
Pingst Västerås 2017
När vi nu föreslår nästa års plan och budget för vår församling gör vi det med tacksamhet och 
förväntan. Vi tackar Gud för hans trofasthet emot församlingen under de år som varit och nu 

vill vi gå vidare in i ett nytt år i hans tjänst, drömmen om en öppen kyrka med hjärta för 
människor lever starkt hos oss och vi vill att visionen ska fortsätta växa.

De samlade aktiviteterna hoppas vi ska stödja en fortsatt god utveckling. Under nästa år vill vi 
särskilt fokusera gemenskapen i församlingen, ett utökat gudstjänstliv och mer närvaro i olika 

stadsdelar.  Vi ser en fortsatt stor social utmaning, vi vill fortsätta utveckla våra tre orter 
Skultuna, Surahammar och Norberg.  Vi vill utveckla tanken om "Ett utåtriktat karismatiskt 

Antiokia" i såväl förkunnelse som gemenskap och verksamheter.

Den utökade församlingsledningen (församlingsledningen och verksamhetsledarna) 
överlämnar denna plan och budget med tillförsikt inför framtiden till församlingen.



Församlingsledningens	del:	-	3	004	800	kr	

Personal och administration
•  Ledarnätverk
•  Pingstskolorna
•  Sjukhuskyrkan
•  Ekumeniska rådet
•  Själavård
•  Förbön
•  Löner anställda
•  Ledarutveckling
•  Administration

Utåtriktade verksamheter
•  Gudstjänster
•  Tillväxtgrupper
•  Pingstkyrkan på stan
•  Hannamöten
•  LP kontakt
•  Öppen kyrka, 4 spännande träffar
•  Power meet
•  Pannkakskyrkan

Antiokia
•  Surahammar
•  Skultuna
•  Norberg



Pingst SOS:  

Netto - 240 000 kr

•  Ekonomiskt stöd till behövande i 
Västerås/Norberg/Surahammar

•  Mat och matkassar
•  Familjerådgivning
•  Hjälp med myndighetskontakter
•  Matkassar till jul c:a 130 st samt 

julklappar



•  Söndagskul (Champions Club)
•  Kompiskören
•  Pinglan
•  Julmusikal 
•  Dansgrupper 
•  Kulturskolan
•  Bara Vara
•  Pingst 0-20 

(Flera aktiviteter tex temakvällar om äktenskap, Praiseparty, 
Bibelutdelning mm) 

•  Temakvällar om relationer
•  Utåtriktad satsning på  Hammarby och andra stadsdelar
•  Läger  / Vinter / sommar / Miniläger
•  Fest för alla
•  Barnprogram på Öppna kanalen
•  Bibeläventyret

Barnverksamheten:  

Intäkter     112 200 kr
Kostnader - 206 500 kr
Netto -   94 300 kr
	



• OC	–	fredagkvällar	
• Unite17		
• Trysil	–	läger	
• Konfa	
• Unga	vuxna	–	nya	satsningar	under	utveckling

	

Ungdomsverksamheten:

Intäkter   521 000 kr
Kostnader - 646 000 kr
Netto - 125 000 kr



•  Onsdagsträffar
•  Sopplunch
•  RPG dagledigträffar
•  Himlatons besök i äldreboenden
•  Besök till äldre
•  Ordna sommarresa
•  Julfest och julblommor
•  Onsdagsträffar
•  Vårresa

	

Seniorverksamheten:

Intäkter   101 000 kr
Kostnader - 100 000 kr
Netto       1 000 kr



Mission
• Ungdomsstipendier; bland annat missionsresa till Bangkok
• Marco Polo Network 
• Action Ibrahim/IBRA
• Etiopien
• FCCB Bangladesh
• Niclas och Anne Collén
• Daniel och Paulina Brolin�
Thailand och Kambodja

Integration
• Tre språkgrupper med egen verksamhet: �
finska, spanska och etiopiska/eritreanska
• Tolkning under gudstjänster
• Språkcafé
• Asylsökande
• Internationellt café

	

Mission- och Integrationsverksamheten:
Mission netto - 757 000 kr

Integration intäkter 169 000 kr
Kostnader - 126 000 kr
Netto  + 43 000 kr



•  Välkomstcenter
•  Utsmyckning och dekoration i kyrksalen
•  Grafiskt material
•  Inspirationshelg för lovsångsteamen: 

MÖT-konferensen
•  Externt besök

	

Verksamhetsområde	Gudstjänst:			
	
NeMo: 	 	 	-75	000kr		



•  Förbättringar av akustik OC-lokalen
•  Mixerplatsen
•  Läktarens räcke
•  Nytt rum i källaren
•  Lilla salen – nya ytskikt
•  Måla fasaden i Norberg

	

Fastighet:

Netto -1 517 000 kr 

Löpande kostnader och 
intäkter:
•  Vatten och avlopp
•  Renhållning och städning
•  Utvändig skötsel
•  Reparation o underhåll 

fastighet
•  Övriga fastighetskostnader
•  Hyra inventarier
•  El för drift och belysning
•  Värmekostnader
•  Förbrukningsmaterial
•  Försäkringspremier
•  Serviceavgifter
•  Hyresintäkter



Ljud
•  Löpande ljud underhåll
•  Aktiviteter för att minska direktljud
•  Akustikförbättring i OC-lokalen
•  Anpassning av bild & mixer plats

Bild
•  Öppna kanalen
•  Predikan på webben

Data
•  Drift, service och underhåll
•  Modernare gåvomatlösning
•  Backuplösning av datormiljön

	

IT och Media:

Netto -	423	900	kr



•  Fikabröd               
•  Städ, förbrukning
•  Byte/ersättning av köksinventarier
•  Blommor och dekoration
•  Köp av städutrustning

Servicegrupper

Intäkter servering 220 000 kr
Kostnad servering - 240 000 kr
Kostnad städ - 87 000 kr 
Netto - 107 000 kr



2016	är	sniM	t.o.m.	okt	



Total netto kostnad 6 300 000 Kr

Kostnader & investeringar

Verksamheter Totalt

FÖRSAMLINGSLEDNING -3 004 800

Pingst SOS -240 000

GUDSTJÄNSTER -75 000

SERVICEGRUPPER -107 000

IT och media -423 900

SENIORER 1 000

FASTIGHET -1 517 000

MISSION -757 000

UNGDOM -125 000

BARN -94 300

INTEGRATIONSVERKSAMHETEN 43 000
Summa -6 300 000

Budget 2017

Totalt insamlingsbehov: 6 300 000 kr

Insamlingsmål i Västerås 525 000 kr/ månad
Insamlingar i Norberg, Surahammar och Skultuna är 
netto beräknade i budgeten med 194 000 kr för helåret 
c:a 16 000/månad

Vi föreslår denna budget för vår verksamhet 
2017


