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VAD ÄR FRAMGÅNG?
Jag skriver mitt under pågående OS. Sverige genomför ett fantastiskt OS. Det är framgång när medalj efter medalj förtjänas genom
oerhörda prestationer. Stina Nilsson 20 år, blev den elfte längdskidåkaren att ta OS-medalj i Sotji. Hon hade tagit igen mycket tid och
var trött på upploppet, men då blev det klart för henne att det fanns en möjlighet till medalj. Hon beskriver att: ”då var tankarna bara:
OS-brons, OS-brons, OS-brons, för varje stavtag.” Stina visste vad framgång var. En plats på pallen och en medalj.
Vad är framgång för en kyrka?
Paulus ber om framgång för församlingen i Thessalonike: ”Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdig hans kallelse
och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft...” (1 Thess 1:11) För Paulus är inte framgång
samma sak som frånvaro av kamp och lidande. Han har just berömt församlingen för deras uthållighet när de upplevt sig plågade.
Också den som vinner en OS-medalj vet att framgång inte är skild från kamp, försakelse och lidande. Det finns alltid ett pris att betala
för den som vill något viktigt.
Det finns naturligtvis också skillnader mellan en OS-prestation och den framgång i varje gott uppsåt och handling som Paulus
beskriver. Han definierar framgångens syfte: ”…så att vår Herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom, tack vare
nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.” (1 Thess 1:12) När en kyrka har framgång träder inte bara den som agerar med
handlingar och med gott uppsåt fram, då träder också Jesus fram och blir synlig genom sin kropp, som är kyrkan.
Detta är framgång!
När vi 2013 tar emot 66 nya medlemmar och döper 28 av dem till Kristus, då är det framgång. Det är ett resultat av många människors
goda handlingar och uppsåt. Men det är också ett resultat genom tron, att Jesus ger tro och kraft. Och när så många människor förenas
med oss i Saronkyrkan så är det ett budskap om att Kristi kropp lever, växer och mår bra. Jesus träder fram och blir synlig i denna
framgång.
Detta är framgång!
Den som är nyanländ till Sverige får möjlighet att själv välja en LOTSorganisation som hjälper och guidar in i det svenska samhället.
Saronkyrkan är LOTS och det är ett samarbete med arbetsförmedlingen. Vi har lagt målsättningen högre än vad som krävs av oss
som LOTSorganisation. Vi vill omge varje nyanländ som väljer oss med fler människor, med ett större nätverk och ett personligt
engagemang. Så här skriver en handläggare till oss om detta arbete: ”Innan jag blev handläggare åt NN träffade jag NN i vår
direktservice kanske 2 gånger och NN var frånvarande och nedstämd. Ända sedan NN kom till er har en så stor förändring skett, NN
är en helt annan person. NN är glad, framåt och pratar mycket bättre svenska, det lyser om NN när jag träffar NN. Ni har gjort otroligt
mycket för NN att det ens inte går att beskriva i ord. Jag har i alla fall märkt det, NN har kommit så lång med er hjälp :)”
Detta är framgång. Vi har fullföljt vårt uppdrag, i tro och i kraft. Därför är framgången också ett budskap om vem som ger tro och
kraft. Jesus träder fram genom sin kyrka när detta sker. Vi är hans kropp.
Detta är framgång!
Göteborgs Kristna Sammarbetsråd beslutade för ett år sedan att hyra Götaplatsen, påskdagen 2014, för en Påskmanifestation. Alla
de gamla kyrkorna tillsammans med de nyare frikyrkorna vill visa på kyrkans synliga enhet och det som förenar oss: Att Jesus
uppstod och lever idag. Att han ger tro och kraft åt var och en som tar emot. Manifestationen har inte hänt, men beslutet är fattat och
planeringen är långt gången. Också detta är framgång. Jesus träder fram och blir synlig genom sin kyrka, i Göteborg och för Göteborg.
Om man skall svara på vad framgång är för en kyrka så behöver man veta vad uppdraget är. Saronförsamlingens uppdrag är att föra
vidare tron på Jesus Kristus och att verka för kyrkans synliga enhet och för en rättfärdig värld. Vi lägger ett framgångsrikt år bakom
oss, ” tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.”
Joakim Hagerius
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Navet i vårt arbete med barn och familj är Barnkyrkan på
söndagar kl 11.00. Här bygger vi relationer; med varandra och
med Jesus. Tillsammans med barnens föräldrar vill vi bygga en
grund för tron och livet.
I Barnkyrkan fanns under 2013 176 barn mellan 3-12 år
inskrivna och varje vecka samlades i genomsnitt ett 60-tal
barn i sina olika grupper. I grupperna förmedlas bibelns
berättelser och vi samtalar kring dess innehåll och tillämpning.
Lovsång, bön, förbön och insamling till vårt missionsprojekt
i Egypten är andra ingredienser i barnens gudstjänst. Sedan
fortsätter förmiddagen med pyssel och lek i alla dess former. I
gemenskapen uttrycks, växer, prövas och lever tron.
Vi tror att det är viktigt att varje barn upplever sig sedd och
bekräftad, innesluten i gemenskapen och omsluten av Guds
kärlek. Därför har vi på ett särskilt sätt under året arbetat med
att stärka gruppen och skapa rutiner för hur vi ser varje barn,
varje vecka. Då våra familjer bor utspridda över stan och i
angränsande kommuner behöver vi fler mötesplatser för att
hinna lära känna varandra. Därför hade tex de äldsta barnen
i Barnkyrkan, Loud and proud disiples, gemenskapsdagar
både vår och höst med bowling respektive äventyr i skogen.
Kyrkfikat är också en viktig mötesplats för hela familjen där
man får möjlighet att träffa nya och gamla vänner.
Vi har under året börjat använda ett nytt material vilket
har hjälpt oss att hitta nya former och arbetssätt. Den stora
gruppen barn i åldrarna 6-9 år (77 st) har även tvingat oss att
skapa nya och större ledargrupper för att kunna betjäna dem
på bästa sätt.
I början av året planerade och genomförde vi vår
Egyptenbazar. Barnen pysslade, bakade och förberedde sig i
veckor och på Palmsöndagen slog vi upp portarna till Brunnen
som förvandlats till marknad. Detta resulterade i 14 000
kronor som vi kunde ge vidare till inköp av tränings- och
lekutrustning till de två handikappcentren i och utanför Kairo
som vår församling stöder.
Vår- och höstterminen avslutades med familjegudstjänster.
Där tog vår barnkör Popcorn ett stort ansvar för innehållet
i form av sång och teater. Kören består av ett 20-tal tjejer i
åldrarna 6-13 som träffas varje vecka.
Våra Saronscouter, ett 40-tal tjejer och killar i åk 2-6. träffas
varje vecka i skogen i Öjersjö och upptäcker där tron och
scoutlivet tillsammans. Det är glädje varje vecka! Nya scouter
har kommit till under året och gruppen är nu större än på
mycket länge. En ledare och några scouter från Öjersjökyrkan
har också anslutit till gruppen. Förutom vår- och hösthajk var
även detta år sommarens läger med temat ”Mästarnas Mästare”
en höjdpunkt. Ett 90-tal scouter invaderade området runt
Sundsviksgården med sina tält och kök. Det var fantastiskt kul
med härlig gemenskap men också med viktiga stunder av bön
och lovsång, steg i tro och överlåtelse.
Under året har vi haft två rytmikgrupper för de minsta
barnen i åldern 1-15 månader och deras föräldrar. Här har vi

