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2009 – en milstolpe
i församlingens
historia |
Joakim Hagerius

Jag minns en intervju med den då avgående statsministern

Ingvar Karlsson. En av frågorna han fick var vad som ändrats
mest under hans tid som statschef. Han svarade direkt, utan
betänketid. Hastigheten. Allt går fortare. När han tillträdde
hade man flera dagar, kanske veckor på sig att tänka på och fatta
beslut innan det ställdes i offentlighet. Mot slutet av perioden
ville media ha svar samma dag som han ställdes inför frågan.
Det har gått mer än ett decennium sedan dess och hastigheten
har inte avtagit. Tvärtom. Vi lever i en tid när mycket förändras
i snabb takt.
I en föreläsning på Global Leadership Summit, som
Saronförsamlingen stod värd för hösten 2009, sa en av
talarns, Gary Hamel, att när det gäller världens befolkning,
energikonsumtion, internetadresser, mobiltelefoner,
koldioxidutsläpp, bandbredd och kunskap, sker ökningen
exponentiellt. Vidare beskrev han ett samhälle med
breda penseldrag som drivs framåt av konsumism, där
betalningsförmåga värderas högre än karaktär, där unga
människor är cyniska inför allt som är stort och institutionellt,
såsom exempelvis kyrkor. Och att det finns en utbredd och djup
skepticism inför allt och alla med sanningsanspråk. Det är stora
förändringar och det händer snabbt.
Sedan använder Gary Hamel, som själv är troende, sin
erfarenhet som erkänd affärsstrateg och kommer fram till
viktiga och utmanande slutsatser.

Kanske skall det visa sig, säger han, att denna ökande
förändring var det som väckte en allt för trygg kyrka till
liv igen. Och blev den profetiska, utmanade och levande
organismen den var ämnad att vara.
Kanske skall det visa sig att det blev kyrkans räddning att
unga människor lärde sig att ifrågasätta alla typer av dogmer
– det tvingar människan att skapa ett levande exempel på kristen
tro i kraft av Andens frukter, snarare än på elegant apologetik.
Jag tar hans utmaning till mig. Vi behöver värdera och
premiera den levda sanningen på samma sätt som med den
tänkta sanningen. Här är Jesus vårt föredöme, han som själv
var, och fortfarande är inte bara sanningen utan också vägen
och livet.

Kontinuitet och förändring
Det föränderliga samhället är på många sätt också avläsbart
i församlingen. Saronförsamlingen är en församling i en stad
med hög genomströmning av människor. Ett stort universitet
drar många människor. Några blir kvar, andra strömmar
igenom. Alla sätter färg. Så också i församlingen. Några blir
kvar andra strömmar igenom. Alla sätter färg. Under det
första decenniet har också omsättningen av förtroendevalda
ökat. Under de första tio åren på 2000-talet har församlingen

haft fem olika ordföranden. Saronförsamlingen lever i
konstant förändring.
Det finns naturligtvis risker med hastighet och förändring.
Men förändring och nya människor är i grunden något
att tacka Gud för. Uppbrott är en del av Guds folks DNA,
ända sedan Abraham bröt upp från sitt land, sin släkt och
sitt hem. När förändringen är så påtaglig blir det viktigt att
det också finns kontinuitet. Allt kan inte och behöver inte
och mår inte bra av att uppfinnas på nytt. Saron finns i ett
större sammanhang och är del av en längre berättelse än det
sista decenniet. Kontinuiteten har i vår tradition, i hög grad,
bestått av människor med sina övertygelser och överlåtelser.
Vi har inte en tradition av att formulera bekännelseskrifter
och andra statuter. Men vad händer med kontinuiteten
när den inte längre består i människor? Och vi behöver
kontinuitet.
När jag bläddrar igenom min företrädares kvarlämnade
pärmar med anteckningar och artiklar ser jag att det har
funnits ansatser sedan mitten på 90-talet av att formulera i
skrift vad vi i Saronförsamlingen tror och hur vi vill uttrycka
tron genom församlingen. Samma ansats har gjorts tidigare
på 2000-talet men inte heller då har det funnits kraft att
fullfölja arbetet. Inte förrän 2009 fanns energi att genomföra
de tidigare ansatserna. På årsmötet beslutades enhälligt
om en församlingsordning som beskriver det väsentliga i
vår tro och vårt liv. Det är en stor händelse, en milstolpe i
församlingens historia, att så många människor kunde enas
om en gemensam ordning som beskriver församlingens
teologi och ideologi. Det skedde efter remissomgångar och
offentliga samtal då hela församlingen bjöds in att bidra.
Många deltog och bidrog på ett generöst och konstruktivt
sätt. Att det tog så lång tid säger något om komplexiteten i
en församling som får färg från många olika traditioner och
kristna erfarenheter, samtidigt som vi vill vara trogna vår
historia. Att vi lyckades säger mycket om församlingens vilja
att manifestera den enhet som tron på Jesus Kristus ger, trots
våra olika utgångspunkter.

Ett folk på väg
En församling i sin tid måste alltid leva i den konstruktiva
spänningen mellan kontinuitet och förändring. Det gör
Saronförsamlingen. Jag tror det skall visa sig att detta arbete
med en församlingsordning kommer att spela en viktig roll
för församlingen de närmaste åren. Det blir en trygg grund
att stå på i mötet med de många och stora samhälleliga
utmaningar som omger oss. En grund som reducerar rädsla
och uppmuntrar till kärlek och handling i ett föränderligt
samhälle.
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Saronförsamlingen grundades den 6 december 1936.



Vid bildandet var det 321 medlemmar från Tabernaklet och
Linnéakyrkan som lämnade dessa församlingar för att starta
Saronförsamlingen. Anledningarna till detta beslut var flera. Det
fanns en djup längtan att nå ut med evangeliet och att grunda
nya församlingar var ett uttryck för den längtan.
Förändringens vindar blåste i 30-talets frikyrkosverige.
Många människor kom till tro och församlingarna växte. Men
framgångstider var också brytningstider. Allt det nya som skedde
kunde inte alltid rymmas i det gamla sammanhanget.
Det fanns också olika tankar kring hur församlingarna skulle
organiseras och det fanns olika synsätt kring teologin, inte minst
vad gällde synen på karismatik och pingstförkunnelse. En annan
fråga som var avgörande var förhållandet mellan den lokala
församlingen och samfundet.
Under 40 år hyrde församlingen lokaler för att kunna bedriva
sin verksamhet. De flesta av de åren höll man till i KFUM:huset
på Erik Dahlbergsgatan. Glädjen var stor när församlingen
flyttade in i Saronkyrkan på Brunnsgatan. Invigningen av de nya
kyrkolokalerna ägde rum första advent 1976.
Saronförsamlingen har allt från sin början varit en
baptistförsamling. Att personligen bekänna sin tro på Jesus
Kristus och visa det genom att bli döpt hör till grunden i
baptistisk tro. En annan viktig princip är att individen har
friheten att själv välja sin tro och att församlingen är självständig
och står fri i förhållande till staten. Saronförsamlingen har från
start samarbetat med Örebromissionen (ÖM). När ÖM 1996
tillsammans med Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet
bildade en gemensam organisation valde Saron att samarbeta
med detta trossamfund, som numera heter Evangeliska
Frikyrkan. Vår historia har alltså präglats av baptistiska rötter och
svensk väckelserörelse. I församlingen finns idag människor från
de flesta kyrkosamfund vilket inneburit att vi hämtat intryck från
många olika håll. Vi har också inspirerats av rörelser från andra
länder vilket berikat församlingens tro och liv.
I samarbetet med Evangeliska Frikyrkan finns Saron med
i arbetet på många platser i världen. Församlingen bedriver
en omfattande verksamhet både internationellt och lokalt i
Göteborg. Inte minst genom dess Second Hand verksamhet
förmedlas stora insatser till olika projekt. Församlingen önskar
finnas till för hela människan. Arbetet omfattar sociala insatser,
sjukvård, skolor, samt församlingsgrundande arbete.
Saronförsamlingen har under hela sin historia präglats av
många människors engagemang. Den omfattande verksamhet
som församlingen bedriver är möjlig tack vare frivilliga
insatser av tid och energi och genom att alla är med och bidrar
ekonomiskt så att verksamheten kan genomföras.
Sarons uppdrag kan bara beskrivas utifrån relationen till
Jesus Kristus. Vi har alla vår tro och relation till Jesus Kristus
och tillsammans utgör vi en gemenskap. Vi delar samma liv och
önskar att många fler skall bli en del i den gemenskapen.

