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Till$församlingens!medlemmar!
ÅRET%SOM%GÅTT 
När vi nu summerar år 2015 i församlingen gör vi det med tacksamhet och glädje. Vi är tacksamma till Gud 
för hans stora trofasthet och vi gör det med tacksamhet till er kära medlemmar i församlingen. Vi är lyckliga 
och glada över alla de människor som fått lära känna Jesus och låtit döpa sig under året. Vi gläds över allt 
socialt engagemang och alla positiva möten som skett under året.  

EN#ÖPPEN#KYRKA#MED#HJÄRTA&FÖR&MÄNNISKOR 
Under året har vi förnyat och fördjupat vår vision om "en öppen kyrka med hjärta för människor" genom 
processen "På väg mot 2020". Vi ser en församling i rörelse och som klarar när det blir "rörigt". Vi tror på en 
kyrka som älskar Gud och människor. Församlingen förändras alltmer genom nya människor som kommer 
till, inte minst från andra länder, och vi vill vara ett andligt hem för så många människor som möjligt. 

ETT#UTÅTRIKTAT#KARISMATISKT'ANTIOKIA 
Vi har försökt att utveckla tanken om "ett utåtriktat karismatiskt Antiokia" också detta år. Vi är glada för våra 
grupper i Norberg, Skultuna och Surahammar. Vi vill bidra till satsningar som görs inom Pingst och har med 
glädje arrangerat Unite för ungdomar ännu ett år. 

VERKSAMHET*OCH*FÖRVALTNING 
Under året har vi firat 40-årsjubiléum för Pingstkyrkan vid Oxbacken i Västerås. I samband med detta gjorde 
vi en insamling som ledde till att församlingen kunde lämna 2015 som en skuldfri församling. Församlingen 
äger fyra kyrkobyggnader och har en sund ekonomi i balans. Detta är möjligt genom det generösa och 
uthålliga givande medlemmarna visar varje månad.  

TACK 
Ta emot vårt tack för året som varit. Vi vet att vi är många som älskar Pingstförsamlingen i Västerås, dess 
gemenskap och värme. Församlingen är inte felfri och brister finns men mitt i allt det innebär att vara 
församling kan vi märka konturerna och närvaron av Honom som är församlingens grundare och Herre. Vi är 
tacksamma för ännu ett år av gemensam tjänst för Jesus i och genom hans egen församling. Gud välsigne 
Pingstförsamlingen i Västerås, hans och allas vår kära församling! 

Västerås 2016-02-22 

Daniel Alm  Magdalena Forsberg  Rolf Johansson  Wivecka Ljungh  

 

Dan Nilvanius  Ida Salomonsson  Mattias Tallberg 
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Församlingens+verksamheter 
FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 
Församlingsledningen har det övergripande andliga ansvaret för församlingens förkunnelse och ledarskap, 
dess gemenskap och strukturer. Under året har visionsprocessen "På väg mot 2020" bearbetats. Vidare 
ansvarar ledningen för gudstjänstliv, tillväxtgrupper, förbön, själavård, ekumenik, ledarnätverk, öppen kyrka, 
hannamöten för kvinnor, Sjukhuskyrkan, verksamheterna i Norberg, Surahammar och i Skultuna. Under året 
har församlingen genomfört tre större gudstjänstserier, "Jesus", "Församlingen" och "Evangeliet och glädjen". 
Vi har varit värdar för konferensen "Kyrka med hjärta" och olika temadagar, t.ex. inom områdena psykisk 
ohälsa och församlingsplantering. 

Det har varit flera omtyckta och välbesökta samlingar med Öppen kyrka. Inom ekumeniken ingår 
församlingen i ekumeniska rådet i Västerås och är drivande inom ekumeniska bönesamlingar. 

Statistik: I församlingen fanns vid årsskiftet 44 tillväxtgrupper, en ökning med tre grupper sen förra året. 