haft kontakt med 39 familjer, de flesta boende i området runt
kyrkan och för merparten är rytmiken deras första kontakt
med vår församling.
Nytt för hösten var vår öppna förskola för familjer med
barn 8 mån-3 år. Denna har varit en härlig mötesplats för
föräldralediga föräldrar och deras barn. En höjdpunkt mitt
i veckan med sångstund, gemenskap kring leksakerna och
sopplunch. Vi har varit mellan 15 och 28 familjer, ca hälften
från församlingen och hälften från området runt kyrkan, varje
vecka.
Carina Cederborg

UNGDOM
Vi vill med ungdomsverksamheten i Saron vara med och forma
lärjungar till Jesus Kristus och att de ungdomar som kommer till
till oss växer i en personlig tro och blir kvar i församlingen. Vi
vill förmedla en tro som håller och är på riktigt och önskar att
ungdomarna ska bli utrustade till ett liv i efterföljelse av Jesus.
För att de ska ske försöker vi skapa sammanhang där det finns
tillfälle för god gemenskap, undervisning och gudsmöte.
I april åkte konfirmandgruppen bestående av 18
konfirmander till Ukraina på en missionsresa. Under en veckas
tid fick vi vara med i missionsorganisationen Operation Missions
arbete med utsatta människor. Vi fick se mycket av Guds verk
i Ukraina och blev inspirerade av missionärerna som vi bodde
hos. Resan var lärorik för oss alla och gjorde stort intryck på oss.
Konfirmationen avslutades i maj med en gudstjänst där 13 av
konfirmanderna valde att döpa sig vilket vi ser som ett resultat av
ett lyckat år.
Vi ser att det finns ett behov hos ungdomarna av en gudstjänst
som är anpassad och riktad till dem. Därför har vi, en gång i
månaden, en gudstjänst för de som går i årskurs 9 och uppåt som
vi kallar för Oh My God. Här finns mycket tid till lovsång och
tillbedjan, vilket vi ser ger god respons.
Varannan fredag riktar vi oss istället till de som går i årskurs
7 och uppåt med samlingen 7UP. Här ligger fokus på att bygga
gemenskap och lägga en grund för vad kristen tro är. Kvällen
brukar innehålla aktiviteter, gudstjänst och fika.
Under 2013 har vi sett en förändring i ledargruppen då flera
av de äldre ungdomarna har börjat ta ledaransvar och ta hand
om de yngre vilket vi tycker är roligt.
På fredagarna samlas ca 30-50 ungdomar, därför ser vi ett
behov av att även finnas med i en mindre grupp. Under året har
vi satsat på att ungdomarna ska kunna vara med i en husgrupp
där möjligheten finns att ställa frågor, be tillsammans och dela
livet. I nuläget finns det fem unga husgrupper i Saron.
I februari var vi på skidläger i Bjorli i Norge. Att åka iväg på
läger bidrar till mycket gott för gemenskapen då vi får mycket
tid till att umgås och lära känna varandra. Eftersom vi har
gudstjänster och bibelstudier varje dag finns det också gott om
tid att ta till sig av undervisning och av vad Gud vill göra.
I slutet av juli var vi på sommarläger på Sundsviksgården en
vecka. Även där var det roligt att se hur ungdomarna växer när de

får tid att fokusera på Gud och på varandra.
Vi ser ett behov av att vara med och bygga församling och att
känna sig delaktig i församlingen, därför satsade vi på att få med
så många som möjligt till församlingsdagen på Donsö i början
av hösten. Det gjorde vi genom att åka ut kvällen innan med
ungdomarna och sova över, för att sedan stanna kvar och delta
i församlingsdagen. Det var väldigt kul att se 50 ungdomar åka
med och få uppleva styrkan i församlingen när människor i olika
åldrar möts. Vi tror och hoppas på att det ger mersmak till att ta
del av församlingslivet.
På en gudstjänst i november valde 6 ungdomar att döpa
sig. Några av dem är uppväxta i Saron, andra har ingen kyrklig
bakgrund men har kommit hit med kompisar och på den vägen
kommit till tro. Det var stort att se dem fatta det beslutet.
När jag sitter och skriver om året som gått så fylls jag av
tacksamhet över att få vara en del av arbetet med ungdomarna
i Saron. De är på många sätt förebilder i sin längtan och hunger
efter mer av Gud och efter att leva mer i efterföljelse av Jesus.
Sara Roos

UNGA VUXNA
De många unga vuxna som kommer till Saron är en gåva och
de har viktiga gåvor som Gud vill använda. Därför är en av de
viktigaste delarna i arbetet med unga vuxna att ge möjlighet till
delaktighet. Många unga vuxna har både tid och vilja att ge av sig
själva för att göra kyrka tillsammans. Under året har ännu mer
av initiativet inom Unga Vuxna burits av just unga vuxna. En av
de stora förändringarna har varit att Caroline Jörnland har gjort
sitt första år som samordnare inom Unga Vuxna-arbetet på 20%.
Hon har lett en ledningsgrupp som har fortsatt arbetet med att
utveckla olika verksamheter. En av de viktigaste samlingarna där
unga vuxna får inse att ”kyrkan – det är vi” kallar vi för Smaka
CREW. 20-40 personer möts en gång i månaden för att planera
Smaka & Se-gudstjänsten. Och för att be och tänka kring vad det
är att vara kyrka idag, för oss.
Den tydligaste rörelsen under 2013 var en längtan efter
fördjupning, att vara delaktig med en tydlig riktning. Att inte
bara få gemenskap med varandra utan också söka Gud i den
gemenskapen. Att inte bara upptäcka att ”vi kan” utan också
få märka att ”Gud kan” och ”Gud vill” vara med. I sin egen
entusiasm och sitt engagemang kan man ibland glömma att Guds
entusiasm och engagemang är vår startpunkt. Därför har vi sökt
oss uppåt och inåt mot Gud på ett tydligt sätt under året.
Smaka & Se - en gudstjänst som hålls en fredag i månaden
- har varit välbesökt och med ett stort volontärt engagemang.
Gudstjänsten sköts nästan helt av unga vuxna som ordnar fikat,
predikar, delar nattvard och - förstås - tillber och får förbön.
Detta år har förbönsrummet blivit än viktigare för volontärerna.
Inför varje gudstjänst får varje arbetsgrupp, inte bara
nattvardstjänare eller förebedjare, utan även fikagruppen eller
inredningsgruppen, en ”Ande-dusch” i förbönsrummet. Det har
blivit en god och helig vana. Höstens tema ”På riktigt” har slagit
an hos många. Temat var uttryck för en längtan att livet med Gud