I församlingsordningen som församlingen antagit beskriver
vi oss som ett folk på väg. Vi är människor med brister och
bekymmer, men vi har funnit något som förenar oss och
framför allt Någon som älskar oss och är intresserade av våra
liv och vår vardag. Vi håller på att tro, vi är ett folk på väg, ett
arbete pågår.

» I församlingsordningen som
församlingen antagit beskriver
vi oss som ett folk på väg. Vi
är människor med brister och
bekymmer, men vi har funnit
något som förenar oss och framför allt Någon som älskar oss
och är intresserade av våra liv
och vår vardag.«
Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi tror
att Gud har talat och att han talar till oss idag. Vi uppfattar vårt
uppdrag så att vi i ord och handling skall leva ut Guds kärlek till
världen. Denna kärlek är tydligast uttryckt i Jesus Kristus, som är
både vårt föredöme och en gåva att ta emot.
Vi tror att det kommer en dag när Jesus återvänder, när hela
skapelsen befrias från ondska och Gud slutför sitt försoningsverk.
Vi väntar på en framtid när Guds rike skall genomsyra allt.
Denna framtid försöker vi leva ut redan här och nu. Vi ber och
arbetar för att Guds vilja skall ske på jorden såsom i himlen.
Därför vill vi vara till välsignelse där vi bor och för det samhälle
vi lever i.
					

Verksamhetsberättelse 2009
En verksamhetsberättelse täcker inte allt som händer
i en församling, men mycket. När jag läser om vad som
hänt under året slås jag av att det alltid händer mer i vår
församling än vad man tror eller känner till. Saron är inte
något statiskt utan rörligt och en rörelse som vill framåt
– det händer hela tiden. Och – det är vi tillsammans
som skapar denna rörelse. Här följer en översikt över
verksamhetsåret 2009.
Helen Richard, redaktör

Gudstjänst
En livsviktig puls i församlingens liv är de gemensamma
gudstjänsterna på söndagsförmiddagar. Här kommer vi
tillsammans alla åldrar, från alla håll och kanter, för att tillbe
Fader, Son och Helig Ande.
Gudtjänsterna utmärks inte minst av rörelsen kring
nattvarden, bönen, förbönen och lovsången. Under året har
denna rörelse fördjupats och många är de som varit med och
tjänat med sina gåvor i förbön, nattvard, musik och lovsång. Än
fler är de som tagit del av omsorgen, som delat gemenskapen
runt bröd och vin, som stämt in i sång och tillbedjan.
Vårens dominerande predikotema var Alphakursens föredrag.
Höstterminens predikningar genomsyrades till stor del av
värderingarna i Sarons församlingsordning.
Ett nytt begrepp under året var gästsöndag. Den som vill är
alltid välkommen till våra gudstjänster men för att påminna
oss själva om att bjuda med våra vänner, som annars inte firar
gudstjänst, gjordes några gudstjänster extra tillgängliga för den
ovane kyrkobesökaren.
Den 11 oktober var ett sådant tillfälle, då hela kyrkan svängde
av gospel tillsammans med Samuel Ljungblahd och Felicity.
Första advent var ytterligare ett, då körer, orkester och dansare
fyllde estraden till bredden.
Under året har även ett antal barnvälsignelsegudstjänster
firats. Det är en gudstjänst på söndag eftermiddag där
barnvälsignelsen inramats med sång och tal, allt med barnen i
fokus.
Under våren framfördes för första gången Var Du vårt hjärta –
en mässa om längtan efter befrielse, skriven av Heléne Bengmark,
en av församlingens medlemmar. Tillsammans med sångare,
musiker, dansare och textläsare framförde Heléne mässan vid två
tillfällen under året. Församlingen fick möjlighet att både lyssna,
ta emot och inte minst stämma in i lovsången och tillbedjan och
dela gemenskapen runt nattvardsbordet.

Alpha
Alpha är fantastiskt! Det är inspirerande att varje termin möta
människor som i en Alphakurs vill veta mer om vem Jesus är.
Alphakurser anordnas i alla samfund. I Sverige har 70 000 gått
en Alphakurs och globalt är det 70 miljoner. 44 000 kurser
anordnas varje termin världen över. I Saron har Alpha betytt
mycket. Många människor har kommit till tro och intresset för
att gå en Alphakurs håller i sig. Under 2009 genomfördes två
kurser, med totalt 40-50 deltagare under året.
På Saronkyrkans husfasad kunde man under några veckor
se en 50 kvadratmeter stor vepa med inbjudan till Alphakursen.
Den väckte stor uppmärksamhet och ledde till flera samtal om
tron på Jesus.