GUDSTJÄNSTRÅDET 
Inom gudstjänstrådet drömmer vi om en ännu tydligare Gudsnärvaro i våra gudstjänster och att människor 
hittar vår gemenskap och blir en del av den. Vi vill använda fler uttryckssätt för att nå denna vision. 

Inom gudstjänstrådet ansvarar vi för lovsångsteamen som tillsammans med gospelkören Good News 
ansvarat för sången och musiken i våra gudstjänster. 

Ett antal extrasatsningar har gjorts under året, nämnas bör Evelina Gards konsert den 14 februari samt 
adventskonserterna andra advent med Good News med utökad kör.  

Foto- och konstutställningar har genomförts under “En levande församling”-temat och Kyrka Med Hjärta-
konferensen. 

Statistik: Under 2015 samlade söndagsgudstjänsterna kl. 10.30 i snitt 364 personer, vilket är en ökning från 
2014 års snitt som var 361 personer, (detta snitt gäller helåret inklusive sommarmånaderna). Dessutom har 
församlingen gudstjänster i Norberg, Skultuna och Surahammar, vidare ytterligare tre gudstjänster varje helg 
i Västerås på finska, spanska och amarinja/tigrinja. 

MISSIONSRÅDET 
Tyngdpunkten i vårt missionsarbete är Marco Polo Network som vi 
driver tillsammans med andra svenska församlingar och våra 
nätverksförsamlingar i Jerevan, Armenien. 

Under 2015 har vi tillsammans med några andra församlingar 
genomfört en utåtriktad kampanj i Jerevan under det persiska 
nyåret då omkring 10 000 biblar, USB-minnen med Jesusfilm, 
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barnbiblar, etc delades ut till persisktalande. 

Vi stödjer också församlingsbyggande verksamhet i Bangladesh, Etiopien, Thailand och Kambodja. Under 
2015 har vi stöttat tre av våra ungdomar som deltagit i missionssatsningar och socialt arbete i andra länder. 

BARNRÅDET 
Församlingens barn- och familjeverksamhet har dessa grupper: 
Söndagskul, fritidsgården Bara Vara, kulturskolan Blomma, 
öppna förskolan Pinglan, barnkören Kompiskören och två 
dansgrupper. Utöver löpande verksamheter ordnas aktiviteter 
till stöd för föräldrars fostran av sina barn i tron genom 
nätverket Pingst 0-20. Församlingen har regelbundna sommar- 
och vinterläger, hajker, utåtriktade satsningar i stadsdelar bl.a. 
på Hammarby som samlade ca 150 barn + vuxna en vårkväll i 
maj.  Många barn och familjer kommer till vår kyrka varje 
söndag. 

Statistik: Under år 2015 har det varit 70 barn i genomsnitt per 
söndag på terminerna i söndagsskolan. Den stora höjdpunkten 
under året var julmusikalen den fjärde advent då kyrkan var 
helt full med folk ca 550 totalt och 107 barn kom. Det var 47 
barn som medverkade med sång, dans och drama. Vi är 
tacksamma för år 2015.  

UNGDOMSRÅDET 
Inom Ungdomsrådet finns församlingens ungdomsarbete OC, konfan och Unga Vuxna. Vi ser en härlig 
gemenskap mellan våra ungdomar, både på fredagar och på söndagarnas gudstjänster, och vi ser nya ledare 
växa fram på olika områden. I början på höstterminen hade vi kickoff på Klackalerbergsgården där vi var ca 
35 ungdomar som samlades en helg. Vi samlar upp till 70 ungdomar på OC-samlingarna. I våra samlingar 
har vi en tydlig fokus på lovsång och undervisning om Jesus. Efter mötet så finns det tid för att hänga och 
umgås. Vi har haft utåtriktat möte som kallas "The Message" där ungdomarna har fått vittna om sin tro. 

