 263

Övriga lönebikostnader		

-421

-881

SUMMA KOSTNADER		

-1 085

-3 144

		
EGET KAPITAL/SKULDER (Tkr)		

KORTFRISTIGA SKULDER		

VERKSAMHETSRESULTAT		

0

0

		

FINANSIELLA POSTER (Tkr)					
		
Finansiella kostnader		

0

0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

					
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0
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Saron förvaltning AB

Revisionsberättelse
Till årsmötet 2012-03-17 i Saronförsamlingen
i Göteborg, organisationsnummer 857201-4812
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg
för år 2011. 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.

Frölundaborgs Allé
I början av 2011 köper vi ett hus på Frölunda Borgs Allé.
Huset var i ett stort behov av renovering och en omfattande plan
upprättades. Under tiden från tillträde i slutet av mars och fram
till december har ett intensivt arbete pågått.
Vid årsskiftet 2011/2012 är huset i det närmaste klart för att säljas
och endast några få detaljer återstår att göra innan detta sker. Vi
har haft en löpande dialog med mäklare och kommer att anlita
samma mäklare för att sälja huset som vi köpte huset genom.
Huset kommer som planen ser ut nu att läggas ut till försäljning
under januari och vår förhoppning är att en försäljning kan ske
tämligen omgående. Vi är dock medvetna om de förändringar
som skett på fastighetsmarknaden under sommaren och hösten.
Mäklarens bedömning är att huset bör gå att sälja till ett pris
som överstiger summan av vad vi använt för anskaffning och
förbättringar.
Under året har vi också tittat på några andra projekt. Det
har dels varit en fastighet som Redbergskyrkan äger, dels en
obebyggd fastighet på Onsalahalvön. Efter undersökning av
möjligheter och risker har vi valt att avstå från båda dessa
projekt.

Samverkan med andra
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Vi för också ett samtal med Gillis Edmans Begravningsbyrå om
en möjlig samverkan. Begravningsbyrån får av och till uppdrag
att genomföra bouppteckningar och att hantera arv och gåvor.
Här kan det finnas möjligheter till samverkan som kan gynna
båda parter. I en förlängning av detta kan också ett samarbete
med Lundins Fastighetsbyrå finnas. Vi för samtal med dessa
organisationer och uppstår rätt tillfälle kan vi komma att inleda
samarbeten som gynnar vår verksamhet.
Under året har vi insett att behovet av finanser kan lösas bättre
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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.
och framförallt billigare än genom att låna i bank med huset
som säkerhet och att organisationsformen aktiebolag kanske inte
är den bästa ur ett skatte- och avkastningsperspektiv. Vi har i
saken upprättat ett förslag som bygger på att Saronförsamlingens
styrelse beslutar att genomföra en djupare utredning kring
organisationsform och att församlingen också står som
borgensman för de lån som SFAB tar. Detta skulle kunna minska
de finansiella kostnaderna och skatten och öka avkastningen och
vinsten högst betydligt.

Arbetsinsats och engagemang

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat
i strid med församlingens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
församlingen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Göteborg den 21 februari 2012

Britt-Marie Eriksson		Leif Lindqvist

Målsättningen när vi startade verksamheten var att vi skulle
kunna bereda arbetstillfällen för personer som hamnat utanför
arbetsmarknaden och som behöver träning. På detta sätt skulle
vi göra nytta på flera plan. Detta har visat sig betydligt svårare
än vad vi trott och hoppats. Vi har haft flera möten med Saron
Second Hand och också med Reningsborg för att få till en sådan
lösning, men det har inte varit möjligt. Problem och hinder kring
detta finns på flera plan. Det handlar om försäkringar, säkerhet på
byggarbetsplats, målsättning och planer om kompetensutveckling
och arbetsledning. Kraven på oss som organisation för att uppfylla
alla villkor är så stora och omfattande att vi bedömer att vi inte
kan uppfylla dessa och samtidigt vara effektiva. Detta har medfört
att vi gett upp denna idé, i varje fall för tillfället. Vi har istället
försökt få igång ett engagemang bland församlingens medlemmar.
Vi har bland annat proklamerat för projektet vid Gudstjänster i
Saron, genom presentation på kollektomaten och i samband med
församlingsdagen i september på Donsö. Detta har dock gett ett
högst blygsamt resultat. Det behöver ske en förändring kring detta
om idén som låg till grund för församlingens beslut skall lyckas.

Marie Vinranke		Anders Ödman

Ingvar Andersson
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