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TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR
Till församlingens medlemmar
ÅRET SOM GÅTT
2017 som år har gått och när vi ser tillbaka på det i församlingen gör vi det med tacksamhet och glädje.
Tacksamheten är stor både till Gud och er kära medlemmar. Gud är trofast och nådefull, ni är
engagerade och älskande. Många har också fått lära känna Jesus och låtit döpa sig under året, detta
gläder oss mycket! Vi gläds också över församlingens sociala engagemang och positiva möten som gör
gott för människor.

EN ÖPPEN KYRKA MED HJÄRTA FÖR MÄNNISKOR
Under året har vi försökt stärka vår vision om "en öppen kyrka med hjärta för människor" genom fortsatt
bearbetning av processen "På väg mot 2020". Vi vill vara en församling som älskar Gud och människor
och som klarar av att allt inte blir exakt som man tänkt sig. Under 2017 har vi fortsatt att döpa många
människor med olika sociala och kulturella bakgrunder. Som församling lever vi ut visionen på ett tydligt
sätt med engagemanget för dessa människor.

ETT UTÅTRIKTAT KARISMATISKT ANTIOKIA
Församlingen i Antiokia sträckte sig utåt med stöd till andra församlingar och platser, det vill vi också
göra. En del av denna målsättning uppfylls av våra mindre grupper i Norberg, Skultuna och Surahammar.
Vi är stolta över vårt engagemang utöver världen och vill bidra till satsningar som görs inom Pingst i
Sverige, två exempel är att vi arrangerar Pingst Ledare och nyårskonferensen Unite för ungdomar i
Mellansverige i vår kyrka.

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

TACK
Vi vill säga ett stort tack för året som varit. Det finns en god gemenskap och värme i Pingstförsamlingen i
Västerås och även om församlingen inte är utan brist älskar vi denna församling, den blir något
fantastiskt vackert när vi låter vår Herre, Jesus Kristus, forma oss och vår gemenskap.
Församlingsledningen är tacksamma för ännu ett år av gemensam tjänst med Jesus i centrum i
församlingen. Må Gud välsigna Pingstförsamlingen i Västerås, som i första hand är hans.
Västerås 2018-02-11

Daniel Alm

Anna-Lena Bergroth

Magdalena Forsberg

Wivecka Ljungh

Dan Nilvanius

Ida Salomonsson
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
Församlingens verksamhetsområden
FÖRSAMLINGSLEDNINGEN
Det övergripande ansvaret för församlingens förkunnelse och ledarskap samt dess gemenskap och
struktur ligger hos församlingsledningen. Ledningen ansvarar för gudstjänstliv, tillväxtgrupper, förbön,
ekumenik, ledarnätverk, Öppen kyrka, kvinnosamlingar, Sjukhuskyrkan, verksamheterna i Norberg,
Surahammar och Skultuna. Vi har under året vidare bearbetat visionsprocessen ”På väg mot 2020” och
haft flera gudstjänstserier – ”Ett hjärta som bevarar livet”, ”Ett säkert fäste” samt ”Kompass – från
varsomhelst till någonstans”. Pingst Ledare och andra större satsningar har genomförts, som exempel
kan nämnas en helkväll med Sebastian Stakset där många unga som aldrig satt sin fot i kyrkan fyllde
den samt konsert med Uno Svenningsson och Michael Johnson. Vi har gjort 10 mindre stadsdelssatsningar av olika karaktär. Församlingen har även varit aktiv i det ekumeniska rådet och i ekumenisk bön.
Tillväxtgrupperna är en naturlig del i vår församling, det är gudstjänsten mitt i veckan. Vi är glada över
våra ledare som samlar grupperna vecka efter vecka och skapar växtplatser för människor där bibelordet
talar in i människors liv, nya vänskapsband knyts och att man ber på olika språk. Många av
församlingens ca 45 grupper läser bibeltexten som ska predikas och jobbar med den utifrån
frågestrukturen DBS vilket ger spännande samtal och stor förväntan på söndagens predikan. Vi är glada
över att ha flera nystartade ungdoms-tvg:er men är i ständigt behov av fler grupper.