BARN OCH FAMILJ
Barnrytmik

Varje vecka har föräldrar och barn mötts till sång, rörelse,
lek och gemenskap i vår barnrytmik. Under lång tid har
verksamheten byggts upp med gott rykte i stadsdelen Annedal
och även under 2009 var intresset stort. Rytmiken har blivit
en härlig samlingsplats för barn och vuxna där man har roligt
och lär känna nya vänner. Under 2009 var det fem grupper
per termin. Totalt ett 130-tal familjer med barn mellan 0-4 år
deltog i verksamheten och många av våra deltagare vittnade
om rytmiken som veckans höjdpunkt.
Barnkyrkan

Varje söndag har våra barn firat sin egen gudstjänst i barnkyrkan.
Ett stort antal barn i åldrarna 0-12 år har tillsammans med ledare
och en hel del föräldrar samlats för att sjunga, höra berättelse,
samtala och leka tillsammans. Varje söndag har det också varit
besök av Thaimannen. I hans kista samlade barnen under året in
30 000 kronor till elevhemmet i Thailand. Det är fantastiskt att
kunna skicka iväg så mycket pengar!
Under vårterminen bjöds föräldrar in till föräldrafokus. Där
handlade samtalen om barnkyrkans byggstenar och framför allt
stod frågan om kontinuitet i fokus.
I oktober togs farväl av Magnus Sternegård. Därefter har
ledare och ett antal föräldrar tagit extra ansvar för barnkyrkan i
väntan på efterträdare till Magnus.
Året avslutades med julfest där det förutom julspel,
trollkarlsbesök, pippibesök, sång och fika även visades en film
från barnhemmet i Thailand.
Familjeläger i Branäs

I Letafors herrgård, nordväst om Branäs, samlades 20 vuxna och
19 barn till familjeläger första helgen i mars. Förutom skidåkning
fanns möjlighet till samling varje dag, för både barn och vuxna.
För barn upp till sex år var det pyjamasparty med sång, lek och
berättelser som gällde. De äldre barnen gjorde en bejublad film:
Snölyktan och Stålmannen.
Gemenskap var ordet som bäst sammanfattade dessa dagar.
Scout



Onsdagar var scoutdagar, även under 2009. Klockan 18.00 till
19.30 varje onsdag har omkring 30 scouter och 9 ledare träffats
i patrullen Myggan – som under hösten delades in i Lodjuret,
Vargen och Puman – på Saronkyrkans församlingsgård Sjöatorp.
Berättelsen om Joel, där varje kapitel består av en vardaglig
händelse som visar på gott kamratskap och Guds ständiga
närvaro och omtanke, avslutade varje träff. Oavsett tidigare
aktivitet har berättelserna under tystnad fångat lyssnande öron.
Föreningen Saronscout i Göteborg bildades i februari 2009 i
samband med anslutningen till SMU-scout.
Märkestagningen enligt tidigare upplägg upphörde i avvaktan
på att uppta Svenska scoutförbundets märkestagningssystem.
Detta har dock inte förändrat programinnehållet: att visa på den
kristna tron i friluftssammanhang.
Anknytningen till Saron lyftes fram genom scoutinvigningen i
samband med familjegudstjänst.
Sjöatorp bidrar till att enkelt vistas i naturen samtidigt som
möjlighet till att vara inomhus funnits. Scouterna har visat
framsteg i hanterandet av yxa, kniv, såg och eld och vilket ansvar
det innebär, inte minst utifrån allemansrätten. Sommarens läger,
vår- och hösthajken visade tydligt vad scouterna lärt sig. Årets
scoutläger Kvarnen 2009, belagt i Tämta, var ett distriktsläger

med ca 2 000 deltagare inom SMU-scout. Lägret pågick en vecka
och gav inspiration till scouterna och inte minst ledarkåren.
Vi känner stolthet över vår verksamhet och arbetar aktivt för
att Saronscout i Göteborg ska fortsätta att vara en budbärare för
Kristus.

UNGDOM
Brunnen

Efter Magnus Sternegårds flytt till Stockholm har Hans Bjurbäck
och Robert Lorenzon ansvarat för torsdagsbrunnen. Kvällarna har
bestått av lekar, målning och dans.
Det har varit ett varierande antal barn som besökt
torsdagsbrunnen, men trenden har varit ökande. Särskilt efter ett
läger på Sjöatorp i september har det varit ett stort antal barn,
mellan 30-40 per kväll.
Målsättningen har framför allt varit att skapa en plats där alla
känner sig välkomna och sedda.
Tonår

Tonårsverksamheten har vuxit under 2009, både i form av fler
tonåringar och i form av fler ledare.
Upplägget för samlingarna har följt samma ordning
som tidigare år. Det har inneburit tre olika delar: en rolig
aktivitet, därefter gudstjänst och till sist avslutning med fika.
Tyngdpunkten har legat på att bygga gemenskap med en varm
och kärleksfull miljö där tonåringar ska kunna vara sig själva.
Under vårterminen ansvarade Peter Baric. Efter att Peter
avslutade sin tjänst i församlingen i juli fortsatte Noomie
Höglund som ansvarig för träffarna under hösten.
Konfirmation

Vårens konfirmationsgrupp, en grupp om 24 konfirmander,
leddes av Magnus Sternegård och Skander Kurtin. Strukturen
på konfirmationens samlingar och undervisning har utgått från
materialet Vägens Folk.
Under påsken åkte konfirmationsgruppen till Ukraina på
missionsresa, en resa som blev en höjdpunkt för konfirmationen.
I september startade en ny grupp på 27 konfirmander under
ledning av Magnus Bramer och Skander Kurtin. Även den kursen
har utgått från materialet Vägens Folk.
Totalt fanns 13 ledare med i konfirmationen 2009.
Oh My God

Oh My God är namnet på Sarons ungdomsgudstjänst för
ungdomar från 16 år. Dessa kvällar, som även bestått av
café och konserter, har planerats av en grupp på cirka 15
personer. Medlemmarna i gruppen har hjälpt till med olika
uppgifter, som exempelvis caféet, leda lovsången och att vara
gudstjänstledare.
Under våren deltog i snitt 60 personer på gudstjänsterna
och under hösten cirka 50. Gudstjänsternas teman har berört
vad som bör vara unga kristnas prioriteringar och olika ämnen
utifrån Jakobsbrevet. Två helger har Oh My God varit på
Sjöatorp för att umgås och att fördjupa sig. Ämnena har då varit
alkohol och pengar.
Under året har en liten och varierande grupp hjälpt till
på Café trappa ner. Ett mål för Oh My God 2009 var att fler
vuxna skulle medverka som kunde möta ungdomars behov.
Målet har delvis uppnåtts i och med medverkande i lovsång
och förbön.

Läger

Det bar av till Bjorli i Norge för ungdomarnas skidläger
under sportlovet. En buss fylldes med deltagare och
ledare. Bibelstudierna och gudstjänsterna utgick från
Johannesevangeliet.
I månadsskiftet juli-augusti bar det av till Sundsviksgården för
tonårs- och ungdomsläger. 75 tonåringar deltog i tonårslägret.
Tonårslägret kallades för ID09, syftande på bibelstudier och
gudstjänster under lägret med fokus på identitet. Ungdomslägret
kallades ett brottarläger eftersom ungdomarna fick brottas med
Gud och livets stora frågor. Efter dagar på Sundsvik avslutades
lägret med ungdomsfestivalen Frizon.

STUDENT
Smaka & Se

Smaka och Se är sedan många år en levande gudstjänst med
tillbedjan, undervisning och ett välbesökt fika som betyder
mycket för studenter och unga vuxna. Året har präglats av
nybyggaranda. Tillsammans med Reningsborg, andra kyrkor i
stan och kommunen har vi varit med och mött nattsuddare på
Järntorget. I den utvikbara fikavagnen har frivilliga på ett enkelt
sätt kunnat vara med och servera fredagsfirare kaffe och bullar
– och spännande samtal.
Under våren startade också ett forum för frågor kring Tro
och Vetande: Smaka Akademi. Dessa kvällar möts man och
reflekterar kring trons grunder med samtalet i centrum. Först ut
var vetenskapsteoretiska perspektiv på tron som under hösten
följdes upp med fokus på Gud och/eller Darwin.
Hösten har sett en tillväxt och fördjupning av den öppna
gemenskapen i Smaka Hemmakväll. En gång i månaden har 2545 personer mötts i ett vardagsrum (!). Efter lite mat har man
lyssnat på undervisning, samtalat, tillbett och betjänat varandra i
förbön. Många nya människor har börjat engagera sig och hittat
ett hem i Saron tack vare de olika möjligheter som erbjudits.

