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TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR
Till församlingens medlemmar
ÅRET SOM GÅTT
Att summera år 2016 i församlingen ger oss tacksamhet och glädje. Tacksamheten är stor till Gud, för hans
stora trofasthet och nåd. Tacksamheten är även stor 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 det
goda som skett i socialt engagemang och alla positiva möten.

EN ÖPPEN KYRKA MED HJÄRTA FÖR MÄNNISKOR
Under året har vi fördjupat vår vision om "en öppen kyrka med hjärta för människor" genom fortsatt
bearbetning av processen "På väg mot 2020". Vi tror på en kyrka som älskar Gud och människor. Vi ser en
församling i rörelse och som klarar när det blir "rörigt". Under 2016 har vi döpt många människor, varav
många kommit från andra länder. Engagemanget för dessa har varit stort och visar på visionens utlevande i
församlingen.

ETT UTÅTRIKTAT KARISMATISKT ANTIOKIA
Församlingen vill vara "ett utåtriktat karismatiskt Antiokia”. Vi är därför glada för att vi har grupper i Norberg,
Skultuna och Surahammar som tillber och tjänar Gud på dessa platser. Vi är stolta över församlingens
engagemang utöver världen och vi vill bidra till satsningar som görs inom Pingst, exempelvis genom att vara
värdar för Pingst Ledare, och har med glädje arrangerat Unite för ungdomar ännu ett år.

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING
Församlingen har en ekonomi som är sund och i balans, dessutom äger vi fyra kyrkobyggnader. Detta
möjliggörs av generöst och uthålligt givande, som församlingens medlemmar visar varje månad.

TACK
Ta emot vårt tack för året som varit. Pingstförsamlingen i Västerås är en fin församling, det finns en god
gemenskap och ett hjärta för människor. Församlingen är dock inte utan brist men när vi låter vår Herre,
Jesus Kristus, forma oss och vår gemenskap blir den något fantastiskt vackert trots bristerna.
Församlingsledningen är tacksamma för ännu ett år av gemensam tjänst med Jesus i centrum i hans egen
församling. Må Gud välsigna Pingstförsamlingen i Västerås, som Han och vi älskar så högt!
Västerås 2017-02-20

Daniel Alm

Anna-Lena Bergroth

Magdalena Forsberg

Rolf Johansson

Johan Lindberg

Wivecka Ljungh

Dan Nilvanius

Ida Salomonsson
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
Församlingens verksamhetsområden
FÖRSAMLINGSLEDNINGEN
Församlingsledningen har det övergripande andliga ansvaret för församlingens förkunnelse och ledarskap,
dess gemenskap och strukturer. Under året har visionsprocessen "På väg mot 2020" vidare bearbetats.
Ledningen ansvarar för gudstjänstliv, tillväxtgrupper, förbön, ekumenik, ledarnätverk, Öppen kyrka,
kvinnosamlingar, Sjukhuskyrkan, verksamheterna i Norberg, Surahammar och Skultuna. Under året har
församlingen genomfört två större gudstjänstserier, "Fortsättning följer" och "Gå!". Vi har varit värdar för
heldagen Pingst Ledare och andra temadagar. Vi har även haft ett församlingsläger i Uskavi.
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.
Tillväxtgrupperna i församlingen är ett komplement till den stora gudstjänsten. Där finns möjlighet att
fördjupa sig i den undervisning som ges i församlingens gudstjänster och att lära känna några personer lite
mer personligt. Under hösten har vi utbildat våra tillväxtgruppledare i Discovery Bible Study, att läsa och
bearbeta bibelordet utifrån några specifika frågeställningar. Tillväxtgrupperna har läst texterna som sedan
har predikats kommande söndag i kyrkan vilket gett mycket positiv respons från ledarna i grupperna.
I slutet av året var vi drygt 40 tillväxtgrupper och är i ständigt behov av fler grupper där människors tro och liv
kan växa till och bli stadigt.