Vår församling är värd för den årliga nyårsfestivalen Unite vilket såklart varit en av de stora höjdpunkterna 
där många ungdomar fått möta Gud tillsammans, både genom möten och fest. Där samlades ca 400 
ungdomar för att lyssna på undervisning och fira in det nya året. 

Inom Unga Vuxna anordnas föreläsningar, aktiviteter och luncher efter gudstjänster. Det har också under 
året kommit en jämn ström av nya till våra tillväxtgrupper. 
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SENIORRÅDET 
Årets onsdagssamlingar har innehållit dagträffar, 
sopplunch, och lunchbön. Sopplunchen är 
uppskattad inte bara av församlingens 
medlemmar, utan även av dem som har jobb i 
närheten av kyrkan. Några höjdpunkter har varit 
julfesten med 130 deltagare, vårresan som i år var 
en båtresa över Mälaren i full storm till Torshälla 
samt utflykten till Pingstkyrkan i Surahammar. 
Bifogad bild är från en onsdagsträff.  

Statistik: Vi har under året haft ca 20 dagträffar 
med 20-75  mötesdeltagare. 

INVANDRARRÅDET 
Rådet ansvarar för invandrararbetet i Västerås. I församlingen firas idag flera gudstjänster på olika språk. Vår 
förmiddagsgudstjänst tolkas till engelska. Inslaget av invandrare har fortsatt att öka, särskilt från 
Mellanöstern. 

Övriga gudstjänster hålls på finska, spanska, 
amarinja/tigrinja och engelska. Dessutom hålls 
regelbundna bönemöten på flera invandrarspråk. 
De engelska mötena hålls i samarbete med 
Redeemed Christian Church of God. Våra 
internationella cafékvällar som hålls var tredje 
vecka brukar samla ca 50 besökare. 

Verksamheten med språkcafé för invandrare som 
startades hösten 2014 har fortsatt under våren 
och hösten en eftermiddag i veckan med 40 
inskrivna invandrare under våren och 26 inskrivna 
under hösten. I december startades också ett nytt 
språkcafé för asylboende under fyra tisdagar med totalt 66 inskrivna flyktingar.  

Statistik: Tretton personer med utländsk bakgrund har låtit 
döpa sig under 2015 och tolv har intagits på flyttningsbetyg 
eller dopintyg.  

PINGST SOS 
Samhället blir tuffare och antalet personer som behöver olika former av stöd ökar i vårt samhälle. Detta har 
medfört att antalet hjälpsökande ständigt har ökat sedan starten av Pingst SOS 2011, även om ökningen har 
stannat av något under 2015.  Församlingens sociala arbete fungerar väl genom ett 30-tal hängivna och 
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engagerade medarbetare. Under året har vi fått in flera "solskenshistorier" från människor som fått hjälp. Vi 
har delat ut matkassar, gett ekonomiskt bistånd, ekonomisk rådgivning, stöttat i myndighetskontakter, gett 
praktisk hjälp samt i många fall varit en medmänniska som bryr sig om. 

Under 2015 har vi inom Pingst SOS hjälpt ca 130 personer. Vi har gjort 223 utbetalningar till ett totalt belopp 
på 209 990 kronor. Av denna kostnad har ca 61 % bestått av ekonomisk hjälp och 39 % av matkassar. Till 
detta kommer 147 matkassar utdelade till jul. 

SERVICEGRUPPER 
Med ledorden gott fika, trevlig gemenskap och en ren 
kyrka möter våra Servicegrupper besökare och 
församling. Servicegrupperna engagerar ca 250 
personer fördelade på 14 grupper med en eller två 
ledare per grupp. Under året har såväl nya ledare som 
ett 30-tal personer tillkommit.  

Vi riktar ett stort tack till alla, som under året tjänat för 
deras goda insatser.  

IT-RÅDET OCH MEDIARÅDET 
Under året har IT-rådet fortsatt serva församlingen med funktionellt ljud, ljus, bild och allmänna IT-funktioner. 
Under året har mediarådet servat församlingen ljud, bild och video på webben samt grafiskt material. 