»Hösten har sett en tillväxt
och fördjupning av den öppna
gemenskapen i Smaka Hemmakväll.
En gång i månaden har 25-45 personer
mötts i ett vardagsrum«
Felicity

Gospelkören Felicity riktar sig framför allt till studenter, men
alla är välkomna. Kören vill vara mitt i församlingen vilket har
märkts genom viktiga bidrag till lovsången i gudstjänsterna
på Smaka & Se och på söndagarna. Höjdpunkter har varit
vårkonserten i Angered – som en del av det sociala initiativet
Tjäna Stan – och konserten med Samuel Ljungbladh då kyrkan
fylldes till sista plats med människor och gungande gospel.

Diakoni
Flyktingarbete

Kontakterna med nyanlända flyktingar ökade under året och
behoven har varit många.
Sedan flera år tillbaka finns Saron varje vecka på Sagåsen

Kållered, den plats man anländer till när man först kommer till
Sverige. Där har vi mött människor från många olika länder och
fikat tillsammans, samtalat, spelat spel och handarbetat.
Under året kom vi även i kontakt med flyktingar som kom till
kyrkan, antingen genom Second Hand eller genom personliga
möten. En del av dessa kontakter ledde till djupa relationer och
engagemang.
Saronförsamlingen vill vara en gemenskap som välkomnar
alla människor. Vi vill möta den som är mest utsatt. Vi vill aktivt
söka andras bästa och vara ett stöd för människor som söker sig
till Sverige.
Själavård

Att möta människor i enskilda samtal som behöver hjälp att
bearbeta sin tro och sina liv är en viktig tjänst i församlingen.
Flera själavårdare har under året funnits med i själavårdsarbetet.
Det är människor med lång erfarenhet och stor kompetens
som frivilligt ställt upp för samtal och hjälp. Vi har annonserat
möjligheten i en liten folder som beskriver vad själavården
handlar om och hur kontakter tas. Det är många människor som
under året använt sig av möjligheten att få samtal.
Omsorgskassan

Behoven i samhället har ökat vad gäller att få hjälp med det
mest basala. Många människor har hamnat i ett utanförskap och
behöver av olika anledningar stöd. Under 2009 var det många
som sökte sig till församlingen för att få hjälp. Det har handlat
om att få pengar till spårvagn, hyror, kläder, mat med mera.
Vi har gjort en enskild bedömning i varje situation och har
velat att så långt som möjligt möta de behov som funnits. Vi har
möjlighet att ge till stöd och hjälp. Många i församlingen har gett
till denna verksamhet vid födelsedagar eller på annat sätt. Ett
stort tack!
Tjäna stan

Under året var många i församlingen engagerade i att Tjäna
Stan. Tjäna Stan är ett initiativ som innebär att man på olika sätt
engagerar sig i verksamheter som tjänar andra människor.
Den 30 maj var en sådan dag i Angered. Den 4-9
november genomfördes en Tjäna Stan-vecka i centrum. En
rad olika aktiviteter erbjöds: bädda sängar och möta gäster
på Räddningsmissionens natthärbärge, samtala med gäster
på caféet på Vasagatan, handla varor som skänktes till olika
hjälporganisationer, bjuda på kaffe till dem som väntade på
att Second Hand skulle öppna, gå ut på stan och samtala
med människor, besöka Högsboanstalten, möta människor i
cafévagnen på Järntorget, Sagåsen med mera.
Veckan i november avslutades med Saronkalaset. Många kom
till den fest vi inbjöd till. Stämningen var god och vi som var med
kände att ”kyrkan var på rätt plats”!

SECOND HAND
Second Hands verksamhetsmotiv är för det första att generera
ekonomiska medel till biståndsprojekt.
För det andra är den sociala dimensionen mycket viktig, där
Second Hand är en viktig social knytpunkt för många människor,
både i och utanför församlingen.
Second Hand vill också vara en plats för församlingens
evangelisation.



Ekonomi

Under 2009 arbetade församlingens ekonomigrupp med att få
en väl fungerande rutin kring den ekonomiska hanteringen på
Second Hand. Förändringar har gjorts genom att ha striktare
kontroll och ökad noggrannhet kring kontanthanteringen samt
nya rutiner kring kassarapporteringen.
Under hösten har vi sett ett allmänt ökat intresse för
secondhandvaror. Vi har även haft glädjen att få se en betydande
ökning av omsättningen i verksamheten. Förutom intäkter
från försäljning är en stor del av lönsamheten beroende
på bidragsandelen för de anställda. Vi har under året sålt
arbetsprövningsplatser samt försökt få anställningar med en
hög bidragsdel, vilket dock måste ställas i relation till att få en
fungerande personalgrupp.

Under hösten har vi sett
ett allmänt ökat intresse
för secondhandvaror.
Vi har även haft glädjen
att få se en betydande
ökning av omsättningen
i verksamheten.

GLOBALT
Fokusering på Egypten

Under 2009 fortsatte arbetet med internationella frågor på den
inslagna vägen enligt sjuårsplanen. Det har inneburit att antalet
understödda projekt samlats geografiskt och reducerats i antal.
Fokus ligger på Egypten.
Resor

2009 gick två resor till Kairo i Egypten. I juni anordnades en resa
för ungdomar där syftet var att öka kunskap och engagemang i
internationell mission.
Under resan besöktes bland annat lokala församlingar och flera
missionsarbetare i landet, bland annat ett par med understöd
från Saron. Den andra resan till Kairo genomfördes i slutet
av november. Det var 14 saroniter som fick vara med om en
händelserik och intressant resa. Alla projekt i Kairo med stöd
från Saron besöktes. Att på detta sätt få se vart pengarna går och
vilken skillnad de gör var en upplevelse och har stor betydelse för
framtiden.
Fokusträffar

Under året har SIP, Sarons Internationella Program, haft fokusträffar med syfte att öka insikten och förståelsen för mission
och för de projekt som församlingen är med och stöder. Årets
fokusträffar har besökts av några av församlingens missionärer, en
representant för Sat 7 och en grupp från ungdomsresan till Kairo.
Årlig kräftfest

Den 15 augusti hölls den årliga kräftfesten på Sjöatorp. Festen
anordnades som vanligt av SIP och Second Hand tillsammans.
Hemmavarande missionsarbetare med understöd från Saron var
med och berättade om sina insatser.
Under våren 2009 arbetade en grupp ungdomar från
församlingen på Second Hand för att få medel till en resa där de
besökt våra biståndsprojekt i Egypten.
Evangelisation