GUDSTJÄNST
I verksamhetsområdet gudstjänst vill vi jobba för att gudstjänstlivet ska fortsätta att blomstra. Vi drömmer
om gudstjänster som ännu tydligare berör och förvandlar människor, och att det ska vara lätt att hitta vår
gemenskap och blir en del av den.
Vi arbetar med det som handlar om gudstjänsters utformning: kreativa inslag, grafik, utsmyckning och sång
och musik. Planering av undervisning/gudstjänstserier görs av pastorerna.
Under våren besökte åtta av församlingens lovsångare konferensen MÖT (Musik - Överlåtelse - Tro) för att
inspireras och utvecklas.
Ett antal välbesökta och uppskattade satsningar har gjorts under året. Bl.a. påskkonserten med flera solister
och drama, adventskonserter med kör och solister och SVT-inspelningen för två TV-program under
julhelgen. Vi är glada och tacksamma för att allt engagemang i församlingen gör att vi når ut i Västerås,
regionen och hela landet.
Under 2016 samlades i snitt 378 personer varje söndagsgudstjänst i vår kyrka. Detta kan jämföras
med 2015 då gudstjänsterna samlade i snitt 364 personer. Vi ser alltså en ökning med 14 personer.
Dessutom har församlingen regelbundet gudstjänster i Norberg, Skultuna och Surahammar, vidare hålls
även gudstjänster varje helg i Västerås på finska, spanska och amarinja/tigrinja. I alla språkgrupperna har
antalet besökare ökat under året.
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
MISSION
Vårt mål är att de som ännu inte hört evangeliet ska få höra de goda nyheterna. Tyngdpunkten i vårt
missionsarbete är Marco Polo Network (MPN) som vi driver tillsammans med andra svenska församlingar
och våra nätverksförsamlingar i Jerevan i Armenien och Tbilisi i Georgien. Under 2016 har arbetet vuxit med
ökad evangelisation och nya grupper startade i Turkiet och Iran.
Vi har också stöttat församlingsbyggande verksamhet i Bangladesh, Etiopien, Thailand och Kambodja.
Vi har stöttat tre av våra ungdomar som deltagit i missionssatsningar och socialt arbete i andra länder.
Här är lite kort statistik från MPN
- Under Iranska nyåret nådde våra medarbetare mer än 18 000 personer med evangeliet.
- Från Yerevan gjordes 4 korttidsresor till Turkiet. Ett ungt par förbereder sig nu för en längre missionsinsats.
- I Iran rapporteras mer än 100 frälsta, 16 personer döpta och husförsamlingsnätverk etablerade i 3 städer.

BARN
Vi har genom olika barngrupper och familjeträffar försökt att rikta oss utåt för att nå nya människor och inåt
för alla som kommer vecka efter vecka till vår kyrka. Vi har försökt skapa tillfällen där barnen ska få möjlighet
att ta egna personliga beslut och få möta Gud.
Kyrkans vision om att vara en öppen kyrka med hjärta för
barnen och deras familjer i staden och församlingen har
eftersträvats genom dessa grupper: Söndagskul, fritidsgården
Bara Vara, kulturskolan Blomma, öppna förskolan Pinglan,
barnkören Kompiskören och dansgruppen.
Utöver löpande verksamheter ordnas aktiviteter till stöd för
barnuppfostran i tron genom nätverket Pingst 0-20.
Församlingen har regelbundna sommar- och vinterläger, hajker
och utåtriktade satsningar i stadsdelar, bl.a. på Hammarby,
som samlade ca 150 barn + vuxna en vårkväll i maj. I år hade vi
även en ny satsning med samling i Surahammar dit ett 70-tal
personer kom. Pinglan hade också mycket välbesökta träffar på
Djäkneberget med upp till 200 barn och föräldrar som kom på
sångstund på gräsmattan.
Statistik: Under år 2016 har Söndagskul samlat i genomsnitt
68 barn per söndag och det var 70 st. under terminerna året innan. Den stora höjdpunkten under året var
julmusikalen den fjärde advent då kyrkan var helt full med folk, 550 personer totalt och ca 150 barn kom.
Det är ny toppnotering sen vi började med att räkna mötesbesökare. Vi är tacksamma för 2016 och ser fram
emot ett spännande 2017.
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
UNGDOM
Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för församlingen. Verksamhetsområdet "Ungdom" innefattar i vår
församling OC, konfa och unga vuxna. Vi har under 2016 fått se ett härligt gäng ungdomar komma
regelbundet till fredagssamlingarna OC, och även till söndagsgudstjänsterna. Nya har kommit och många
ungdomar har fått komma i funktion och växa i att ta
ansvar.
Under vårterminen hade vi en speciell utåtriktad satsning
som hette "Free & Fearless" och precis som tidigare år
hade vi också vårt läger "OC Weekend" på
Klackalerbergsgården, som en härlig kickoff för hösten!
Sen flera år tillbaka är vår församling stolta värdar för
nyårsfestivalen UNITE som 2016/17 samlade nära 500
ungdomar. Det blev 4 dagar av fest, undervisning,
konserter och gudsmöten!
Unga vuxna har under vår och höst haft lovsångkvällar med
bl.a. nattvard och tillväxtgrupperna fortsätter att vara en
viktig del för gemenskapen. Utöver den vanliga traditionen
att gå ut och äta lunch tillsammans efter
söndagsgudstjänsten har vi också vid några tillfällen
anordnat lunch i kyrkans lokaler.