FÖRVALTNINGSRÅDET 
Under året har Förvaltningsrådet haft fyra protokollförda möten. Förvaltningsrådets uppgifter är att bistå 
församlingens styrelse med budget, redovisning, avtal och insamling. Under året har förvaltningsrådet 
utökats med två deltagare och består nu av sex representanter, varav en från Surahammar.  Vi har under 
året tagit över ansvaret för ekonomin och fastigheten för Surahammar. 

FASTIGHETSRÅDET 
Att kyrkan vid Oxbacken firar 40 år är trevligt! Det är en välsignelse att se allt ifrån barn och ungdomar till 
äldre använda lokalerna både dagar, kvällar och helger! I fastighetsrådet märker vi att det kräver sitt 
underhåll. Det pågår ett ständigt ”småfixande" med diverse saker som ska fungera, vi känner stor 
tacksamhet till alla eldsjälar som alltid ställt upp och ordnat med detta under så många år! 

I fastighetsrådet har vi fokuserat på två större projekt under 2015 nämligen ventilation och tak. För att 
förbättra luften och energioptimera ventilationen har det har byggts en ny ventilationsenhet som står på 
taket ovanför kontoret, den försörjer Pinglan och expeditionsdelarna med luft. Utslitna och gamla 
motorer/fläktar i ventilationsrummet har bytts ut som bl.a. förser kyrksalen med luft. Vi har samtidigt fått ny 
styrning av luftflödet i kyrksalen! Alla lågdelar på taket har fått en ny gummiduk, så nu är hela takskiktet på 
kyrkan utbytt. Fastighetsrådet förvaltar församlingens kyrkor i Västerås, Norberg, Skultuna och Surahammar. 
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Statistik!
   

 2015 2014 2013 
Medlemsantal 1/1 1138 1092 1064 
Döpta 49 18 27 
Inf lyttade 48 59 28 
Utf lyttade 9 6 7 
Avförda på egen 
begäran 

8 6 6 

Avl idna 13 19 14 
Medlemsantal 31/12 1205 1138 1092 
Förändring +67 +46 +28 
Varje siffra har ett  namn.. .  varje namn bär en berättelse.. .  varje berättelse är känd av Gud 

"Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår 
frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av." 

Hebréerbrevet 3:6 



ÅRSREDOVISNING 

Sida%7 

Årsredovisning! 
BALANSRÄKNING+(SEK)!

Tillgångar! !! !! 2015.12.31! !! 2014.12.31!

!! !! !! !! !! !! !!

Materiella!Anläggningstillgångar! Not!1! 6!980!811! !! 8!646!708!

Finansiella!Anläggningstillgångar! 28!350! !! 28!350!

!! !! !! !! !! !! !!

Likvida!medel! !! Not!2! 1!009!999! !! 934!936!

Övriga!omsättningstillgångar! !! 323!984! !! 187!764!

!! !! !! !! !! !! !!

Summa%tillgångar% !! !! 8%343%144% !! 9%797%758%

!! !! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !!

Skulder! !! !! !! !! !!

!! !! !! !! !! !! !!

Årets!resultat! !! Not!3! .1!022!376! !! 275!343!

Övrigt!Eget!Kapital! !! !! 8!166!359! !! 7!757!903!

!! !! !! !! !! !! !!

Fastighetslån! !! Not!4! 0! !! 380!434!

Elims!Sparkassa! !! Not!4! 0! !! 253!487!

!! !! !! !! !! !! !!

Kortfristiga!skulder! !! !! 1!199!161! !! 1!130!591!

!! !! !! !! !! !! !!

Summa%skulder% !! !! 8%343%144% !! 9%797%758%
!
!
!
!
!
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RESULTATRÄKNING!(SEK)!