GUDSTJÄNST
I verksamhetsområdet gudstjänst vill vi jobba för att gudstjänstlivet ska fortsätta att blomstra. Vi
drömmer om gudstjänster som är upplyftande, utrustande och utmanande, och som leder till frälsning.
För att fler människor ska få tillfälle att gå på gudstjänst har vi under 2017 börjat med kvällsgudstjänster.
Vi arbetar med att utveckla det som handlar om gudstjänsters utformning: kreativa inslag, grafik,
utsmyckning och sång och musik. Planering av undervisning/gudstjänstserier görs av pastorerna.
För att inspireras och utvecklas var flera av sångarna och musikerna på MÖT-konferensen (Musik –
Överlåtelse – Tro) under våren, och i september hade vi ett uppskattat besök av Alfred Nygren som
medverkade i gudstjänsten och under eftermiddagen undervisade lovsångsteamen. Vi har också haft
gudstjänstfirandet som tema på ett församlingsmöte.
Under 2017 samlades i snitt 338 personer till söndagsgudstjänst i vår kyrka. Dessutom hade
församlingen regelbundet gudstjänster i Norberg, Skultuna och Surahammar. Vidare hölls även
gudstjänster varje helg i Västerås på spanska och amhariska/tigrinska samt varannan helg på finska.

MISSION
Under året har en missionsresa till Thailand genomförts med 6 ungdomar från församlingen. Vi har även
fått förmånen att ge bidrag till två av församlingens medlemmar, Samuel Valentine, som utbildar sig till
helikopterpilot för att flyga för mission, och Benjamin Jansson, som rest till Kenya med Testa Mission.
Common Ground-träningen som anordnades i Västerås för att nå muslimer var också mycket uppskattad.
Thailand och Kambodja

I församlingen i Bangkok, som Daniel och Paulina Brolin leder ökade antalet besökare 2017 med 35%
jämfört med 2016. Innan jul gav 109 personer respons på frälsningsinbjudan vid den hittills största
evangelisationssatsningen. Under hösten har fem nya Lifegrupper startats och flera är på väg att starta, i

Sida 2

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
dessa grupper och på de två gudstjänsterna varje söndag är det nu ca 300 personer engagerade varje
vecka. Man bedriver även verksamhet bland utsatta människor i Bangkok och Kambodja på olika sätt.
Bangladesh

Under 2017 har vår systerkyrka FCCB, döpt 182 personer, siffran är lägre än tidigare år, troligen
beroende på att klimatet för kristna blivit kärvare. 406 församlingar, varav nio nybildade, med 18 800
medlemmar finns nu inom FCCB.
Marco Polo Network

Det här året har arbetet med Marco Polo Network, vars
vision är att nå turkisk- och persisktalande folk,
expanderat ytterligare. Med baser i Tbilisi och Yerevan ser
vi människor bli frälsta och församlingar startade.
Tusentals människor fick evangeliet i olika former under
persiska nyåret i mars. Flera besök har gjorts i regionen
med resultatet att 4 nya husförsamlingar startats på nya
platser. Flera korttidsinsatser har gjorts och en familj,
som tidigare besökt ett av länderna har nu sänts ut som
missionärer dit. Förhoppningen är att sända fler.

