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Inledning
Med tacksamhet ser vi tillbaka på 2018. Ett år där vi fått se många människor ta beslut om att
följa Jesus. Att få bo i ett land där vi får verka fritt, samlas till gudstjänster och kunna berätta för
andra om vår tro utan rädsla, är ovärderligt i en tid när den kristna kyrkan i andra delar av världen
lider stor förföljelse.
Gudstjänsterna
Varje söndag kl. 11 har vi i genomsnitt samlat drygt 250 personer till undervisning, sång, musik,
tillbedjan, bön och gemenskap. Många har tagit tillvara möjligheten att få förbön men också att
skriva ner sina bön- och tacksägelseämnen på lappar som sedan lyfts i bön i slutet av
gudstjänsten.
Under året har de anställda haft huvudansvaret för undervisningen. Dessutom har följande
medlemmar predikat: Elisabeth Lewin, Gülhan Chinde, Patrik Alperud, Pascal Andreasson och
Sigvard Svärd.
Vi har haft besök av Nina och Slobodan Jankucic som jobbar med Romer i Europa, Hans
Wikström, ansvarig LP Sverige, Sören Disby, vår missionär i Turkiet, Abbi Åkvist, vår missionär i
Etiopien, Petri Kosonen, Pelle Hörnmark och. Jack-Tommy Ardenfors.
Vi är glada för mångfalden bland deltagarna i gudstjänsterna, både när det gäller ålder och
nationalitet och simultantolkning till persiska och engelska har skett kontinuerligt.
Bönesamlingar
Bönen är en helt avgörande faktor för oss som församling, både personlig och tillsammans.
Våra bönesamlingar har varit onsdagar kl 18 och söndagar kl 10. Under en period i våras hade vi
dessutom bön på tisdagar och torsdagar. På höstens onsdagsböner har det kommit upp till ett 50tal personer och gemenskapen har fortsatt med en stund vid fikaborden.
På tisdagskvällar kl 18 har det varit internationell bön med engelska som huvudspråk.
Övriga samlingar
Varannan tisdagskväll under vår- och hösttermin har det varit uppskattade bibelsamtal med
Pascal Andreasson. Ett av ämnena har varit gåvoupptäckande.
Höstens Alpha-kurs hade en liten men trogen grupp. Den stora nyheten var att undervisningen
skedde genom de filmer med olika talare som Alpha i London tagit fram.
I slutet av november hade vi besök av Andreas Reinhard, Open doors, en organisation som
jobbar för förföljda kristna.
Många har också regelbundet samlats i hemgrupper för samtal, bön och gemenskap. Dessa
hemgrupper fördjupar gemenskapen och är viktiga nätverk för dem som är med.

Sång och musik
Våra lovsångsteam med sångare och musiker men också många solister och den gemensamma
församlingssången har fyllt en mycket viktig funktion i våra gudstjänster.
I februari hade vi besök av Ingemar Olsson tillsammans med hjälporganisationen Hjärta till
hjärta. Tre Barytoner med Bo Wallenberg, Mikael Järlestrand och Mikael Joumé kom första
söndagen i augusti och i september hade vi en lovsångshelg med Petri Kosonen. En afrikansk
gospelkonsert hölls i november och julens sånger sjöngs av och tillsammans med en julkör i
början på december under ledning av Anna-Lena Hägg.
Under 2018 har återigen ett litet musikråd bildats med i dagsläget fyra personer. De har både
jobbat praktiskt med noter, musikinstrument etc men också med att se och ta tillvara på vilka
sångare och musiker som finns i församlingen för att kunna utveckla vårt musikliv.

Ljud- och bildgrupp
Utan vår fantastiska ljud- och bildgrupp hade våra samlingar och gudstjänster inte fungerat, de
har troget fortsatt tjäna vecka efter vecka.