skall bli mer än slentrian eller en läpparnas bekännelse. Typiskt
för denna längtan är att de öppna morgonbönssamlingarna
som hölls under många år i Saron åter har börjat efter en tids
uppehåll. På onsdagmorgnar träffas en (än så länge) liten skara
för bön och grötfrukost. Unga vuxna vill mer, djupare, närmare.
Hur kan Gud bli på riktigt för oss – även om det kräver ärlighet,
öppenhet och sårbarhet?
Just öppenhet har länge varit bärande i arbetet med unga
vuxna. I gospelkören Felicity har det under året blivit ännu
tydligare att detta är mer än en kör. Det är en gemenskap. Och
det är en öppen gemenskap, många är inte med i kyrkan och
några ser sig inte som kristna. Året i Felicity har präglats av en
omsorg om varandra. Rörelsen in i mindre gemenskaper, såsom
husgrupper, har fortsatt. Om öppenheten och omsorgen skall bli
på riktigt behövs nämligen dessa mindre sammanhang, gärna
kring en måltid som i kyrkluncherna, FörSmaka och skidresan.
På kyrkluncherna lagar vi mat ihop efter söndagens gudstjänst
och får några timmar tillsammans. På FörSmaka samlas vi innan
Smaka & Se för att äta pizza och får mötas öga mot öga innan
de andra 150 gudstjänstfirarna kommer. Skidresan till Hemsedal
är som en församlingsresa i miniatyr. Att äta gröt, åka lift och
laga korv stroganoff blir ett gott sätt att komma varandra lite
närmare. Lite mer på riktigt.
Morten Sager

SOCIALT
Människor kan leva i utanförskap på olika sätt, socialt och
ekonomiskt. Församlingen har kontakt och relationer med
människor som finns i ett utanförskap bl a på grund av att de är
på flykt från krig och förföljelse. Många människor har hamnat i
en ekonomisk utsatthet och genom omsorgskassan har vi kunnat
ge ekonomiska bidrag. Vi har också haft möjlighet att bidra med
samtal, mat, kläder, gåvor och aktiviteter i samband med jul och
lov samt kontakt med advokater och myndigheter. Vi är stolta
över det förtroende vi som församling fått och vi tror vi kan vara
med och göra skillnad.
Några av höjdpunkterna under 2013 var när personer i vår
närhet fick uppehållstillstånd efter många års väntan och när
personer kommit till tro och delat församlingsgemenskapen.
Vi är nu inne på andra året som Etableringslots, ett uppdrag
genom Arbetsförmedlingen att lotsa nyanlända in i samhället.
Vi har under året varit Etableringslots för sex personer som alla
uttryckt stor glädje över att få träffa medlemmar i Saron och
över nya vänskapsrelationer som har uppstått. Handläggare på
Arbetsförmedlingen har uttryckt sin uppskattning över vårt
engagemang.
I april öppnade Räddningsmissionen en öppen förskola
för EU-migranter och vi står för Sara Brunnegårds 50 %-iga
tjänst där. Öppna förskolan har haft kontakt med drygt 30
barn som kommit dit eller fått hjälp att börja skolan. Man
har också möjlighet att i viss mån hjälpa till med mediciner,
samhällsinformation, kläder, mat och att boka sjukvård. Sara har
även haft svenskundervisning för 50 romsk-rumänska Faktum-
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försäljare.
Vi fortsätter med besöksgrupper på Migrationsverkets
ankomstboende och förvarsenhet. Vi är där för att sprida hopp
och dela gemenskap med dem som nyss kommit till vårt land
och dem som är förvarstagna i väntan på avvisning. En generös
gåva från ett ungdomsläger gjorde det möjligt att ha ett större
julfirande på ankomstboendet med julklappar och godsaker samt
pysselsaker som räckt hela hösten.
Sedan 2010 har vårt integrationscafé, Café Zahra, varit öppet
på tisdagkvällar. Här möts 25-30 kvinnor från olika delar av
världen. Många goda möten har uppstått och vi har delat livet i
vardagen, både glädjeämnen, sorg och bekymmer. Detta år har
vi haft mer fokus på språkinlärning än tidigare och även haft fler
studiebesök.
I år började vi bygga upp vårt ”Handla för andra”-förråd med
basvaror som vi kan dela ut till människor som kommer till oss
för att få hjälp med mat och hygienartiklar. En satsning som gav
resultat var när vi uppmärksammade ”Handla för andra” i en
gudstjänst genom att ge alla en inköpslista. Förrådet fylldes till
max, vilket kom till stor användning för personer som besöker
vår församling och även gjorde det möjligt att förmedla varor till
Svenska kyrkan i Bergsjön och Räddningsmissionen.
Mammabarn-lägret är ett fantastiskt läger där nya goda
kontakter knyts! Vi var ca 70 personer på Sundsviksgården, med
havet och skogen inpå knutarna. Många underbara ledare som
gav av sin tid för att göra lägret möjligt och 20 mammor och
deras barn fick känna att någon ser och bryr sig. Mammabarnlägret erhöll en födelsedagsgåva som gjorde det möjligt att ge en
extra uppmuntran till mammorna.
Julafton i Saron blev också en höjdpunkt, ca 80 personer
firade jul tillsammans. Det bjöds på god mat, gemenskap och
dans kring granen. En annan av julens glädjeämnen är att barn
och vuxna köpt och slagit in julklappar till asylsökande familjer i
Svenska kyrkan i Bergsjön.
På nyårsafton morgon var det ett gäng pigga volontärer från
församlingen som kokade gröt och bredde smörgåsar, vilket
gjorde det möjligt för Räddningsmissionens café för hemlösa att
ha öppet även på nyårsafton.
Sara Brunnegård & Anette Johansson