Medvandrarna på Second Hand har fungerat bra och är ett
naturligt inslag i försäljningarna på lördagar. Medvandrarna
innebär att ett par medlemmar ur Saronförsamlingen finns i
butiken under lördagarna för att samtala om livet och Gud med
kunder.
Förhoppningen är att även ha medvandrare på
torsdagsförsäljningarna.
Social knytpunkt

Liksom tidigare har Second Hand haft ett nära samarbete med
arbetsförmedlingen, migrationsverket, socialtjänsten, Göteborgs
kommun och kriminalvården vad gäller personal. Avsikten är att
en del av de personer som är på Second Hand sedan ska slussas
vidare till andra arbeten.
Ledning



Under 2009 uttrycktes en strävan efter ett starkt ledarskap, med
en trygg förankring i församlingen, på Second Hand. Detta
gjorde att församlingen i november 2009 anställde ytterligare
en heltid till Second Hand. Pernilla Strandh och Ingrid Fränne
har nu delat butikschefsansvar, med olika inriktningar. I och
med Ingrids anställning hoppas vi att kunna jobba mer aktivt
för att få en hållbarhet kring organisationen av frivilliga, vilka är
nödvändiga för Second Hands fortlevnad.

EXODUS FÅRÖ
I slutet av juni åkte 167 personer på församlingslägret Exodus
till Fårö. Efter en hel del förberedelser och vårens snyggaste
PR-kampanj fylldes två bussar och en handfull bilar för avresa i
ottan. Fårö bjöd på vidunderligt vacker miljö med raukar, kargt
landskap av öar och sol hela veckan.
Dagarna inleddes 07.00 med pilgrimsvandring före
frukost. Därefter hölls bibelstudier parallellt med barn- och
ungdomsaktiviteter. Efter lunch avgick badbussen för dem som
ville besöka den långa vackra sandstranden på norra delen av
Fårö. För andra väntade guidade turer, cykelutflykt eller äventyr
med paintball och höghöjdsbana.
Varje kväll efter middagen firades gudstjänst. Enkelhet och
en påtaglig gudsnärvaro präglade dessa möten. Lördagskvällen
bestod av grill, allsång och en spektakulär teater av barnen. Efter
söndagens shopping i Visby var det trötta men glada saroniter
som återvände till Göteborg.

KONFERENSER
Alpha konferens

Lördagen den 18 april stod Saron värd för en Alphakonferens.
Ett hundratal deltagare från västra Sverige deltog i samlingar och
seminarier. Anders Marklund, ledare för Alpha Sverige, deltog
och delade visionen kring Alpha.

Andra erfarenheter och upplevelser utifrån Alphaarbetet runt
om i Sverige delades också. Gudstjänst med förbön, lovsång och
vittnesbörd avslutade dagen.
Global Leadership Summit

För tredje året i rad stod församlingen värd för den
internationella ledarkonferensen Global Leadership Summit. Det
var ett samarbete med Swedmedia och Willow Creek Association.
234 personer var anmälda till helgen den 23-24 oktober. Av
dessa kom 56 från församlingen och dessutom medverkade 42
volontärer i genomförandet av konferensen.
Det var dagar som bjöd på viktiga och inspirerande
föreläsningar och samtal om ledarskapet i en församling.
Konferensen genomfördes som tidigare år med hjälp av
storbildsskärm och förinspelade föreläsningar från talare som
Gary Hamel, Tony Blair, Tim Keller, Bill Hybels med flera.
Ett uppskattat inslag var det offentliga samtalet med Tomas
Brunegård som gjordes live.

Kvinnokonferens
Kvinnokonferensen som hölls en lördag i september fick sin
inspiration redan den 25 mars då det bjöds in till Girls Night
Out, en festkväll där kvinnor mellan 20-99 år var inbjudna
och omkring 160 kvinnor deltog. Under kvällen ställde många
kreativa kvinnor ut sina alster: måleri, smyckekonst, broderier,
stickning, med mera. Menyn för kvällens middag var italiensk
buffé. Dessutom bjöds det på mannekänguppvisning med kläder
från Saron Second Hand.
Kvinnokonferensen den 19 september var ett samarrangemang
med tidskriften Junia. Även detta tillfälle samlade ett stort antal
kvinnor. Dagen bjöd på flera givande föredrag. Bland annat
föreläste Mimmi Edin om insikt om kroppens välbefinnande och
barnmorskan, teologen och sexologen Hanna Möllås föreläste
om att vara kvinna, att älska livet och sexualiteten.
Konferensen avslutades med en lovsångs-, nattvards- och
förbönsgudstjänst där Katarina Halldorf Almonte, tidigare pastor
i församlingen, predikade. Visionen och tankarna för dessa dagar
var att som kvinnor komma samman där gemenskapen med Gud
och varandra var i fokus.

KOMMUNIKATION
Sarons kommunikationsarbete har förbättrats. Med
utgångspunkt i webbplatsen www.saron.se har en översyn gjorts
på hur Saron kommunicerar information till medlemmar och
andra nyfikna. Det arbetet har lett till en helt ny hemsida och
ett nytt månadsblad som ersätter tidigare veckobladet och
månadskalendern.
Grundtanken med materialet har varit att utgå från den
som söker information om Saron och göra informationen
så lättåtkomlig och så lätt att förstå som möjligt. Därför har
rubrikerna satts utifrån vilken fråga den informationssökande
har istället för att utgå från Sarons organisationsstruktur. Den
andra grundtanken har varit att den som skapar någon typ av
information också lätt skall kunna publicera och kommunicera
det via hemsidan.
Under 2009 har ny teknik gjorts tillgänglig som möjliggör för
alla som leder en verksamhet att själva enkelt kunna uppdatera
hemsidan utan hjälp av tekniker.
Vi hoppas att grunden har lagts för att kunna utveckla
informationen och kommunikationen ytterligare i församlingen
framöver.

H2O
H2O betyder Hopp, Hänsyn, Omsorg och är ett missionsprojekt
i Angered i samarbete med Christian Associates International.
Målet är att nå dem som vanliga kyrkor inte når och skapa en ny
gemenskap av Jesu efterföljare, en gemenskap som sprider sig.
Det internationella H2O-teamet består av Marcus och Karen
Fritsch från Tyskland, Luke och Kisten Meisel samt Judy Hardin
från USA och Erwin och Maria van der Ploeg från Nederländerna
och Sverige. Teamet har träffats varje vecka, både som husgrupp
i Gunnilse och som planeringsgrupp. Under 2009 satsade H2O
på olika missionsinriktade aktiviteter såsom Medvandrare på
Second Hand Reningsborg i Angered.
Under våren lade teamet tid på teologiska reflektioner om
kultur, samhälle och evangelisation vilket ledde till Tjäna Stan, en
satsning med syfte att göra Guds kärlek påtaglig för den som inte
kan eller vill tro. Tjäna Stan gav många kontakter, inte minst med
människor med mycket hög tröskel till gudstjänstdeltagande.
På grund av de kontakterna inleddes i juni H2O med SMAK.
SMAK betyder Sällskap, Mat, Andlighet och Kreativitet och är
ett månatligt, roligt lördagskvällsmöte med buffé, musik och
samtal om lätta men meningsfulla ämnen som ”skönhet” eller
”drömmar”.