Persiska gruppen
Under det senaste decenniet har vi fått många persisktalande medlemmar. Detta har berikat vår
församling på olika sätt. Förutom att många av dessa personer har varit aktiva på våra vanliga
gudstjänster så har man mötts varannan lördag kl. 15 för gudstjänst på persiska.
Både vår och höst har dopkurser hållits med grundläggande kristen undervisning. För de flesta
deltagarna har denna kurs lett fram till ett avgörande om frälsning och dop i vatten.
En nyhet för året var att resor anordnades till pingströrelsens sommarkonferens i Nyhem.
På julafton hade man också ett uppskattat julfirande med ca 150 deltagare.
Abdullah Fazelinejad och hans hustru Maria har troget fortsatt som ledare för detta viktiga
arbete.
Barnverksamhet
Varje söndag har det varit mellan 20 - 30 barn på Barnpalatset och mellan 15 - 30 barn på Kidz+.
Barnpalatset för barn från 3 år och uppåt har samlats i vår fräscha barnvåning på plan 4.
Kidz+ som tidigare haft sin träffpunkt på expeditionen har under året växt ur den lokalen och
därför flyttat ner i källaren. Att denna grupp växt snabbt har varit en stor utmaning för ledarna.
Minidax har träffats varannan torsdag och har varit en stabil grupp på runt tio barn varje gång.
De har fikat, pysslat, sjungit och haft olika teman ur bibeln.
Varannan fredag har killgruppen träffats och haft roliga aktiviteter tillsammans.
Under vårterminen startade After Church som var för årskurs 6 och 7. De bowlade, lagade mat
och umgicks en söndag i månaden efter gudstjänsten. Då uppslutningen inte var så stor lades
aktiviteten ner efter sommaren.

Tre stycken barnläger har genomförts under året. Sälenlägret på sportlovet för årskurs 3 - 6 och
två sommarläger på Sjöbonäs, ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet. I höstas hade även
Kidz+ en välbesökt helg på gården.
En ekumenisk familjedag ”Familjekul” arrangerades i vår kyrka i oktober tillsammans med de
andra kyrkorna i stan. Det var en eftermiddag som drog många familjer och det var fullt ös i
kyrkan. På höstlovet anordnades höstlovskul för årskurs 3 - 6 där man åt pizza, tävlade och
kollade på film tillsammans, en uppskattad kväll.
Terminerna har avslutats med mycket lyckade och uppskattade höjdpunkter – våren med Tivoli
på Sjöbonäs och hösten med julavslutning i kyrkan med julspel och bibelutdelning.
Ungdomsverksamhet
Varje fredag har omkring 40 - 50 ungdomar i åldrarna 13 - 25 år träffats i kyrkan. Kvällarna har
börjat med ”häng”, fortsatt med gudstjänst och sedan fika, gemenskap och den självklara
rundpingisen!
Under våren slutade Christian Kastö som pastor med inriktning på ungdom. Linn Sonesson som
då arbetade 75 % tog över ansvaret under våren och gick upp till 100 % och Adam Jaxelius tog
hand om konfirmationen. I mitten av augusti anställdes Adam Jaxelius som ungdomsledare på 50
%.
I början på oktober bytte ungdomsarbetet namn till ”Ignite” som betyder tändning vilket också
medförde en nytändning med nytt upplägg. Varje månad uppmanas ungdomarna att läsa en
bibelbok som sedan följs upp i undervisningen på fredagen. En ungdomssamling i månaden har
man extra fokus på lovsång och bön, en gång med lite extra av roliga aktiviteter, en gång med en
gästtalare och en gång som är ”vanlig” dvs på samma sätt som tidigare. För att stärka
enhetskänslan har det också funnits möjlighet att köpa kläder med Ignite-tryck.
Under året har arrangerats tre läger. I april gick en resa till Trysil för skidåkning på dagarna,
undervisning och gemenskap på kvällarna. På Sjöbonäs anordnades två läger under sommaren,
det första för högstadieåldrar och det andra för ungdomar på gymnasiet.
Den konfirmationsgrupp med 20 deltagare som startade hösten 2017 hade sin mycket välbesökta
avslutningsgudstjänst den 3 juni och nya gruppen med start hösten 2018 fick 7 deltagare.
Under nyårshelgen åkte ett stort gäng på Unite-konferensen i Smyrnakyrkan, Göteborg.
Konferensen samlade flera hundra ungdomar från väst-Sverige för att tillsammans fira Nyår. En
helg med inspirerande talare, lovsång, seminarier, konserter och mycket mer. Många av våra
ungdomar fick göra starka andliga upplevelser.
Unga vuxna
Under en tid har samtal förts hur vi ska jobba för att inte tappa men också nå nya i åldersgruppen
19 - 35 och därför startade Unga vuxna-arbetet igång i oktober. Fokus har legat på brunch en
lördag i månaden som olika församlingsmedlemmar har hjälpt till att fixa. Bland annat har
Jonathan Lewin, Jönköping och Caroline Eliasson, pastor i Kungsbacka varit talare på
samlingarna. Ca 30 personer har kommit varje gång, dels från vår församling men även från andra
församlingar. Andra aktiviteter som ex konsert och julfest tillsammans med Korskyrkans unga
vuxna har anordnats och Linn Sonesson och Emilia Hägg som har haft huvudansvar är mycket
nöjda med den positiva respons de fått.