FÖRSAMLING
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Året inleddes med en träff för alla ledare i Saron. Ett 90-tal ledare
möttes i Matteuskyrkan för att samtala om värderingar, mål och
inriktning. Det var ett bra tillfälle att mötas, dela erfarenheter och
se att vi är många som i olika uppdrag utgör ett stort arbetslag
och gör ett fantastiskt arbete tillsammans.
Söndagen är en viktig mötesplats för alla åldrar. Det är
fantastiskt att varje söndag få vara med att se och uppleva det
som sker när vi samlas, lyssnar till tilltalet, ger vårt gensvar
och sänds ut till vardagen. En förutsättning för att detta skall
ske är bl a att så många finns involverade för att en söndag i
Saron skall bli möjlig. Här finns ledare i Barnkyrkan, sångare
och musiker, nattvardstjänare, förebedjare, kyrkvärdar, tolkar,
serveringsgrupper, mötesledare, predikanter, städgrupper, ljudoch bildgrupper.
Under året har vi köpt en ny ljudanläggning, stolarna har fått
ny klädsel och kyrksalen har fått en ordentlig genomgång på
många olika sätt.
Under året har 66 personer sökt medlemskap i församlingen
och varav vi har haft glädjen att få döpa 28, vilket är fler än på
många år. Varje månad har vi välkomnande av nya medlemmar
och en samling för dem som är nyfikna på medlemskap.
Vi har tagit fram en ordning för medlemskap i församlingen

som har mött positivt gensvar. Den som vill bli medlem i Saron
går först på en samling där församlingens historia, tro och
riktning presenteras. Efter den samlingen får man bestämma om
man vill gå vidare i processen att bli medlem. Om man önskar gå
vidare får man ett besök av någon från församlingsledningen där
man själv får berätta om sin väg till tro. Därefter tas ett beslut i
församlingsledningen och sedan välkomnas man i en gudstjänst.
Arbetet med smågrupper har fortsatt under året. Fem
huskyrkor möts varannan vecka, sex gånger per termin och de
mindre husgrupperna som är ett 40-tal möts på olika platser och
på olika tider. En grupp arbetar med att ge stöd till ledarna för
de olika grupperna och att hjälpa dem som önskar finnas i en
husgrupp att finna en sådan.
I september möttes vi till en gemenskapsdag på Donsö.
Omkring 300 personer åkte färja från Fiskebäck och möttes för
samling inför hösten, gemenskap och andra aktiviteter. Fokus
denna gång var Göteborg 2021 och de utmaningar som vi står
inför vad gäller behoven i vår stad.
Årets Global Leadership Summit (GLS) hölls i november.
Denna gång möttes vi under en dag och det var många som
deltog från andra församlingar, företag och från Saron.
Under hösten har Alphakursen varit igång igen efter en tids
uppehåll. Det var 25 deltagare som möttes för att lära sig mer om
kristen tro.
Ingemar Fhager

MUSIK
Under det gångna musikåret i Saron har vi fått se många
människor blomma och kliva in i nya uppgifter i vår församling.
Nya lovsångsteam har bildats och det är en stor glädje att så
många vill bidra med sin unika gåva in i församlingens musikoch lovsångsliv. Jag tror och hoppas att Sarons musikliv ska
präglas av uppmuntran och utmaning för att hjälpa varje enskild
individ till personlig och andlig utveckling. Ett innerligt och
varmt tack till var och en som bidragit med sin skapande gåva
under det gångna året.
I mars månad fick jag möjlighet att åka över till Chicago för
att besöka ett antal församlingar och inhämta inspiration inom
såväl lovsång som contemporary gospel. Helgen spenderade
jag på Willow Creek då jag fick följa Matthew Lundgren,
lovsångsledare och gudstjänstproducent. Resan till Chicago gav
mycket inspiration och många nya tankar som jag sedan kunde ta
med mig tillbaka.
I april bjöd vi in Matthew Lundgren för en konferenshelg i
mindre format i Saron. Inbjudna var också pastorer och anställda
i Fiskebäcks Missionskyrka, Fiskebäckskyrkan, Sävedalens
Missionskyrka, Centrumkyrkan i Sundbyberg, Värnamo
Missionskyrka och Oslo Misjonskirke. På fredagen möttes
pastorer och anställda till inspirerande samtal omkring våra
gudstjänster. På lördagen samlades de olika församlingarnas
sångare och musiker till en dag omkring lovsång och tillbedjan.
Helgen med Matthew fick mycket positiv respons och det väcktes
många nya tankar omkring gudstjänsten att ta med hem till sin
församling. Matthew delade också frikostigt med sig av sina egna
lovsånger som vi fått glädje av i Saron under året.
Under året genomfördes en omfattande renovering för
att förbättra ljudmiljön främst i kyrksalen men också i andra
utrymmen i kyrkan. Akustiker och flera olika experter på
området arbetade med att mäta rumsklang och beräkna hur vi
bäst skapar ett kyrkorum som motsvarar alla önskemål för vår
verksamhet, alltifrån gudstjänst till mindre och större konserter.
Vi genomförde ett ljudprov med olika högtalar-leverantörer,
där valet föll på att inleda samarbete med Bose. Tillsammans

med Sarons teknikgrupp och Bose påbörjades en resa mot målet
som formulerades i fyra punkter.
1. Att få en jämn täckning över hela publik- och
lyssningsytan.
2. Tillräckligt ljudtryck över hela publikytan, bla. genom att
justera höjd och riktning på högtalare.
3. Säkerställa att det inte finns några störande reflektioner,
dvs använda akustikplattor på ytor som skapar hörbara
och störande ekon.
4. Högsta möjliga taluppfattbarhet.
Saronkyrkans personal och tekniker har varit delaktiga i hela
processen och ett antal demo-lyssningar har genomförts på Bose
huvudkontor i Mölndal.
I september firade vi vårt nya ljud med en musikalisk festkväll.
Briljanta Samuel Ljungblahd och Per Lindvall, Sven Lindvall och
Staffan Astner i musikertrion Bronk bjöd tillsammans med 90
Felicitysångare på en oförglömlig kväll, där kyrksalen var fylld
till sista plats. Hälften av biljettintäkterna skänktes till Göteborgs
Räddningsmission och arbetet med öppna förskolan för EUmigranter.
Akustikförbättringen har enligt förhoppning resulterat i en ny,
tydlig, behaglig och heltäckande ljudbild oavsett var i kyrksalen
man sitter. Resultatet av slutmätningarna motsvarar mycket väl
de mål som vi satte upp tillsammans med akustiker och Bose.
Under hösten fick också Sarons replokal en riktig upprustning
med hjälp av Erik Holke och teknikgruppen. En väl fungerande
och inspirerande repmiljö är navet för alla sångare och musiker i
vår musikverksamhet.
I november anordnade Saron Global Leadership Summit. Ett
lovsångsteam med sångare och musiker från församlingen satte
tonen tillsammans med Robert Eriksson med den gospeldoftande