SENIOR
På onsdagarna har vi träffats till både lunchbön, sopplunch och dagträffar. Sopplunchen varje onsdag under
terminerna har varit uppskattad inte bara av våra egna medlemmar utan också av många andra som kommit
till vår cafévåning. Gruppen ”Sy och sticka” har träffats på tisdagarna. De arbeten som de gjort har kommit
behövande människor till hjälp genom ett samarbete
med Läkarmissionen.
På dagträffarna har ofta Himlaton medverkat med
inspirerande sånger. Församlingens pastorer har också
medverkat vid flera tillfällen, liksom vid julfesten då
cafévåningen var festligt uppdukad till 130 personer.
Ytterligare personer som medverkat på Dagträffarna är
bl.a. Olof Djurfeldt och Jard Samuelsson.

DIAKONI
Under året har verksamhetsområdet diakoni haft ansvar för själavård, sjukbesök, hembesök till äldre,
uppvaktningar och LP-verksamheten. Förutom fortlöpande arbete med dessa områden har bl.a. en
själavårdsdag med Cathrine Carlsson varit en höjdpunkt på året. Vi har också sett hur LP-verksamheten fått
bära frukt och förkroppsliga församlingens vision om att leva med öppet hjärta för de utsatta.
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
INTEGRATION
Människor från många olika nationaliteter, språk och kulturer möts varje vecka i vår kyrka. Söndagens
gudstjänst har tolkats till engelska och oftast även till dari/farsi, samt även till andra språk vid särskilda
tillfällen. Varje vecka har det varit ett språkcafé för flyktingar med syfte att träna svenska samt att ge
samhällsinformation. Antalet inskrivna där var under våren ca 90 st. och under hösten ca 40 st.
I februari ordnades en informationskväll med över 200 deltagare med tolkning till fyra språk. I april
organiserades ”Den stora middagsbjudningen”
då ca 40 svenska hem bjöd hem 140 personer
från flyktingboendet Signalisten. I ett annat
projekt har ca 50 cyklar samlats in och delats ut
till flyktingar.
Ett antal måndagar under våren och hösten har
Pinglan samlat små barn med föräldrar från
Signalisten till sång, lek och språkfrämjande
gemenskap.
I Norberg besökte många personer från flyktingförläggningarna regelbundet kyrkans gudstjänster och
tisdagskvällarnas bibel och bön vilka genomförts på 4–5 olika språk.
Många har velat komma till våra gudstjänster tack vare dessa verksamheter. Under året har en buss bokats
som varje söndag hämtat 30–40 personer från asylboendet Signalisten till kyrkan.
Som en följd av detta arbete har vi fått döpa ca 37 personer som kommit till vårt land som flyktingar senaste
tiden.
Vi har även gudstjänster och bönesamlingar på finska, spanska och amarinja/tigrinja.
Var tredje vecka har det dessutom anordnats ett internationellt café som har samlat ca 30 – 100 deltagare.
Varje sådan kväll har innehållit evangelisation och integration riktat till olika språkgrupper.

PINGST SOS
Samhället blir tuffare och antalet personer som
behöver olika former av stöd ökar i vårt samhälle.
Detta har medfört att antalet hjälpsökande har ökat
sedan starten av Pingst SOS 2011. Under 2016
ökade antalet personer som sökte hjälp från Pingst
SOS kraftigt efter en viss stagnation 2015, se bild.
Församlingens sociala arbete fungerar väl genom ett
30-tal hängivna och 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.

Antal typ av ärenden per år

350

300
287

250

249
223

200

191

190

150

100
82

50

89
86

187

145

146

119

116

149

100
97

42
33

0
2011

Sida 5

2012

2013

2014

2015

2016

Antal ärenden

Antal matkassar
Antal personer

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
Under 2016 har vi inom Pingst SOS hjälpt ca 150 personer. Vi har gjort nästan 290 utbetalningar till ett totalt
belopp på drygt 240 000 kronor. Av denna kostnad har ca 53 % bestått av ekonomisk hjälp och 46 % av
matkassar. Till detta kommer 163 matkassar utdelade inför jul.