SALT 
SALT, som står för Skandinavisk Akademi för Ledarskap och
Teologi, är en 2-3 årig utbildning för ledare i församlingsmiljö.
Utbildningen är ett samarbete mellan Hyllie Parks folkhögskola
i Malmö och Örebro teologiska högskola. De studerande finns
lokaliserade i en studieförsamling och läser den akademiska
delen av studierna några dagar i veckan på ett av fyra
studiecentra i Sverige. Dessa studiecentra finns idag i Malmö,
Sävsjö, Stockholm och Göteborg.
Under året avslutades det första läsåret på SALT-utbildningens
studiecenter i Göteborg. Läsåret 08/09 var det 11 studenter i
Göteborg och läsåret 09/10 utökades antalet till 16.
Det har varit mycket positivt att återigen ha studenter i kyrkan
under veckorna. Från och med höstterminen 2009 har Erik
Holke fungerat som studieledare och Marcus Fritsch har varit
studievägledare för studenterna i Göteborg. Under våren hölls en
uppskattad kvällskurs om Jesus och evangelierna med dryga 20
deltagare. Föreläsarna var från Örebro teologiska högskola och
kursen berättigade till högskolepoäng.

AVSLUTNING
Tack Jesus för året som gått.
Tack för Saron, tack för våra fantastiska anställda och alla
volontärer som skapar så mycket gott och som bidrar till att göra
Ditt namn känt och älskat.
Herre, hjälp oss att fortsätta vara en öppen gemenskap som
välkomnar alla människor.
Vi längtar efter att få se än mer av Dig i våra liv och i vår
gemenskap.
Amen.
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Medlemsförändringar under 2009

HÄNDELSE	
2009
2008	Diff.
				
Döpta*
8
2
6		
Inflyttade + dopintyg
21
18
				
	Summa välkomnade
29
20
				
Hemgångna
14
9
Utflyttade till annan församling

20

3
9
5

23

-3

Utgångna på egen begäran
27
14
13
				
	Summa utgångna
61
46
15
				
TOTALT	
-32
-26				
			
MEDLEMMAR 2009-12-31
1 224 personer

Åldersfördelning 2009

*) 9 personer döpta, varav 8 blivit medlemmar
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Personal i Saronförsamlingen och Annedals intresseförening 2009
Saronförsamlingen
Joakim Hagerius

Församlingsföreståndare och Pastor 100%
	Ingemar Fhager 						

Anette Johansson

Vice Föreståndare och Pastor 100%				
					

Diakon 100%

Karin Kylberg 						

Erik Holke

Expeditionssekreterare 75% 				

Pastor 50%

Magnus Bramer 						

Carina Cederborg

Barn/Familj och Ungdom/Student 100% 			

Gudstjänst- och musikledare 100%

Eva Danielson

Bokföring, Löner och Personaladministration 50%

Förändringar som skett under 2009 är att Erik Holke av
avslutat en visstidsanställning om 100% och gått in i en
tillsvidareanställning om 50% som pastor. Han har också gått
in i en deltidstjänst som studievägledare på SALT (Skandinavisk
Akademi för Ledarskap och Teologi).

Carina Cederborg har bytt tjänst från årsskiftet 09/10 från
Musikledare till ett ansvar för barn och familj.
Vi har under året anställt tillsvidare, Magnus Bramer, som
Ungdoms-pastor på 100%, och för att förstärka tonårsarbetet har
vi anställt Noomie Höglund i en visstids-anställning på 20%.

Magnus Sternegård har avslutat sin tjänst som Barn och
familjepastor och Peter Baric har avslutat tjänsten som
Ungdomspastor.

Annedals intresseförening
Pernilla Strandh

Butikschef Secondhand, Personal, Ekonomi, Myndighetskontakter 100%
	Ingrid Fränne

Butikschef Secondhand, Frivilligpersonal, Marknadsföring 100%

Anställningar i Second Handverksamheten finns i en ideéll
förening, Annedals Intresseförening.

och marknadsföring. Båda tjänsterna är tillsvidare och
omfattning 100%.

Under året har vi förstärkt ledarfunktionen och
butikschefsansvaret är delat på två personer. Pernilla Strand
ansvarar för personal, ekonomi, myndighetskontakter och Ingrid
Fränne som är nyanställd under året ansvarar för frivilligarbetet

Utöver detta har Anndedals Intresseförening haft 15 personer i
anställning, samtliga utom en i olika lönebidragsformer. Under
året har också beretts arbetsplatsprövningar för ca 60 personer.
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Organisation

Årsmöte
Församlingsmöte

Revisorer
Valberedning

Församlingsledning
Styrelse

Föreståndare

verksamhet

Styrelsens arbete leds av dess ordförande och arbetar
med ekonomi, personal och fastigheter och att verkställa
församlingens beslut. Styrelsen bestod under 2009 av
Henrik Melkstam (Församlingsordförande), Helen Richard
(Församlingens vice ordförande), Jens Alderblad, Marianne
Fredriksson, Anders Rosén, Samuel Haugstvedt,
Annika Hulthén, Erik Bohlin, Per Nyström och Petra Runby.
Församlingsledningen leds av församlingsföreståndaren
och arbetar med andlig ledning, vård och utveckling.
Församlingsledningen bestod 2009 av Joakim Hagerius
(Församlingsföreståndare), Ingemar Fhager (Vice
församlingsföreståndare), Erik Holke, Bernt Dicander, Anna-Britt
Nässén, Per-Axel Hansson, Thomas Olson, Lena Bilén, Heléne
Bengmark, Ulrika Hagby, Morten Sager, Emil Mattsson och Anna
Engström.
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Församlingsföreståndaren har ansvar för församlingens löpande
verksamhet enligt styrelsens riktlinjer. Joakim Hagerius var
Församlingsföreståndare 2009.
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 2009 har varit Britt-Marie Eriksson, Leif Lindkvist, Anders
Ödman och Joel Nordholm.
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 2009 bestod av Agneta Larsed, Miriam
Gustavsson, Ingvar Andersson, Ola Åkersten, Mattias Thörn,
Anders Lorentzon och Gun Persson.

Förvaltningsberättelse 2009
Saronförsamlingen i Göteborg
bildades den 6 december 1936 och
bedriver alltsedan dess kristen verksamhet i Göteborg. Gudstjänsterna är
församlingens gemensamma mötespunkt. Därutöver finns många olika
samlingar och verksamheter för
gemenskap, socialt arbete och samtal
kring existensiella frågor.
Verksamheten
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
ett affärshus där Saron Second Hand huserar på övervåningen.
Bottenvåningen är uthyrd till en livsmedelsaffär. Församlingen
äger också en församlingsgård i Öjersjö. Den utnyttjas för olika
samlingar och verksamheter och hyrs även ut till privatpersoner
och organisationer.
Församlingen hade vid 2009 års utgång 1224 medlemmar
(2008: 1256).

budgeterat, men lägre fasta kostnader har medfört ett positivt
resultat. Intäkterna var totalt 12 151 kkr (2008: 11 579 kkr).
Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna)
var 50,7% (2008: 48,9%). Församlingens verksamhet finansieras
till största delen av insamlade medel, hyresintäkter och
försäljningsintäkter. Av totala intäkter ger församlingen ca 21%
till bistånd och missionsprojekt. Hela överskottet från Saron
Second Hand går till olika sociala bistånds och missionsprojekt.