Springsteenlåten Land of Hope and dreams. Därefter ramade
teamet in de olika passen med musik i olika genrer och sättning.
I december firade vi 1:a Advent med en stor församlingskör i
blandade åldrar, stråkkvartett, blåstrio och solister. Församlingen
bjöds att lyssna till och sjunga med i både nyare och traditionella
Adventssånger.
”Himmel på jord” var titeln för årets julkonsert som bjöds den
14 december. 120 medverkande i form av församlingens sångare,
körer, musiker, talare, tekniker bjöd på en finstämd och innerlig
musikupplevelse som spred värme och himmelsk efterklang
till den stora publiken. I konserten gjordes en insamling som
oavkortat skänktes till Göteborgs Räddningsmission och arbetet
med dem som lever i hemlöshet.
Felicity fortsätter att vara en plats för sångglädje och
fördjupad gemenskap för Unga Vuxna. Felicity välkomnar alla
sångare, oavsett tidigare erfarenhet av körsång eller kyrka. Under
året har vi haft ett stadigt antal på 75 aktiva sångare som med
glädje och energi bidragit till ett händelserikt år.
Körens ledare, Anna Larsson, Amanda Gustafson och jag,
arbetar tillsammans med ett drivet och tryggt körråd för att
Felicity skall vara en plats där man blir sedd, innesluten och får
utvecklas musikaliskt. Tillsammans med Smaka & Se arbetar vi
för att ge möjligheter att lära känna församlingen bättre och att
välkomnas in i de olika verksamheter som Saron erbjuder. Ett
antal husgrupper som utgår från Felicity och Smaka & Se har
startats under året.
I mars åkte Felicity på en körresa till Ölmstad och Vireda. På
lördagen anordnades en konsertkväll i Ölmstad Pingstkyrka och
på söndagen medverkade kören i en gudstjänst i Vireda. Kören
och musikerna upptog hela estraden från golv till tak i det lilla
missionshuset.
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I maj samarbetade kören med sångerskan Zoie Finer som var
en mycket uppskattad gäst på vårkonserten.
I september gjorde Felicity en strålande insats i konserten
tillsammans med Samuel Ljungblahd och Bronk.
För tredje året i rad hade kören upptaktshelg i Vrångö
Missionskyrka. En helg fylld av sol, höstfärger, vacker natur,
stjärnhimmel, sång, bön, lära känna och medverkan i gudstjänst.
Höstkonserten bjöd på en kör och 5-mannaband i högform.
Under kvällen talade Morten Sager och flera av körens
medlemmar delade med sig av personliga berättelser om sin tro.
I december avslutades ett fantastiskt kör-år med medverkan i
Saronkyrkans julkonsert ”Himmel på jord”.
Pernilla Sandahl

SECOND HAND
Second Hands huvudsyfte är förstås att ta emot och sälja
allehanda varor, men när man tänker tillbaka på ett år så är det
framför allt människor som dyker upp i tankarna. Under ett
år strömmar många personer igenom Second Hand. Givetvis
många kunder, men också alla de som arbetar hos oss dagtid
på praktik, rehabilitering, arbetsträning etc. Dessa finns i
verksamheten oftast mellan 3 månader och ett år. Normalt
finns ca 15 personer i någon av dessa former med samtidigt i
verksamheten och ”omsättningen” har varit 32 personer under
2013. Förutom dem så har vi för närvarande 14 personer
anställda med olika typer av bidrag (ca 9 st heltidsekvivalenter),
varav fyra har gått från praktik till visstidsanställning under året.
För många av de som kommer till oss via Arbetsförmedlingen
är en anställning den högsta drömmen. Har en praktik fungerat
bra, och det finns behov samt utrymme i budget, så kan vi
erbjuda visstidsanställningar där Arbetsförmedlingen går in
med lönestöd. En anställning ger erfarenhet, en bättre grund för
att söka sig ut på den ”riktiga” arbetsmarknaden, trygghet samt
möjlighet att tjäna in a-kassa. För alla som av någon anledning
hamnat utanför arbetsmarknaden är det en viktig del att få
komma till en social gemenskap och känna att man får bidra
med något. Vi önskar att alla som arbetar hos oss, oavsett om de
är anställda eller inte, ska få växa både i arbetsförmåga och som
människor.
Arbetsledningen består av Ingrid Fränne som föreståndare
samt Magnus Bramer (100%), Elin Wärnelid (100%) och Erik
Holke (50%) som arbetsledare.
Januari 2013 öppnade vi upp möbelavdelningen även på
torsdagar, vilket har ökat försäljningen av möbler med 260 000
kr jämfört med 2012. Tidigare har denna avdelning endast varit
öppen på lördagar. Detta har gjort att torsdagarna har ökat
betydligt vad gäller både kunder och intäkter, men tyvärr har
lördagarna minskat på samma fronter. Försäljningen för året
landar på 5,65 miljoner kronor. Detta är ca 75 000 kr mer än
2012, då vi hade tre fler försäljningar.
Vi har under året avslutat arbetet med en ny grafisk profil,
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som går tydligare ihop med kyrkan, och fasad och skyltar ser nu
lite annorlunda ut. Vi har också genomfört en kundundersökning
för att få en tydligare bild av vilka våra kunder är och få ett bättre
underlag för främst marknadsföring.
Under 2012 började vi känna av en ökad konkurrens, framför
allt av ”tillfälliga” loppisar under vår och sommar. Efter 2013
kan vi konstatera att det fenomenet har ökat ytterligare. Med
ett sortiment av bra kvalité, rent och prydligt i hyllorna (i varje
fall vid öppning…) samt fortsatt bra prisnivå så hoppas vi
kunna möta konkurrensen. Att skapa en god stämning under
försäljningarna är också viktigt och det är roligt att höra från
många kunder att den trevliga personalen gör att man gärna
går till Sarons Second Hand. Den sociala biten är viktig för
många kunder och det känns bra att det varje lördag finns
”medvandrare” med under försäljningen. Ett antal personer från
församlingen som finns tillgängliga för samtal och hinner se
kunderna som kommer till oss. Detta tror jag inte många butiker
kan erbjuda!
Bland volontärerna är det kontinuerlig omsättning, men ca
100 personer finns med i verksamheten under en månad. Av
dessa har ca 70 % någon kontakt med kyrkan medan övriga finns
med för att de tycker att det är roligt och för ett gott ändamål.
Här finns en stor möjlighet till att skapa relationer på ett
naturligt sätt genom att arbeta tillsammans.
Ingrid Fränne