Seniorverksamhet
Olika samlingar har hållits för våra seniorer under året: Två all-träffar i Framtid Sjöbos lokal och
fyra ekumeniska träffar i några olika kyrkor. Vårfesten på Sjöbonäs lockade som vanligt många
deltagare och så även seniorlägret i augusti. På den förstnämnda svarade Karin och Anders
Jaktlund från Skövde för programmet och på lägret höll Rune Axelsson från Ulricehamn i
bibelstudierna. Ett besök som gladde deltagarna mycket var sångförfattaren Lydia Lithells barn
som sjöng Lydias sånger och berättade om hennes liv.
I början av december deltog drygt 100 personer på julfesten där Dan Lind medverkade med sin
sång och Urban Klintenberg med tal. Uppskattat program och god mat.
Ett 25-tal blommor delades ut till de äldre och sjuka som inte hade möjlighet att vara med på
julfesten.
Andakter har hållits på olika boenden i vår stad, en samverkan mellan Svenska kyrkan och några
av stadens frikyrkor. En grupp härliga sångare och musikanter från vår församling har tagit ansvar
för ca 30 samlingar.
En annan viktig del i seniorarbetet är de besök som väntjänsten gjort på sjukhus och hemma hos
äldre och avsidestagna medlemmar.
En ny satsning hösten 2018 var café 60+ som hölls en gång/månad, ett tillfälle för daglediga att
träffas och dela gemenskap.
Verksamhet på Sjöbonäs
Innan vår fina lägergård öppnades för säsongen var det som vanligt ett antal arbetskvällar och ett
par dagar med vårstädning. Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med manskör och brasa.
Årets vårtal hölls av Sievert Oxelbark.
Nytt för 2018 var att gården var öppen för hemgruppsavslutningar den 6 juni. Ett flertal
hemgrupper nappade på det och hade en fin dag.
Förutom våra egna läger som tidigare nämnts har ett antal församlingar hyrt gården över helger
eller hela veckor. Flera bröllop har firats och andra privata fester arrangerats.
Dopförrättningar har genomförts i samband med läger och en gudstjänst. Tänk vad fantastiskt att
människor fått ta livsavgörande beslut och bekräfta dem på vår gård.
Flera nya vaktmästare ställde upp under sommaren. Stor tacksamhet för alla som jobbat på
Sjöbonäs och medverkat till att vi kunnat hålla gården igång ännu ett år.
Social verksamhet och LP
Vår hjälpkassa har fortsatt ge akut hjälp till utsatta människor. Under året betalade vi ut ca
132 000 kr till olika behov.
Vi har fortsatt hjälpa asylsökande och papperslösa i samarbetet med Kyrkornas
flyktingrådgivning i mottagningen ”Porten” i våra lokaler varannan måndag. Många ideella krafter
både från församlingen och utifrån har lagt ner själ och hjärta i detta viktiga arbete.