Flerårsöversikt
		

2009

2008

2007

2006

2005

Antal medlemmar 1 224

1 256

1 282

1 290

1 298

Intäkter

12 151

11 579

11 787

12 127

14 620

Resultat

378

306

485

-449

-57

Soliditet

50,7%

48,9%

47,8%

47,0%

50,4%

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att balanserat resultat från föregående år på
8.690 tkr samt året resultat på 378 tkr balanseras i ny räkning
med sammanlagt 9.068 tkr

Göteborg den 9 februari 2010

Väsentliga händelser under året
Församlingens verksamhet följer i stort den 7-årsplan som
beslutades 2007.
Nyanställningar har genomförts av ytterligare en butikschef
till Second Hand på 100 %, en ekonomi- och personalassistent
på 50%, en tonårsledare på 20% samt en pastor på 50%
(omvandling av projektanställning till tillsvidareanställning).
Som tillägg hyrs en administrativ ledare in på motsvarande
20%. Innehållet i flera tjänster har förändrats för att passa
verksamheten bättre.
Saron Second Hand har under året förbättrat sina ekonomiska
rutiner och visar på en tydlig försäljningsökning jämfört med
tidigare år.
Arbetet med att förbereda en renovering, om- och tillbyggnad
av fastigheten i Annedal har inletts.

Henrik Melkstam		
Ordförande			

Helen Rickard
Vice Ordförande

Joakim Hagerius 			
Föreståndare

Erik Bohlin			

Jens Alderblad

Förvaltning

Per Nyström			

Annika Hulthen		

Församlingens styrelse bestod under verksamhetsåret av
10 ledamöter (4 kvinnor och 6 män). Inga arvoden utgår
till styrelsens ledamöter. Församlingen hade i medeltal 8
(heltidsekvivalenter) anställda under 2009.

Petra Runby			

Marianne Fredriksson

Ekonomi
Församlingen redovisar ett positivt resultat på 378 kkr (2008:
306 kkr). Insamlingarna har under året varit något lägre än

Anders Rosén			
Samuel Haugstvedt
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Saronförsamlingen

INTÄKTER (Tkr)	NOT

2009

2008

Diff

Offer, gåvor och testamenten

1

4 883

5 256

-373

Second Hand försäljning		

4 573

4 106

467

Hyresintäkter

2

1 296

1 255

41

Övriga intäkter

3

1 399

962

437

Summa intäkter		

12 151

11 579

572

				
KOSTNADER ( Tkr )				
Personalkostnader

4

-4 705

-4 564

-141

Verksamhetskostnader

5

-6 497

-6 477

-20

Avskrivningar byggnader

6

-133

0

-133

Förändring ändamålsbest. medel

7

-80

170

-250

Summa kostnader		

-11 415

-10 871

-161

				
Verksamhetsresultat		

736

708

28

				
FINANSIELLA POSTER ( Tkr )				
Finansiella intäkter		

4

23

-19

Finansiella kostnader		

-362

-426

64

				
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

14

378

305
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Balansräkning 2009 |
TILLGÅNGAR ( Tkr ) 		NOT

2009

Saronförsamlingen

2008

Diff

Anläggningstillgångar 					

Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark		
8
19 417
19 550
Inventarier		
9
0
0

-133
– 		

Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga värdepappersinnehav		
10
23
42

-19 		

Summa anläggningstillgångar		
19 440
19 592
					

-152

Omsättningstillgångar					

Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar			
57
128
Fordringar på Annedals Intresseförening		
0
226
Övriga kortfristiga fordringar			
168
185

-71
-226
-17

Kassa och bank (exkl. checkkredit)			

674 		

1513

839

Summa omsättningstillgångar		
1738
1 378
					
SUMMA TILLGÅNGAR			
21 178
20 970

EGET KAPITAL/SKULDER ( Tkr )		NOT
2009
2008
					

360
208

Diff.			

Eget kapital					

Ändamålsbestämda medel		
11
Balanserat resultat			
Årets resultat			

1 654
8 690
378

1 574
8 384
306

80
306
72

Summa eget kapital			
10 722
10 264
					

458

Långfristiga skulder					

Fastighetslån		

12

8 800

8 783

Summa långfristiga skulder		
8 800
8 783
					

17 		
17

Kortfristiga skulder					

Leverantörsskulder			
381
333
Skuld till Annedals Intresseförening			
33
–
Övriga kortfristiga skulder		
13
937
1 210
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14
305
380
Summa kortfristiga skulder			
1 656
1 923
					
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
21 178
20 970
Ställda säkerheter			
10 000
10 000
Fastighetsbeteckning : Annedal 7:13					

48
-273
-75 		
-267
208
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Intäkter som tårtdiagram jämförelse 2009 – 2008 (tKR)
Intäkter 2009

Intäkter 2008

Kostnader som tårtdiagram jämförelse 2009 – 2008 (tKR)
Kostnader 2009

Kostnader 2008

Offrande per månad 2009 och 2008 (tKR)
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TOTAL
4 883
5 256
5 200

NOTER |

SARONFÖRSAMLINGEN

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

2009

2008

Offer - kollekt

1 490 111

1 477 037

Offer via bankgiro och plusgiro

3 071 774

3 210 316

231 524

215 096

0

0

89 492

353 435

Kyrkoavgift
Offer - arv, testamenten
Övriga gåvor
Gåvor administrativ ledare
		

0

0

4 882 901

5 255 884

		
Not 2 Hyresintäkter		
Erhållna hyresintäkter
Avgår internt debiterad hyra 2H
		

2 136 262

2 095 603

-840 000

-840 000

1 296 262

1 255 603

		
Not 3 Övriga intäkter		
Bidrag stat och kommun
Bidrag andra organisationer
Servering m m

40 307

20 000

0

69 850

308 162

357 025

Annonsintäkter

34 497

13 601

Deltagaravgifter

903 900

352 958

Övriga ersättningar och intäkter

111 714

148 286

1 398 580

961 720

		
		

Not 4 Anställda och personalkostnader		
	Medelantal anställda		

Kvinnor

3

3

Män

5

6

Totalt

8

9

		
Personalkostnader 		

Löner och andra ersättningar

2 420 661

2 354 758

Pensionskostnader till anställda

291 722

179 026

Övriga sociala kostnader

784 923

831 090

3 497 306

3 364 874

1 049 916

978 913

157 434

220 736

4 704 656

4 564 523

		
		
Personalkostnader Annedals Intresseförening
Övriga personalkostnader
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Not 5 Funktionskostnader

2009

Gudstjänstprogrammet

110 836

201 483

Diakonala programmet

116 885

146 854

Barn och ungdomsprogrammet

553 625

236 933

Musikprogrammet

2008		

53 696

0

0

83 745

845 854

807 318

Fastighetsprogrammet

1 450 526

1 510 524

Second Hand *)

4 205 931

4 329 698

-840 000

-840 000

6 497 352

6 476 555

1 552 000

1 735 004

Vuxenprogrammet inkl. ABC Bibelskola
Internationella programmet

Avgår internt debiterad hyra 2H
		
		
* Varav överskott skänkt till bistånd

Balanserat resultat 2009 / ofördelat		
överskott från Second Hand

289 373

1 388

		
Not 6 Avskrivningar
Avskrivningar på byggnader sker med 0,5 - 2,0 % (Se not 8 + tilläggs uppl.)
		