MEDVANDRARNA
En lång kö av människor utanför entrén, folk väntar på att få
komma in och göra fynd. Men inte bara det, flera i kön vill
egentligen bara få sitta ner i caféet och få lite umgänge. Jag har
förstått att människor har en längtan till lördag och Sarons
Second Hand för att få tala med någon man känner igen,
som lyssnar och har tid. Efter en liten stund fylls caféet på av
människor, och där sitter Per (fiktivt namn), en stammis som
nästan alltid är närvarande på lördagar, på samma plats som
vanligt. En lördag när han inte var där, ringde jag upp honom för
att höra att allt var ok. Detta glömmer aldrig Per, någon brydde
sig.
Nya ansikten, en del lite udda figurer som sitter för sig
själva, men som öppnar upp när någon av oss sätter sig ner och
kanske frågar om dagens fynd. Samtalet blir nästan alltid på ett
personligt plan och man förstår att det finns stora behov av att
någon lyssnar och bryr sig. Samtalen kan bli riktigt känsliga då vi
som medvandrare får ta emot stora förtroenden, att tänka på och
gömma i våra hjärtan och kanske blir det ibland läge att be med
och för någon. Om det sedan ges tillfälle att bjuda med på en
konsert, eller varför inte på julaftonsfirande i kyrkan eller till en
Alphakurs, då känns det verkligen meningsfullt.
Vid ett tillfälle hade jag ett par påsar med äpplen över som
jag gav till en av våra kontakter som jag numera betraktar som
min vän. Någon vecka senare berättar min vän att han bakat

äpplepajer av äpplena och gått över till grannen, en ensam
kvinna, med en av pajerna. ”Denna paj är helgad skall du veta,
äpplena till den är välsignade av en pastor” löd hälsningen till
grannen.
Att få vara Medvandrare på Second Hand är en förmån som
ger så mycket tillbaka, i en tid då ett lyssnande öra med lite tid
över, är en bristvara.
Gunnar Gembäck

DET INTERNATIONELLA ARBETET
Under våren växte en idé fram om att ordna en bönekväll där
olika delar av församlingen skulle få berätta om sitt arbete och
på så sätt inspirera till bön för det arbete församlingen står i. Här
skulle det internationella arbetet lyftas fram vid sidan av andra
verksamheter. Under bönekvällen blev det tydligt att det fanns ett
behov av detta i församlingen. Vi ordnade totalt fem bönekvällar
under året och känner oss väldigt glada över resultatet.
Vi har insett att det saknats ett bra tryckt material som
presenterar församlingens internationella engagemang. Under
året har vi därför tagit fram ett sådant material som nu finns
upptryckt i form av ett A5-häfte i färg. Detta material ska
kunna användas i många sammanhang men främst för att öka
församlingens medvetenhet och intresse för arbetet.
Mycket av vårt internationella arbete finansieras genom
Saron Second Hand och vi arbetar därför ganska nära den
verksamheten. Traditionsenligt ordnade vi, tillsammans med

Second Hand, en kräftskiva där både hemmavarande missionärer
och missionsintresserade samlades.
Vi har fortsatt arbeta för en tätare kontakt med missionärerna,
vilket ger större kunskap om deras situation, och möjlighet att
stötta dem bättre. Varje månad har vi kontakt med våra utsända.
När det finns möjlighet har vi även bjudit in dem att besöka oss
i kyrkan. Under 2012 hade vi besök av Christina och Kamal,
Emma och Iain samt en representant från SAT7.
Budgetarbete sker varje höst. I år har det skett ganska få
förändringar gentemot 2011, men vi fortsätter vår strävan
att fokusera på Mellanöstern. Det är viktigt för oss att veta
att våra pengar verkligen kommer till nytta på det sätt vi
förväntar oss. Därför fortsatte, främst under våren, arbetet med
kvalitetssäkring. Vi bjöd hit representanter från EFK för att
diskutera hur vi kan öka transparensen i hanteringen av pengar.
Tillsammans arbetade vi fram en bättre typ av rapportering som
ska hjälpa både oss och EFK att kunna följa upp vad som händer
i olika led. Som den största församlingen i EFK är det viktigt
att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra kvalitén så att alla
insamlade medel nyttjas på bästa sätt.
Peter Molyneux
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SARON
I SIFFROR

MEDLEMMAR & ORGANISATION 2013

				

Medlemsförändringar under året		
HÄNDELSE

2013

2012

Döpta

28

2

Inflyttade

38

36

SUMMA VÄLKOMNADE

66

38

6

14

Utflyttade till annan församling

24

20

Utgångna på egen begäran

13

19

Hemgångna

SUMMA UTGÅNGNA
-43
-53
				
TOTALT
23
-15
				
MEDLEMMAR PER DEN 31 DECEMBER
1 166
1 142

Organisation & Verksamhet
Styrelsens arbete leds av dess orförande och arbetar
främst med ekonomi, personal och fastigheter samt med
att verkställa församlingens beslut.
Styrelsen bestod under 2013 av Henrik Melkstam
(församlingens ordförande), Johan Kjörk (församlingens
vice orförande), Marianne Fredriksson, Karen Fritsch,
Joel Nordholm, Jan-Olov Åkersten, Peter Madsen, CarlJohan Holmberg, Lars Högberg, Marie Hansson och
Matilda Granberg Stålbert.
Församlingsledningen leds av församlingsföreståndaren och arbetar med andlig ledning, vård
och utveckling.Församlingsledningen bestod 2013 av
Joakim Hagerius (församlingsföreståndare), Ingemar
Fhager (vice församlingsföreståndare), Bernt Dicander,
Anna-Britt Nässén, Per-Axel Hansson, Thomas
Olson, Morten Sager, Anna Karp, Emma Norberg, Eva
Wahlberg, Elisabeth Bondeson, Samuel Fhager och
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Jonas Eriksson. Församlingsföreståndaren har ansvar
för församlingens löpande verksamhet enligt styrelsens
riktlinjer. Joakim Hagerius var församlingsföreståndare
2013.
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 2013 har varit BrittMarie Eriksson, Leif Lindqvist, Anders Ödman, Marie
Vinranke och Malin Bern.
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 2013 bestod
av Agneta Larsed, Gunnar Gembäck, Mattias Thörn,
Martin Öhléen, Karin Gustavsson och Per Asimus.