LP-kontakten har bland annat under året haft öppet 4 dagar/vecka på ”Kastanjen”, Borås stads
härbärges lokaler och även haft välbesökta torsdagsluncher i kyrkan.
Vi har även funnits med i olika samarbets- och samtalsgrupper som har behandlat social
utsatthet.

Mission
Av församlingens insamlade medel har avsatts ca 10 % för internationellt arbete framförallt på tre
fokusområden:
Turkiet: Genom IBRA, stöd till Kanal Hyats TV-sändningar över turkbältet samt delunderhåll till
missionär Sören Disby.
Balkan: Stöd till första Pastorsakademin i Belgrad, 3 - 5 maj, där Urban Klintenberg och Mika
Kosonen deltog. En akut punktinsats gjordes under höstterminen till Nina och Slobodan
Jankucic i deras pionjärmission i Kroatien. Ett sommarläger delfinansierades för romska barn i
Buzau, Rumänien, där 5 av församlingens ungdomar deltog.
Etiopien: Underhåll till Abbi Åkvist och Family Mercy House i Addis Abeba. Församlingen har
också stött två fadderbarn genom detta arbete varav en del av pengarna samlats in på
Barnpalatset.
I början av året deltog Anna-Carin Rabnor i Pingstförsamlingarnas EU-konferens i Warszawa där
stor betoning lades på romernas situation och det romska nätverket.
Utöver detta, stöd till IBRA:s distansbibelskola genom delunderhåll till verksamhetsledaren Paul
Waern samt bidrag till svensk översättning av Kairos, en grundläggande kurs om global kristen
mission.
Sist men inte minst har vår flitiga missions-sygrupp tillverkat bl a barnkläder och filtar som
skickats till Rumänien genom Caminul Felix arbete med övergivna och föräldralösa barn.
Närradion
Vår närradio sände vidare på 92,5 MHz med ett varierat utbud av program. Dessa program har
fortsatt vara till välsignelse, särskilt för den äldre generationen.
Ekumenik
Församlingen har ett gott samarbete med andra kyrkor och samfund i Borås genom Borås
Ekumeniska Råd. Vecka tre var det ekumenisk bönevecka med bön varje kväll i olika kyrkor. På
Pingstdagen var det en ekumenisk gudstjänst på Stora torget och lördagen i första advents helgen
var det ljuständning på samma plats. En söndagskväll i månanden under terminerna har vi haft
bön för Borås i olika kyrkor. På nationaldagen var det gemensam bön för Sverige på
utsiktsplatsen Ryssbyklint. Förebedjare från Tanzania kom till Borås en helg på höstkanten och
bad för vår stad och vårt land. En levande tradition är att vi har två möten gemensamt med
Korskyrkan under påskhelgen.