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 får
möjlighet att ta personliga beslut och få möta Gud. Kyrkans vision om att vara en öppen kyrka med hjärta
för barnen och deras familjer i staden har eftersträvats genom dessa grupper: Söndagskul, fritidsgården
Bara Vara, kulturskolan Blomma, öppna förskolan Pinglan, Kompis- och Friendskören samt dansgruppen.
Utöver löpande verksamheter ordnas
aktiviteter till stöd för i tron i hemmet genom
nätverket Pingst 0–20. Vi gjorde under året
ett nytt event för barn med speciella behov
och det kom 8 familjer med personal och
föräldrar på festen vi hade utanför kyrkan i
augusti.
Församlingen har regelbundna sommar- och
vinterläger, hajker och utåtriktade satsningar
i stadsdelar, bl a på Hammarby där ca 150
barn + vuxna samlades en vårkväll i maj och
en satsning med samling i Surahammar dit
60–70 personer kom. Pinglan hade också
mycket välbesökta träffar på Djäkneberget
med upp till 200 barn och föräldrar som kom på sångstund på gräsmattan.
Under år 2017 har Söndagskul samlat i genomsnitt 63 barn per söndag under terminerna. Vi har förnyat
upplägg och innehåll på Söndagskul. Vi gjorde 3 st Esters Gäster Talkshower med familjelunch efter gudstjänsten för att bygga mer relationer mellan familjer. Den stora höjdpunkten under året var julmusikalen
den fjärde advent då kyrkan fylldes med över 500 personer, en av årets mest välbesökta gudstjänster.
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UNGDOM
Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för församlingen. Verksamhetsområdet "Ungdom" innefattar i vår
församling OC, konfa och unga vuxna. Vi har under 2017 fått se ett härligt gäng ungdomar komma regelbundet till fredagssamlingarna OC och även till söndagsgudstjänsterna. Många nya från olika bakgrunder
och nationaliteter har kommit och många ungdomar har fått komma i funktion och växa i att ta ansvar. Vi
har startat 3 olika inriktningar på våra fredagar som kallas OC-Home, -Happening & -Heartbeat.
Under vårterminen hade vi läger i Trysil och vi
åkte med ett stort gäng till HAMPE i juli, precis
som tidigare år hade vi också vårt läger "OC
Weekend" på Klackalerbergsgården som en
härlig kickoff för hösten!
Sedan flera år tillbaka är vår församling stolta
värdar för nyårsfestivalen UNITE som
2017/18 samlade drygt 500 ungdomar. Det
blev 4 dagar av fest, undervisning, konserter
och gudsmöten!
Unga vuxna har under hösten gått ut och ätit
efter gudstjänster och även träffats på ett café inne i centrum varannan torsdag eftermiddag. I december
hade de också en julfest. Tillväxtgrupperna fortsätter att vara en viktig del för gemenskapen.

SENIOR
På onsdagarna har många av församlingens seniorer träffats i kyrkan både till Dagträffarna och
sopplunchen. Mellan 60 och 80 personer har vi oftast varit på Dagträffarna, kanske inte lika många på
sopplunchen. Det är många som har ordnat med både sopplunchen och kaffet vid dagträffarna.
Himlaton har vid flera tillfällen sjungit på
Dagträffarna, till stor glädje och inspiration.
Några medverkande talare/sångare har varit:
Conny Söder, Emilia Lindberg, Hans-Åke
Dahlgren, Ingvar Holmberg och Anders Jaktlund
med en kör ifrån vår egen församling.
Gruppen ”Sy och sticka” har träffats varje
tisdag och gjort många fina arbeten som sedan
förmedlats till behövande via Läkarmissionen.
Vårresan gick till brandområdet där den stora
skogsbranden hade härjat och en samling i Pingstkyrkan i Norberg. Vid seniorernas julfest i
cafévåningen var det festligt uppdukat till 130 personer som fick ta del av både julgröt och skinksmörgås.