Ackumulerad avskr.

Ackumulerad avskr.

Kyrkfastigheten

-84 998

0

Sjöatorp

-48 360

0

-133 358

0

Totalt
		

Not 7 Förändring ändamålsbest. medel		
Förändring Bilfond Second Hand
		

-80 000

170 000

-80 000

170 000

		
Not 8 Byggnader och mark		
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Fastighet Saron ( Se not 6 + tilläggs uppl. )
Fastighet Sjöatorp ( Se not 6 + tilläggs uppl. )
Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet
		

16 914 529

16 999 527

2 369 659

2 418 019

133 076

133 076

19 417 264

19 550 622

		
Not 9 Inventarier		
Av tradition direktavskrivs inventarier

0

0

		
Not 10 Andra långfristiga värdepapperinnehav		
Aktier Dagen
Aktiefond Ansvar
Obligationer, värdepapper
		

4 000

4 000

18 558

12 926

0

24 900

22 558

41 826

		
Not 11 Ändamålsbestämda medel		
Byggnadsfond
Bilfond Second Hand
Utbildningsfond (tidigare Fond ABC)
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1 468 919

1 468 919

160 000

80 000

25 107

25 107

1 654 026

1 574 026

Not 12 Fastighetslån
Tillkommer beviljad kredit

2009

2008

1 000 000

1 000 000

		
		
Not 13 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt

45 970

51 480

Upplupna sociala avgifter

56 303

58 229

Beslutat ej utb. Bistånd

292 000

470 000

Kyrkofondslån

257 000

307 000

Hemköp hyresavräkning

255 146

246 777

31 087

76 021

937 506

1 209 507

Övriga kortfristiga skulder
		
		

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Löneskatt pensioner

23 713

16 021

Upplupna semlöner

217 254

247 125

33 650

76 248

Förutbetalda lägeravgifter
Övriga interimsskulder
		

30 138

40 556

304 755

379 950

			
Tilläggsupplysningar
	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.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har gjortsn enligt god redovisningssed om
inget annat anges. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av undantagsregel i
Årsredovisningslagen 7 kapitel 5 paragrafen 2:a stycket.
Beräknade avskrivningar på fastigheterna per 2009-12-31 (NOT 6 + 8).		
I samband med tidigare års bokslut har diskussioner hållits beträffande bokföring
av värdeminskningsavdrag. Vid styrelsemöte under våren 2009 beslöts att
från och med 2009 göra dessa avdrag.
Bokfört värde på kyrkfastigheten är ett ”gammalt” värde på 17 miljoner. 		
Det ”verkliga” värdet har vid senast värdering satts till 42 miljoner. 		
Procentsatser enligt ovan är därför satt till endast 0,5%.		
För Sjöatorpsfastigheten bedöms värdeminskningen motsvara ca 2%, d v s 50 år.
Beräknade avskrivningar enligt ovan sammanfaller då med de amorteringar
som bedöms göras på församlingens banklån, alltså ca 120-150 tkr.		
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RESULTATräkning 2009 |

annedals intresseförening

Annedals Intresseförening är en Ideell förening som hanterar anställningar för Saronkyrkans Second Hand verksamhet.
Styrelsen har under året bestått av Joakim Hagerius (ordförande), Ingemar Hansson (kassör), Pernilla Strandh,
Lennart Kurlberg och Birgitta Tibell.

INTÄKTER ( Tkr )	NOT

2009

2008

Diff

Lönebidrag, anställningsstöd

1

2 138

2 622

-485

Bidrag fr Saronförs. till Second Hand		

1 050

979

71

Summa intäkter		

3 188

3 601

-414

				
KOSTNADER ( Tkr )				
Lönekostnader		

2 392

2 629

-237

Övriga lönebikostnader		

794

972

-178

Summa kostnader		

3 186

3 601

-415

				
Verksamhetsresultat		

2

1

1

				
FINANSIELLA POSTER ( Tkr )				
Finansiella intäkter		

–

–

–

Finansiella kostnader		

2

1

1

				
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

0

0
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BALANSräkning 2009 |

annedals intresseförening

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar				

Fordran skattekonto			

180

702

-522

Fordran Saronförsamlingen			

33

-

33

Bankmedel 			

141

17

124

Summa omsättningstillgångar			

354

719

-365

SUMMA TILLGÅNGAR			

354

719

-365

EGET KAPITAL/SKULDER ( Tkr )		NOT

2009

2008

			

Diff.			

					
Kortfristiga skulder				

Lönebikostnader		

348

407

-59

Skuld Saronförsamlingen			

-

226

-226

Övriga kortfristiga skulder			

6

86

-80

354

719

-365

719

-365

Summa kortfristiga skulder		

				
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

354
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NOTER |

ANNEDALS INTRESSEFÖRENING

Not 1 Personal Annedal
		
Under året har ledningsfunktionen förstärkts med ytterligare en anställning av 		
butikschef. Butikschefsansvaret delas nu på två tjänster. Anställningen har skett i 		
Saronförsamlingen med avsikt att överföras till Annedals Intresseförening år 2010. 		
		
Av föreningens anställda 2009 har det funnits två heltids tillsvidareanställningar utan		
lönebidrag, 14 anställningar med lönebidrag, trygghetsanställningar, utvecklings-		
anställning, särskilt anställningsstöd och stöd till personligt biträde.		
Förutom dessa bereder Second Hand platser för arbetsprövningar från olika aktörer.		
Second Hand samarbetar med Academedia och gör arbetskapacitetsbedömningar och		
under 2009 har Second Hand haft ca 12 st därifrån. Second Hand har också haft ca. 20 		
placerade från jobb och utvecklingsgarantin i olika faser. 		
		
Socialtjänsten har haft ett samarbete med Second Hand i en omfattning av 5 st 		
under 2009. Kriminalvården är en annan aktör där Second Hand har berett ca 15 platser 		
under året. Svenska för invandrare , Sveaskolan och Folkuniversitet har Second Hand 		
tagit emot ett tiotal under 2009 och Kommunen har haft 6 st EOSA placeringar hos 2H. 		
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet 2010-02-28 i Saronförsamlingen
i Göteborg, org. nr 857201-4812
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg för
år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om års-redovisningen 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 vårt uttalande 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 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 9 februari 2010

Britt-Marie Eriksson			

Leif Lindquist

Joel Nordholm				

Anders Ödman
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