INTÄKTER! !! 2!015!! !! !! 2!014!!
!! !! !! !! !! !! !!
!! Fast!Givartjänst! !! 1!186!392!! !! !! 1!232!860!!
!! Gåvor!via!bank/pg! !! 3!802!114!! !! !! 3!488!089!!
!! Gåvor!via!gudstjänst! !! 766!236!! !! !! 811!251!!
!! Gåvor!till!särskilda!ändamål! !! 263!790!! !! !! 76!593!!
!! Minnesfond!+!Arv!och!testamente! !! 8!150!! !! !! 27!170!!

Summa!insamlade!medel! Not!5! 6!026!682!! !! !! 5!635!963!!
!! !! !! !! !! !! !!
!! Övriga!intäkter! Not!6! 1!822!017!! !! !! 2!683!734!!
!! !! !! !! !! !! !!

Summa!Intäkter! !! 7!848!699!! !! !! 8!319!698!!
!! !! !! !! !! !! !!
KOSTNADER! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !!
%% Personalkostnader!&!Besök! !! .1!917!567!! !! !! .2!152!933!!
%% Fastighetskostnader! !! .2!587!566!! !! !! .1!601!394!!
%% Missionskostnader! !! .448!349!! !! !! .650!108!!
%% Övriga!kostnader! !! .2!238!114!! !! !! .1!921!356!!
!! !! !! !! !! !! !!

Summa!Kostnader! Not!7! .7!191!597!! !! !! .6!325!792!!
Varav%Kostnader%KFC% %% %% %% %% %%
Resultat!före!avskrivningar! !! 657!102!! !! !! 1!993!906!!
%% !! !! !! !! !! !!
%% Avskrivningar! Not!8! .1!665!897!! !! !! .1!687!599!!
!! !! !! !! !! !! !!
Resultat!före!finansiella!poster! !! .1!008!795!! !! !! 306!307!!
!! !! !! !! !! !! !!
!! Finansiella!intäkter!och!kostnader! Not!9! .13!581!! !! !! .30!964!!
%% %% %% !! %% %% %%

RESULTAT! !! .1!022!376!! !! !! 275!343!!
%

!
!
! !
! !      
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! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !

 

NYCKELTAL 2015 TKR 

Insamlat%och%resultat% 2015! 2014! 2013! 2012! 2011! 2010!
Insamlade%medel% 6027! 5636! 7683! 5377! 5311! 5501!
Summa%intäkter% 7849! 8320! 9044! 7225! 6824! 6724!
Resultat%före%avskrivningar% 657! 1994! 1210! 1068! 1341! 1603!
Resultat% .!1022! 275! 36! 275! 556! 908!
%% !! !! !! !! !! !!

Tillgångar% !! !! !! !! !! !!
Anläggningstillgångar% 7009! 8675! 10231! 6790! 7305! 7275!
Omsättningstillgångar% 324! 188! 151! 168! 139! 207!
Kassa%och%bank% 1010! 935! .1120! 2604! 1612! 1574!

Summa%tillgångar% 8343% 9798% 9262% 9562% 9056% 9056%
%% !! !! !! !! !! !!

Eget%kapital%och%skulder% !! !! !! !! !! !!
Eget%kapital% 7144! 8033! 7758! 7722! 7446! 6890!
Lån% 0! 634! 743! 844! 945! 1197!
Kortfristiga%skulder% 1199! 1131! 761! 996! 665! 969!

Summa%Skulder% 8343% 9798% 9262% 9562% 9056% 9056%
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!

INSAMLADE)MEDEL)(TKR)!

 

 

Under 2015 har församlingen samlat in 6 027 Tkr till församlingskassan vilket är en ökning med 7 % jämfört 
med 2014. Vi har under året samlat in i snitt 525 Tkr per månad varav c:a 22 Tkr kommer från Surahammar 
och Norberg.  