Pingst regionalt och riks
Vår församling är en del av Pingst fria församlingar i samverkan. Anna-Carin Rabnor har varit
med i dess styrelse och Urban Klintenberg i valberedningen.
Regionalt har vi under året haft en församlingsdag med Pingstförsamlingarna i Sjuhärad.
PPP – Pingstkyrkans pigga pensionärer
Denna grupp har samlats varje måndag förmiddag under terminerna för att underhålla kyrkans
fastighet. För närvarande är det 18 personer som är aktiva och i snitt har det varit 14
personer/gång. Dessa trogna vänner uträttar en mångfald av praktiska uppgifter som annars en
anställd vaktmästare skulle gjort. Exempel på detta är: div omsorg om köket, fönstertvätt, bonat
golv, bytt glödlampor, målning och elarbeten, förberett Porten varannan måndag och mycket
mer! Praktiskt arbete i kyrkan är verkligen också en viktig gudstjänst!
Ansvarsgrupper
Våra tio ansvarsgrupper har varje vecka fortsatt att ansvara för allt praktiskt inför och i samband
med våra samlingar och gudstjänster.
Fastigheterna Kungsgatan 58 och Sjöbonäs
Fastigheten Kungsgatan 58 som återinvigdes för 10 år sedan har använts i stor omfattning.
Förutom vår egen verksamhet så har finska pingstförsamlingen hyrt lokaler. Solrosen som är en
arbetsgren inom Göteborgs räddningsmission och jobbar med anhöriga till interner, har lånat vår
barnvåning ett par dagar i veckan. Allt sammantaget har medfört slitage och krävt underhåll.
Ett stort projekt under 2018 var att papptaket över kyrksalen byttes ut.
På Sjöbonäs slutfördes brandskyddsåtgärderna så att gården blivit säkrare och nytt bastuaggregat
installerades mm.
Medlemsstatistik
Det senaste decenniet har vi fått 402 nya medlemmar därav 234 genom dop. Nettoökningen är
206 personer.
2018 års statistik: Totalt 48 nya medlemmar varav 35 genom dop. Utflyttade och utträde 5.
Följande fem personer har flyttat hem till Herren:
Benny Reman
Kenneth Gustavsson
Åke Persson
Margit Törn
Marie Rysell

Antal medlemmar 2018-01-01: 793
Antal medlemmar 2018-12-31: 831

Församlingsledningen
Följande personer har under 2018 ingått i församlingsledningen:
Urban Klintenberg (ordförande)
Laila Mikaelsson (vice ordförande)
Bengt-Samuel Forsberg
Bo-Kenneth Gustafsson
Björn Hägg
Birgitta Jörblad
Christian Kastö (jan-feb)
Cecilia Holmgren
Elisabeth Lewin
Stefan Sonesson
Anna-Carin Rabnor
Patrik Alperud
Josefin Eidering
Församlingens styrelse som enligt stadgarna ska vara 5 - 9 personer ur församlingsledningen, har
2018 bestått av följande personer:
Stefan Sonesson (ordförande)
Bengt–Samuel Forsberg (vice ordförande)
Bo-Kenneth Gustafsson
Björn Hägg
Urban Klintenberg
Elisabeth Lewin
Anna-Carin Rabnor
Anställda under 2018:
Urban Klintenberg, pastor och föreståndare, heltid.
Christian Kastö, pastor med ansvar för ungdom, heltid. Anställd t o m 5/9.
Anna-Carin Rabnor, verksamhetsansvarig, heltid.
Jukka Mäkikangas, socialt arbete 25 %.
Mathilda Rickard, administratör 50 % t o m 30/9, därefter timanställd för layoutarbete.
Linn Sonesson ledare för barn, ungdomar och unga vuxna. 75 % jan – mar, 100% april – dec.
Adam Jaxelius, ledare för ungdomar 50 % fr o m augusti.
Björn Holmgren, administratör 45 % fr o m 1 okt.
Emilia Hägg har inte varit anställd men haft sin praktik i församlingen genom att hon går
teamträningsskola Göteborg och ingått i teamet fr o m höstterminen.

Ekonomi
Insamlade medel 2018, totalt 3 169 725 kr, genomsnitt 264 144 kr/mån. Utöver detta 191 477 kr
till Hjälpkassan via insamlingar, bidrag och sponsring.
Församlingens totala lånesumma uppgick 2018-12-31 till 4 460 000 kr, med en amorteringstakt på
48 750 kr/kvartal.
Avslutning
En församling utan ideella krafter skulle inte fungera men församlingen är också beroende av
anställd personal. Vi behövs alla för att förverkliga missionsbefallningen och för att se en
förvandlad stad. Tack kära församling för vad ni gjort av kärlek till Jesus och medmänniskor
under 2018. Till sist ett bibelord: ”Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har
något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta
skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era
hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord
rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och
andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller
handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.” Kol 3:13-17
På styrelsens uppdrag
Borås 2018-01-20

Anette Klintenberg

Urban Klintenberg