SERVICEGRUPPER
Med ledorden gott fika, trevlig gemenskap och en ren kyrka möter Servicegrupperna besökare och
församling. Vi gläder oss åt att vårt arbete skapar mötesplatser för människor, samtal och gemenskap.
Servicegrupperna engagerar ca 250 pers. fördelat på 14 grupper samt städ- och köksansvariga.
Under året har vi diskuterat om serveringsytor, hur vi bäst möter vår uppgift samt med tacksamhet tagit in
ytterligare ett 10-tal personer. Servicegrupperna har varit i tjänst alla veckor under året och serverat mer än
10 000 koppar kaffe, te eller saft med tillhörande fikabröd. Ett stort tack till alla som tjänat under året!

VÄRDAR
Med ambitionen att utstråla glädje och skapa en god atmosfär för besökarna till församlingens gudstjänster
och andra öppna samlingar, finns det närmare femtio värdar där för att ge ett handslag och ett leende som
smittar av sig. Sju olika värdlag är igång för att skapa en varm miljö, se till att ge god information, ta upp
kollekt och visa besökare till en ledig plats. En ovärderlig uppgift!

IT OCH MEDIA
Under året har IT och media fortsatt serva församlingen med funktionellt ljud, ljus, bild, allmänna ITfunktioner samt ljud, bild och video på webben.

FÖRVALTNING
Under året har verksamhetsområde förvaltning haft tre protokollförda möten. Förvaltnings uppgifter är att
bistå församlingens styrelse med budget, redovisning, avtal och insamling.

FASTIGHET
Att förvalta församlingens fastigheter i Västerås, Skultuna, Surahammar och Norberg innebär en ständig
utveckling av våra lokaler. 2016 är inget undantag även om det varit mer av ett år för planering för framtiden
än praktiskt genomförande. Det som ändå genomförts har mest handlat om uppfräschning och
ansiktslyftning exteriört. I Västerås har korset fått ny färg, entrén har fått en total uppfräschning,
fasadskyltarna har målats om och sopporna har fått ett alldeles eget skåp. Invändigt har Buskul på nedre
plan fräschats upp. Cafédelen på kyrktorget har flyttats in till Lilla salen för att kyrktorget ska få vara den
öppna mötesplats som det är tänkt att vara.
I Skultuna har vi snyggat upp parkeringen med ny asfalt och planterat några växter för att skapa en trevlig
utemiljö runt kyrkan. I Surahammar har nedre plan fått delvis nya ytskikt för att skapa en trevligare miljö.
Som vanligt har vår Reparationsgrupp löpande gjort massor med fix för att hålla våra lokaler i trim. Det syns
kanske inte så mycket men deras arbete är ovärderligt.

Sida 6

STATISTIK
Statistik
2016
Medlemsantal 1/1
1205
Döpta
59
Inflyttade
25
Utflyttade
9
Avförda på egen
11
begäran
Avlidna
12
Medlemsantal 31/12 1257
Förändring
+52
Varje siffra har ett namn... varje namn bär en

2015
1138
49
48
9
8

2014
1092
18
59
6
6

13
19
1205
1138
+67
+46
berättelse... varje berättelse är känd av Gud

"Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av
honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är
fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek."
Efesierbrevet 4:15-16
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ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning
BALANSRÄKNING (SEK)

Tillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Materiella Anläggningstillgångar
Finansiella Anläggningstillgångar

Not 1

5 378 689
28 350

6 980 811
28 350

Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

Not 2

1 799 610
318 701

1 009 999
323 984

7 525 350

8 343 144

Summa tillgångar

Skulder
Årets resultat
Övrigt Eget Kapital

Not 3

-1 182 386
7 143 983

-1 022 376
8 166 359

Kortfristiga skulder

Not 4

1 563 752

1 199 161

7 525 350

8 343 144

Summa skulder
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ÅRSREDOVISNING
RESULTATRÄKNING (SEK)