I samband med vårt 40-års jubileum gjordes en satsning på att vi skulle bli skuldfria som vi kallade 
Jubileumsgåva, den inbringade 151 Tkr under november och december  

 

Finansiering 

Under slutet av året satte vi upp målet att vi skulle bli skuldfria i samband med vårt 40 års jubileum. Vi hade 
redan under våren avslutat den checkkredit som vi haft som en säkerhet under renoveringen av kyrkan. 
Under oktober avslutade vi Elims sparkassa som vi hade ett lån till på 246 Tkr och sedan under november 
löste vi vårt gamla fastighetslån på 305 Tkr. Tack vare medlemmars givande har vi nu en skuldfri församling. 
Vi har dessutom finansierat en renovering av vår ventilationsanläggning i våra lokaler på 1 600 Tkr. 
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Noter 

 Not 1 Anläggningsti l lgångar 

Anläggningstillgångarna har en nettoförändring på - 1 666 Tkr. Den består av avskrivningar på - 1 035 Tkr för 
KFC samt resterande 632 Tkr på äldre inventarier samt fastigheten. 

Not 2 Likvida medel 

Vid ingången av 2015 hade vi en kassa på 935 Tkr som vid årets slut är förbättrad med 76 Tkr till 1 010 Tkr.  

Not 3 Årets resultat 

Vi har ett negativt resultat på – 1 022 Tkr under 2015. Det beror på att vi utöver all ordinarie verksamhet har 
renoverat vår ventilationsanläggning samt lagt om låg taken på kyrkan till en kostnad av 1 600 Tkr. 
Renoveringen är tagen direkt på resultatet under 2015. 

Not 4 Lån 

Vi har löst våra lån under året. 

Not 5 Insamlade medel 

De insamlade har ökat med 391 Tkr vilket är en ökning med 7 %. En del av ökningen kommer av att vi nu har 
med Surahammar i redovisningen.  

Not 6 Övriga intäkter 

Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år med 862 Tkr. Större delen av minskningen beror på 
att vi under förra året fick intäkter av SST (Statligt stöd till trossamfund) på 770 Tkr till renoveringen av 
kyrkan som redovisades under övriga intäkter.   

Not 7 Summa kostnader  

Vi har under året haft lite lägre personal och missionskostnader jämfört med föregående år medan fastighet 
har ökade kostnader på grund av investering i förbättrad ventilation i kyrkan samt nytt takskikt på 
lågdelarna. 

Not 8 Avskrivningar 

Avskrivningar i nivå med föregående år varav större delen kommer från avskrivningar på renoveringen av 
kyrksalen. 

Not 9 Finansiel la kostnader 

De finansiella kostnaderna är lägre än 2014 tack vare att vi löst våra lån och avslutat checkkrediten under 
året. 
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Revisionsberättelser 
1.1#Pingstförsamlingen.Västerås  
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.2$Elims&sparkassa!

!
1.3$Oxbackens$parkeringskonto
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Församlingsinformation 

Pingstförsamlingen i Västerås bildades 1919 och är en fristående pingstförsamling med medlemskap i 
trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan och den ideella riksföreningen Pingst - fria församlingar 
i samverkan. Vidare tillhör församlingen ekumeniska rådet i Västerås, Frikyrkosamråd (Sjukhuskyrkan), 
föreningen Öppna kanalen, Svenska Evangelistmissionen och Svenska bibelsällskapet. 
 
 
Pingstförsamlingen i  Västerås 
Besök Pingstkyrkan Oxbackens centrum, Pingstkyrkan Skultuna, Pingstkyrkan Norberg, Pingstkyrkan 
Surahammar  
Post Almelundsgatan 2 
SE-724 60 VÄSTERÅS 
Telefon !021-171900 
E-post !kontakt@vasteras.pingst.se 
Internet www.vasteras.pingst.se 
Organisationsnummer 878000-0413 
Bankgiro 790-0442 
Plusgiro 44 88 89-6 
Swish 1233045234 
 
 
 

KALLELSE 
Församlingen håller sitt årsmöte måndagen den 21 mars 2016 kl. 19.00 i Pingstkyrkan, Oxbackens centrum. 

 