DIAKONI
Under året har verksamhetsområdet diakoni haft ansvar för själavård, sjukbesök, hembesök till äldre,
uppvaktningar och LP-kontakten. Förutom fortlöpande arbete med dessa områden har bl.a. en
själavårdsdag med Esbjörn Hagberg varit en höjdpunkt på året. LP-möten har skett var tredje torsdag och
ett stort, uppskattat regionalt LP-möte genomfördes på trettondag jul. Vi har sett hur LP-kontakten utökat
till att ha öppet även på fredagar och förkroppsliga församlingens vision om att leva med öppet hjärta för
de utsatta.
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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 ibland till tigrinja. Varje vecka har
det hållits gudstjänster och bönesamlingar på finska, spanska och amhariska/tigrinska. Dessa
språkgrupper ser en ökning i antalet deltagare.
Var tredje vecka har det anordnats ett internationellt café som har samlat många deltagare. Varje sådan
kväll har innehållit evangelisation och integration riktat till olika språkgrupper.
I början av året hölls ett språkcafé med syfte att träna
svenska med och ge samhällsinformation till flyktingar.
När asylboendena i Västerås stängdes tvingades dessa
flyktingar att flytta till annan ort. I stället startades en
verksamhet med läxhjälp och språkträning för flyktingungdomar upp. Många tonåringar har kommit och flera
av dessa har sedan även kommit till ungdomssamlingarna på fredagskvällar. Några har kommit till
tro och låtit döpa sig. Ett språkcafé för SFI-studenter
och andra som vill träna svenska har också startats.
Under hösten har en verksamhet för flyktingungdomar, kallad Mötesplats Skepparbacken, startats upp i
samarbete med kommunen samt ett par andra frivilligorganisationer. Där får vi möjlighet att möta fler
flyktingungdomar och hjälpa dem med läxor, språkträning och samhällsinformation. Syftet är att bygga
relationer som leder dem vidare till vår kyrka.
I Norberg besökte många flyktingar regelbundet kyrkans gudstjänster och bibel- och bönesamlingar, vilka
genomförts på 4–5 olika språk ibland. Många har kommit till våra gudstjänster tack vare dessa
verksamheter. Som en följd av vårt arbete med flyktingar har vi fått döpa 31 personer under året.

PINGST SOS
Under 2017 har Pingst SOS fortsatt visa Jesus kärlek i konkret handling genom att hjälpa vanliga
människor i Västerås som haft behov av olika slag. Totalt har vi skrivit 252 st mottagningsrapporter (ca
5/vecka). Vi har haft 137 st olika familjer som sökt
hjälp hos oss varav 74 st är nya kontakter för i år.
Det finns tre aktiva verksamhetsområden inom
Pingst SOS: (1) Ekonomi, vi stöttar främst genom
inköp av matkassar men även med andra
ekonomiska trångmål; (2) Medmänniska, som finns
till för att stötta personer som behöver någon att
prata med ibland och har getts till ett antal personer
under året; (3) Praktisk hjälp, som att t ex åka till
återbruket eller att hjälpa till vid en flytt.
Under året har ekonomisk hjälp varit det största
området. 165 st matkassar har inhandlats och
delats ut, förutom de 155 st familjer som fick matkassar till jul. Förutom matkassar har vi hjälpt 55
personer med annan ekonomisk hjälp.
Kyrkans vision En öppen kyrka med hjärta för människor konkretiseras av Pingst SOS. Flera personer vi
hjälpt under 2017 har kommit till församlingen och vi har fått vara med om dopförrättningar av dessa.
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SERVICEGRUPPER
Med glädje och tacksamhet ser vi hur vårt arbete är med och skapar mötesplatser för människor, där
samtal och gemenskap är en naturlig del. Genom våra ledord – gott fika, trevlig gemenskap och en ren
kyrka – möter Servicegrupperna besökare och församling under årets alla veckor. Servicegruppernas 14
grupper engagerar ca. 250 personer inkl. köks- och städansvariga, vilket betyder att ytterligare något 10tal personer kommit till under 2017.
Grupperna har serverat mer än 10 000 koppar kaffe, te eller saft med tillhörande fikabröd, brett fler än 5
000 smörgåsar, städat kyrkan 52 gånger men även diskuterat vår strävan efter att ännu bättre kunna
möta våra olika uppgifter. Ett stort tack till alla som tjänat under året, ni är fantastiska!

VÄRDAR
Det finns sju värdlag med uppgiften att skapa en positiv miljö och bidra till en varm och inkluderande
atmosfär. Uppgifterna kan variera beroende på gudstjänstens karaktär men i grunden handlar det om att
utstråla glädje och välkomna medlemmar och andra gäster, genom ett vänligt handslag och ett leende,
till församlingens gudstjänster. I uppgiften ingår det att ge god information, säkerställa bra brandrutiner,
genomföra och administrera kontantinsamlingar och visa besökare till en ledig plats. Det är extra roligt
att vara värd vid välbesökta samlingar och höjdpunkten är när man får förbereda dopgraven i samband
med dop.