2016

2015

1 087 148
4 016 269
742 162
93 382
500

1 186 392
3 802 114
766 236
263 790
8 150

5 939 461

6 026 682

1 640 233

1 822 017

7 579 693

7 848 699

-2 305 847
-1 132 734
-684 674
-2 966 979

-1 917 567
-2 587 566
-448 349
-2 238 114

-7 090 234

-7 191 597

489 459

657 102

-1 670 594

-1 665 897

-1 181 135

-1 008 795

-1 251

-13 581

-1 182 386

-1 022 376

INTÄKTER
Fast Givartjänst
Gåvor via bank/pg
Gåvor via gudstjänst
Gåvor till särskilda ändamål
Minnesfond + Arv och testamente
Summa insamlade medel

Not 5

Övriga intäkter
Summa Intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader & Besök
Fastighetskostnader
Missionskostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Varav Kostnader KFC
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

Not 6

Not 7

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT
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Not 8

ÅRSREDOVISNING

NYCKELTAL 2016 TKR
Insamlat och resultat

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

5939
7580
489
-1182

6027
7849
657
-1022

5636
8320
1994
275

7683
9044
1210
36

5377
7225
1068
275

5311
6824
1341
556

5501
6724
1603
908

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

5407
319
1 800

7009
324
1010

8675
188
935

10231
151
-1120

6790
168
2604

7305
139
1612

7275
207
1574

Summa tillgångar

7 525

9798

9798

9262

9562

9056

9056

Eget kapital
Lån
Kortfristiga skulder

5 962
0
1 564

7144
0
1199

8033
634
1131

7758
743
761

7722
844
996

7446
945
665

6890
1197
969

Summa Skulder

7 525

8343

9798

9262

9562

9056

9056

Insamlade medel
Summa intäkter
Resultat före avskrivningar
Resultat

Tillgångar

Eget kapital och skulder
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ÅRSREDOVISNING
INSAMLADE MEDEL (TKR)

Under 2016 har församlingen samlat in 5 939 Tkr till församlingskassan vilket är en minskning med 1,4 %
jämfört med 2015. Vi har under året samlat in i snitt 495 Tkr per månad varav c:a 15 Tkr per månad kommer
från Surahammar och Norberg. Det är en mycket bra siffra med tanke på att vi i år inte haft några speciella
insamlingsaktiviter som den vi hade under 2015, i samband med 40 års-jubiléet, för att bli en skuldfri
församling.

Finansiering
Under 2016 har vi inte haft några skulder till banken efter att vi i slutet av 2015 löste våra lån. Vi har en bra
kassa vilket gör att vi för närvarande klarar vår verksamhet på egna medel.
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ÅRSREDOVISNING
Noter

Not 1 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har en nettoförändring på – 1 602 Tkr. Den består främst av avskrivningar på
inventarier samt fastigheten.
Not 2 Likvida medel
Vid ingången av 2015 hade vi en kassa på 1 010 Tkr som vid årets slut är förbättrad med 790 Tkr till 1 800
Tkr.
Not 3 Årets resultat
Vi har ett negativt resultat på – 1 182 Tkr under 2016. Det beror på att vi utöver all ordinarie verksamhet
skriver av våra investeringar på kort tid. Det viktiga för oss som ideell förening är inte resultat efter
avskrivningar utan att vi har ett positivt kassaflöde.
Not 4 Kortfristiga skulder
En ökning med 364 Tkr mot föregående år vilket främst beror på ökade leverantörsskulder i
decemberbokslutet jämfört med 2015.
Not 5 Insamlade medel
De insamlade medlen har minskat med 1,4 % (87 Tkr)
Not 6 Summa kostnader
Vi har under året ökat vår bemanning enligt den plan vi haft för 2016 och ökat personalkostnaderna med
20 % jämfört med 2015. Fastighetskostnaderna är lägre än föregående år då vi hade en stor investering i
förbättrad ventilation. Missionskostnaderna ligger på budget vilket är en ökning av utfallet jämfört med
2015. Övriga kostnader har ökat under 2016 jämfört med 2015 men motsvaras i de flesta fallen av övriga
intäkter vilket gör att ökningen till större delen inte har någon resultateffekt.
Not 7 Avskrivningar
Avskrivningar i nivå med föregående år varav större delen kommer från avskrivningar på renoveringen av
kyrksalen.
Not 8 Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna är lägre än 2015 tack vare att vi nu inte längre har några lån.
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REVISIONSBERÄTTELSER
Revisionsberättelser
1.1 Pingstförsamlingen Västerås

1.2 Oxbackens parkeringskonto

Sida 13

FÖRSAMLINGSINFORMATION
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 20 mars 2017 kl. 19.00 i Pingstkyrkan, Oxbackens centrum.
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