Församlingsmöte

Församlingsledning

Styrelse

Församlingsföreståndare

Ledningsgrupp
Joakim Hagerius
Ingemar Fhager
Jan Larsed

Administration
Jan Larsed

Fastigheter
Ekonomi
Servicegrupper
Tele/IT
Kommunikation

Församlingsverksamhet
Församling

Socialt

Ingemar Fhager

Anette Johansson &
Sara Brunnegård

Barn och Familj
Carina Cederborg

Ung

Sara Roos

Internationellt

Second Hand
Ingrid Fränne

Unga Vuxna
Morten Sager

Musik

Pernilla Sandahl

Peter Molyneux
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013
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.

Översikt (Tkr)		
2013

Antal medlemmar
Intäkter

1 166

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 Axfood. Församlingen hade vid 2013
års utgång 1.166 medlemmar (2012: 1.142). Under året har 66
nya medlemmar hälsats välkomna och församlingen har döpt 28
personer under året.

1 157

16 692 22 577

14 141

Soliditet (%)

-39

58,70

5 843

60,41

2010

2009

1 177

1 224

15 525 12 151

417

3 411

48,83

56,62 50,70

Styrelsen föreslår att av överskottet från Saron Second Hand
återföra från biståndsfond 30 000 kr och från byggnadsfond
50 000 kr. Från församlingen återföra hela utbildningsfonden på
25 107 kr. Övrigt resultat balanseras i ny räkning:
Församlingen

Saron S H

TOTALT

18 436 611

-13 433

18 423 178

56 049

-94 986

-38 937

Aktieutdelning från Saron förvaltning AB med 650 Tkr. 450
Tkr utbetalt till socialt projekt i Moldavien och 100 Tkr till
öppen förskola för romska barn. Ombyggnationsutgifterna 2013
uppgick till 5 532 Tkr. De totala ombyggnadsutgifterna per 201312-31 är 19 763 Tkr och har finansierats enligt följande:		
				

Resultat 2013

Gåvomedel erhållna år 2006, vilka har fonderats
hos församlingen sedan bokslutet 2006:

Återförs fr. biståndsfond
1 487 Tkr

Erhållna löftesoffer under åren 2010-2013:

4 522 Tkr

Från medlemmar 2011 erhållna kyrkofondslån:

1 920 Tkr

Försäljning Sjöatorp samt arv:

5 982 Tkr

Kännedom om större arv.

Försäljning gåva arv

3 074 Tkr

Henrik Melkstam

Checkkredit

1 553 Tkr

Kassa

1 198 Tkr

		
ATT DISPONERA
18 492 660
-108 419
18 384 241
		

Återförs fr. byggnadsfond

0

50 000

50 000

			

0

30 000

30 000

Återförs fr. utbildningsfond 25 107

0

25 107

-28 419

18 489 348

BALANS I NY RÄKNING

18 517 767

Väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång

Ordförande

SUMMA:

19 763 Tkr

Ekonomi
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Församlingen redovisar ett negativt resultat på -39 Tkr (2012:
417 Tkr) fördelat på -95 Tkr från Saron Second Hand och 56
Tkr från församlingen. Intäkterna har varit totalt 16 692 Tkr
(2012: 22 577 Tkr). Soliditeten (egna kapitalet i förhållande till
de total tillgångarna) var 58,70% (2012: 60,41%). Församlingens
verksamhet finansieras till största delen av insamlade medel,
hyresintäkter och försäljningsintäkter. 			
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Förslag till resultatdisposition (kr)		

Balanserad vinst

Väsentliga händelser under året

2011

1 142

RESULTAT

Verksamheten

2012

Johan Kjörk

Vice ordförande
Peter Madsen		

Karen Fritsch

Carl-Johan Holmberg

Marianne Fredriksson

Jan-Olov Åkersten

Joel Nordholm

Lars Högberg		

Matilda Granberg Stålbert

Marie Hansson		
Joakim Hagerius

Församlingsföreståndare

RESULTATRÄKNING 2013
INTÄKTER (Tkr)

NOT

2013

2012

Offer, gåvor och testamenten

1

5 329

7 869

Second Hand försäljning

2

5 634

5 548

Bidrag från Arbetsförmedlingen

2

2 636

2 825

Hyresintäkter

3

1 554

1 621

Övriga intäkter

4

1 538

4 714

SUMMA INTÄKTER		

16 692

22 577

KOSTNADER (Tkr)

NOT

2013

2012					

Personalkostnader

5

-8 924

-8 397

Verksamhetskostnader

6

-7 498

-7 406

Avskrivningar byggnader

7

-535

-482

Avskrivningar inventarier

7

-131

0

SUMMA KOSTNADER		

-17 088

-16 285

			
VERKSAMHETSRESULTAT		-396

6 292		

FINANSIELLA POSTER (Tkr)		

2013

2012			

Finansiella intäkter		

657

9

Finansiella kostnader		

-300

-458

			
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		

14

-39

5 843		

BALANSRÄKNING 2013
TILLGÅNGAR ( Tkr ) 		

NOT

2013

2012

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 					
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark		
8
30 624
28 313
Inventarier		
9
2 603
0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag		
10
75
75
Långfristiga värdepappersinnehav		
11
10
9			

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
33 312
			

28 397

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar			520
Övriga kortfristiga fordringar			
355

48
3 004			

Kassa och bank			
129
			

1 957

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
1 004
			
SUMMA TILLGÅNGAR			
33 316

5 009
33 406

EGET KAPITAL/SKULDER ( Tkr )		
NOT
2013
2012 		
					
EGET KAPITAL					

Ändamålsbestämda medel		
12
Balanserat resultat			
Årets resultat			
SUMMA EGET KAPITAL			

1 759
18 424
-39
20 144

1 723
12 616
5 843			
20 182

LÅNGFRISTIGA SKULDER			

Fastighetslån			

8 800

8 800

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		
8 800
			
KORTFRISTIGA SKULDER 			
Checkräkningskredit kortfristig		
13
1 553
Leverantörsskulder			 603
Övriga kortfristiga skulder		
14
2 333
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15
882

8 800

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER			

5372

4 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
34 316
Ställda säkerheter (Fastighetsbeteckning Annedal 7:13)
15 000
			

33 406
15 000

0
873
2 870
681
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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 7). Det verkliga värdet på fastigheten överstiger väl det
bokförda värdet. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodisering av inkomster
och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed om inget annat anges. Koncernredovisning upprättas ej med stöd av
undantagsregeln i Årsredovisningslagen 7 kapitel 5 paragrafen 2 stycket.
Definitioner: Saron Second Hand (SH). Fastigheten definieras i enlighet med Skatteverkets allmänna råd som specialbyggnad
och skrivs därmed av 3%. Byggnadsinventarier och inventarier. Avskrivningar görs på sammanlagda investeringar
överstigande 2 prisbasbelopp (år 2013, 89 000 kr). Byggnadsinventarier såsom fast inredning skrivs av på 20 år, d v s 5%. Övriga
inventarier skrivs av på 7 år, d v s 15%.