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

EKONOMI & FÖRVALTNING
Under året har verksamhetsområde Ekonomi & förvaltning haft fyra protokollförda möten. Gruppens
uppgifter är att bistå församlingens styrelse med budget, redovisning, avtal och insamling. Utöver det har
man under året arbetat med att uppdatera våra attestregler och förbättrat attestrutiner genom att skicka
ut inskannade fakturor till våra verksamhetsledare. Vi har också uppdaterat en del andra regler och
policy både avseende utbetalningar och reseersättningar. Budgetarbetet genomfördes under hösten
tillsammans med våra verksamhetsledare och presenterades för församlingen den 11 december.

FASTIGHET
Att förvalta församlingens fastigheter i Västerås, Skultuna, Surahammar och Norberg innebär en ständig
utveckling av våra lokaler i och med att våra aktiviteter utvecklas. Under året har mindre reparationer och
projekt utförts. I Västerås har tre nya fullt utrustade tolkningsbås byggts på bakre del av läktare. I
Norberg har hela fastigheten målats om utvändigt. Under året har vi också arbetat med utformning av ett
nytt Oxbacken Centrum, där vi har deltagit i olika referensgrupper inom Västerås Stad, och träffat övriga
intressenter i området. Vi har även startat arbetet med studier på hur vi kan utveckla våra egna lokaler.
Vår reparationsgrupp gör löpande underhåll och reparationer av våra fastigheter, ett ovärderligt arbete.
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STATISTIK
Statistik
2017
2016
2015
Medlemsantal 1/1
1257
1205
1138
Döpta
44
59
49
Inflyttade
26
25
48
Utflyttade
11
9
9
Avförda på egen begäran 4
11
8
Avlidna
16
12
13
Medlemsantal 31/12
1296
1257
1205
Förändring
+39
+52
+67
Varje siffra har ett namn... varje namn bär en berättelse... varje berättelse är känd av Gud.
"Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det
också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är
judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.”
Första Korintierbrevet 12:12-13
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Årsredovisning

BALANSRÄKNING (SEK)

Tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

Materiella Anläggningstillgångar
Finansiella Anläggningstillgångar

Not 1

4 014 028
28 350

5 378 689
28 350

Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

Not 2

2 201 663
337 290

1 799 610
318 701

6 581 331

7 525 350

Summa tillgångar

Skulder
Årets resultat
Övrigt Eget Kapital

Not 3

-1 022 029
6 511 598

-1 182 386
7 143 983

Kortfristiga skulder

Not 4

1 091 762

1 563 752

6 581 331

7 525 350

Summa skulder
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RESULTATRÄKNING (SEK)

2017
INTÄKTER

Ack.

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

2016

Not 5

Övriga intäkter
Summa Intäkter

Ack.
1 038 248
4 022 857
686 038
73 930
7 600

1 087 148
4 016 269
742 162
93 382
500

5 828 674

5 939 461

2 007 900

1 640 233

7 836 574

7 579 693

-2 541 294
-1 566 868
-615 668
-2 770 019

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

-7 493 849

-7 090 234

342 725

489 459

-1 364 661

-1 670 594

-1 021 936

-1 181 135

-93

-1 251

-1 022 029

-1 182 386

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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NYCKELTAL 2017 TKR
Insamlat och resultat

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

5 829
7 837
343
-1 022

5 939
7 580
489
-1 182

6 027
7 849
657
-1 022

5 636
8 320
1 994
275

7 683
9 044
1 210
36

5 377
7 225
1 068
275

5 311
6 824
1 341
556

5 501
6 724
1 603
908

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

4 042
337
2 202

5 407
319
1 800

7 009
324
1 010

8 675
188
935

10 231
151
-1 120

6 790
168
2 604

7 305
139
1 612

7 275
207
1 574

Summa tillgångar

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Eget kapital
Lån
Kortfristiga skulder