NOTER

2013

2012

Offer: Kollekt*

1 054 388

1 197 585

Offer via bankgiro och plusgiro*

3 491 867

3 306 419

203 032

222 568

26 730

3 074 235

Not 1 Offer, gåvor och testamenten

Kyrkoavgift
Offer: Arv, testamenten
Övriga gåvor
		
*)Varav löftesoffer till ombyggn.

553 051

67 800

5 329 068

7 868 607

642 607

284 906		

Not 2 Saron Second Hand: Verksamhetssammanfattning
Försäljning

5 634 204

5 548 457

Bidrag Arbetsförmedlingen

2 636 355

2 824 910

-4 796 566

-4 834 380

Personalkostnader
Övriga omkostnader

-1 915 497

-1 843 575

Deltotal

1 558 496

1 695 412

Lämnat bistånd

-1 653 481

-1 688 000

Ofördelat överskott

-94 985

7 412		

Not 3 Hyresintäkter		
Erhållna hyresintäkter

2 654 012

2 720 891

-1 100 000

-1 100 000

1 554 012

1 620 891

13 085

25 721

Servering m m

318 117

294 009

Annonsintäkter

76 000

40 000

Deltagaravgifter

588 637

635 141

0

3 459 061

Avgår internt debiterad hyra SH
		
Not 4 Övriga intäkter
Bidrag andra organisationer

Vinst avyttr fastigheter
Övriga ersättningar och intäkter
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542 048
1 537 887

259 857
4 713 789		

NOTER

2013

2012

Not 5 Anställda och personalkostader		
Kvinnor (Medelantal, heltidsekvivalenter)

13

12

8

8

Totalt

21

20

Varav personer anställda i SH-verksamheten

13

12

6 178 031

5 986 139

Män (Medelantal, heltidsekvivalenter)

		
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
		

411 467

343 798

2 138 361

1 967 881

8 727 859
Övriga personalkostnader

		

8 297 818		

195 859

99 308

8 923 718

8 397 126

		
Not 6 Verksamhetskostnader		
Administration

846 083

962 107

Församling

250 213

222 991

Socialt

548 446

286 907

Barn/Familj/Ungdom

705 898

619 255

Musik

121 684

238 401

Internationellt

1 108 068

712 407

Fastigheter

1 727 847

1 529 231

173 885

791 560

3 568 976

3 531 575

-1 100 000

-1 100 000

-453 481

-388 000

7 497 619

7 406 434

Ombyggnation fastigheten
Second Hand
Avgår internt debiterad hyra SH
Avgår internt bistånd Socialt
		
		
Not 7 Avskrivningar

Avskrivningar på byggnader sker med 0,5 – 3,0% på anskaffningsvärden		
Kyrkfastigheten
		

535 098
535 098

481 716
481 716		

Avskrivningar på byggnadsinventarier samt inventaier, se tilläggsupplysningar.			
Byggnadsinventarier

36 926

0

Inventarier

94 287

0

131 213

0

		

Not 8 Byggnader och mark		
Fastighet Saron
Andel i Södra Annedals Garage Samfällighet
Ackumulerade anskaffningsvärden

30 490 782

28 179 828

133 076

133 076

30 623 858

28 312 904

Not 9 Inventarier
Byggnadsinventarier

1 440 107

0		

Inventarier

1 162 870

0		

Ackumulerade anskaffningsvärden

2 602 977

0
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NOTER		

2013

2012

Not 10 Specifikation aktier i dotterbolag		
Saron förvaltning AB

75 000

75 000

Kapitalandel 100%. Org.nr 556695-8103. Säte: Göteborg		
Eget kapital
Resultat

117 450
-9 669

778 571

			

139 956		

Not 11 Andra långfristiga värdepapper
Aktiefond Ansvar
Obligationer, värdepapper

7 932

7 179

2 064

2 064

9 996

9 243

Byggnadsfond Second Hand

950 000

950 000

Biståndsfond Second Hand

543 865

507 865

Bilfond Second Hand

240 000

240 000

25 107

25 107

1 758 972

1 752 972

		
Not 12 Ändamålsbestämda medel

Utbildningsfond (tidigare Fond ABC)
		

		
Efter styrelsens förslag till resultatdisposition (se sidan 12)		
Byggnadsfond Second Hand

900 000

950 000

Biståndsfond

513 865

543 865

Bilfond Second Hand

240 000

240 000

0

25 107

1 653 865

1 758 972

Utbildningsfond
Totalt fonderade medel

Not 13 Kassa och bank		
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkkredit

2 500 000

1 000 000

-1 553 448

0

Not 14 Övriga kortfristiga skulder 			
Personalens källskatt

123 309

116 835

Upplupna sociala avgifter

156 726

151 356

Moms redovisning
Kyrkofondslån
Hemköp hyresavräkning
Övriga kortfristiga skulder
		

26 257

0

1 572 000

2 242 000

375 000

335 858

80 013

23 767

2 333 305

2 869 816

		
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Löneskatt pensioner

69 112

54 219

Upplupna semesterlöner

623 518

562 184

Förutbetalda lägeravgifter

106 063

62 590

83 675

2 137

Övriga interimsskulder
		

18

882 368

681 130						

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet 2 mars 2014 i Saronförsamlingen
i Göteborg, organisationsnummer 857201-4812:
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Saronförsamlingen i Göteborg för år 2013. Det
är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem,
samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
församlingen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har
handlat i strid med församlingens stadgar. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och den ger därmed en rättvisande bild
av församlingens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter 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 18 februari 2014

Britt-Marie Eriksson

Leif Lindqvist

Malin Bern

Marie Vinranke

Anders Ödman
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