5 489
0
1 092

5 962
0
1 564

7 144
0
1 199

8 033
634
1 131

7 758
743
761

7 722
844
996

7 446
945
665

6 890
1 197
969

Summa Skulder

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Insamlade medel
Summa intäkter
Resultat före avskrivningar
Resultat

Tillgångar

Eget kapital och skulder
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INSAMLADE MEDEL (TKR)

Under 2017 har församlingen samlat in 5 829 Tkr till församlingskassan vilket är en minskning med
1,9% jämfört med 2016. Vi har under året samlat in i snitt 486 Tkr per månad varav ca 17 Tkr per månad
kommer från Surahammar och Norberg. Vi har under 2017 inte haft några speciella insamlingsaktiviteter.
Finansiering

Vi har ett positivt kassaflöde och har under 2017 ökat kassan med 402 Tkr 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 –1 365 Tkr. Den består främst av avskrivningar på
inventarier som haft en avskrivningstid på 10 år och som nu har ett bokfört värde på 0 kr.
Not 2 Likvida medel

Vid ingången av 2017 hade vi en kassa på 1 799 Tkr som vid årets slut har ökat med 402 Tkr till 2 202
Tkr.
Not 3 Årets resultat

Vi har ett negativt resultat på –1 022 Tkr under 2017 vilket ändå är en förbättring mot föregående år
med 160 Tkr. Att vi har ett negativt resultat beror på att vi utöver all ordinarie verksamhet skriver av våra
investeringar, som t ex KFC. Det viktiga för oss som ideell förening är inte resultatet efter avskrivningar
utan att vi har ett positivt kassaflöde.
Not 4 Kortfristiga skulder

En minskning med 472 Tkr mot föregående år. 2016 var ovanligt högt så årets värde ligger mer i nivå
med tidigare år.
Not 5 Insamlade medel

De insamlade medlen har minskat med 1,9% (–111 Tkr) mot föregående år. Det är andra året i rad vi
minskar vårt insamlande.
Not 6 Summa kostnader

Vi har under året haft en oförändrad personalstyrka, och därmed en personalkostnad i nivå med
föregående år och något lägre än budget. Vi har inte gjort några stora investeringar i våra fastigheter
under året förutom att vi målat byggnaden i Norberg. Missionskostnaderna har vi ökat med ca 10%
jämfört med 2016. Övriga verksamheter har i de flesta fallen lägre kostnader än 2016 och i vissa fall har
man ökade intäkter, som serveringsintäkter, vilket gett ett positivt nettoresultat för verksamheten.
Not 7 Avskrivningar

Avskrivningar har minskat med 13,5% jämfört med föregående år då några inventarier är helt avskrivna.
Men vi har fortfarande några år kvar på de investeringar vi gjorde i samband med KFC (renoveringen av
kyrkolokal, cafévåning och foajé).
Not 8 Finansiella kostnader och intäkter

De finansiella kostnaderna är i det närmaste 0 tack vare att vi sedan 3 år tillbaka är skuldfria. Några
ränteintäkter finns inte heller då bankerna för närvarande inte ger någon ränta på insatta medel.
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REVISIONSBERÄTTELSER
Revisionsberättelser
1.1 Pingstförsamlingen Västerås

1.2 Oxbackens parkeringskonto
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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 Norberg, Pingstkyrkan Skultuna, Pingstkyrkan
Surahammar
Post Almelundsgatan 2

SE-724 60 VÄSTERÅS
Telefon 021-17 19 00
E-post kontakt@vasteras.pingst.se
Internet www.vasteras.pingst.se
Organisationsnummer 878000-0413
Bankgiro 790-0442
Plusgiro 44 88 89-6
Swish 123 304 52 34

KALLELSE

Församlingen håller sitt årsmöte måndagen den 19 mars 2018 kl. 19.00 i Pingstkyrkan, Oxbackens
centrum.
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