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Årsberättelse för Pingstförsamlingen Alingsås

För nådens år 2021

Återigen är det dags att se tillbaka på ett år som vi nyss lämnat. Ett pandemiår som började i
isolering och som till sommaren öppnades upp för  gemenskap men som ändå slutade i nya
restriktioner. Ett år då vi fyllt 99 år. Ett år då vi insett att vi  inte är riktigt 100.  Ännu!

Även om vi har nya restriktioner och en kraftig smittspridning i samhället så är det gott att
mötas för att tacka Gud för det år som gått och fortsätta att ropa till honom om nåd och
befrielse från den tvångströja som pandemin innebär.

Det vi lärt oss de senaste åren är att inte ta något förgivet. Vi har lärt oss att ställa om, ibland
även ställa in, men vi har alltid varit  beredda att förändra upplägg och planering. Vi har i all
isolering även insett att vi inte är skapade för isolering utan gemenskap och relationer.

Fler än någonsin

Vid årsskiftet var vi 645 medlemmar vilket är mer än vad vi varit någon gång. Så även om vi
inte ser en explosionsartad tillväxt i medlemmar gläds vi med varje person som väljer att bli
en del av vår församling.

Församlingen har under året fått döpa åtta personer och även välkomnat ytterligare nio
personer som flyttat till vår församling. Sen är det sex personer som flyttat eller begärt
utträde från församlingen.

Under året har församlingen fått följa åtta personer på deras sista resa för att möta sin
Mästare och frälsare Jesus. Dessa är

■ Eva Eliason (20/1)
■ Naemi Johansson (17/2)



■ Percy Isaksson (16/3)
■ Solweig Ericsson (16/4)
■ Knut Andersson (2/5)
■ Anita Svensson (17/5)
■ Evert Hessel (19/9)
■ Samuel Jansson (2/11)

Vi tackar Gud för dem och lyser frid över deras minne.

Ytterligare ett år i skuggan av pandemin.

Personal
Personalen har fått arbeta mycket under året med att anpassa sig till de nya förutsättningar

som Covid innebar. De har gjort det
med en energi och
uppfinningsrikedom som är
beundransvärd. Peter Lewin har
fortsatt i sin tjänst som föreståndare,
Mimmi Boticas tjänst utökades till
heltid och hon utgör tillsammans med
Peter vårt pastorsteam. Fame Obinéll
har under året varit tjänstledig från sin
ungdomspastorstjänst. Han valde i
slutet av året att säga upp sig.  Mike
Karlsson har fortsatt sin viktiga tjänst
som administrativ ledare.  Filippa
Langwagen har arbetat som

ungdomsledare under hela året först
som vikarie för Fame och från slutet av
året som tillsvidareanställd.
Sarah Lundbäck, Alexandra och
Emmanuel Hyllerud har på ett
förtjänstfullt sätt arbetat i sina
projekttjänster inom i första hand
musik, barn, hemgrupper och EGTS.

Jonna Johansson har gjort sin praktik i
församlingen och under våren gjorde
Markus Botica praktik, som teamare, i
kyrkan.

Personalen har tillsammans med många frivilliga volontärer och funktionärer arbetat hårt
under speciella förhållanden att både vidmakthålla och utveckla verksamheten.



Året i korthet.

Bön via zoom  gudstjänster via youtube, samlingar utomhus i vått och torrt.

Förutsättningarna för vår verksamhet har varierat över året. I början av året påbörjades
vaccinationerna mot Covid, bl.a. i kyrkans lokaler, och under våren började restriktionerna
sakta släppa. Kompis kunde börja verksamhet utomhus och fram mot sommaren höll vi
friluftsgudstjänster på vår gård. I början av hösten gladdes vi över att kunna samlas till
storgudstjänst igen men i slutet av året hade viruset muterat och tuffa restriktioner och
smittspridning påverkade verksamheten kraftigt.

Mycket har kunnat ställas om, men vissa aktiviteter, dock inte så många, fick ställas in under
året.  Ungdomarnas Åreläger fick ställas in, och verksamhet bland äldre och utsatta grupper
har pausats, men annars har vi i det mesta kunnat ställa om.

Barn

Verksamheten bland barnen har kunnat
rulla på, inledningsvis skedde det mycket
över sociala medier. I början av våren blev
parkeringen på kyrkans gård en bra
utgångspunkt för Kompis. Här restes ett
större partytält som blev skydd för regn,
Senare fortsatte en upprustning av
lekplatsen så att hela gården blev
användningsbar. Under hösten kunde även
Söndagskompis starta och verksamheten
flyttade in i kyrkan. Sommarens läger var
riktiga höjdpunkter. Här möttes barnen i
glädje, gemenskap lek och allvar men
även i samlingar som lyfte fram evangeliet.

Inför påsken gjordes en speciell
satsning där vi lyfte fram att Jesus
är påskens centrum och budskap.
Den gick under rubrik “Den
största gåvan” Ett tiotal filmer
producerades som lanserades på
olika sociala medier. På
skärtorsdagen mynnade detta ut i
en fantastisk påskvandring runt
Savannen som startade och
avslutade på Kyrkans gård. Här
illustrerades påskens budskap på
ett fantastiskt sätt av barn och
ungdomar tillsammans med
ledare. Många vittnade om att
vandringen gav nytt perspektiv på
påskens händelser och innebörd.



Ungdom

I vår ungdomsverksamhet har vi fått vara påhittiga. När restriktioner hindrar oss att
träffas som vanligt så hindrar det oss inte från att fortsätta bygga relationer till
ungdomarna och sprida vem Jesus är. Vi fick tidigt ställa in Åre lägret, vilket var en
stor sorg. Men vi fick några trevliga stunder tillsammans på isen istället. Snabbt
förstod vi att vårterminen inte skulle se ut som tidigare men vi såg vikten av
gemenskap och skapade Lifegroups, små grupper på ca åtta personer i varje,  där alla
ungdomar som ville kunna vara med. Under våren hade vi även ungdomsmöten -
ENCOUNTER - var tredje vecka, vilket blev en hit!

Under sommaren hade vi TGIS - där bjöd vi på hamburgare och gött häng. Sen
avslutade vi sommaren med ett läger i Gräfsnäs. Äntligen kunde vi ordna ett läger för
våra ungdomar igen!

Höstterminen började och vi kunde äntligen börja med TGIF igen. Fredagarna har varit
fyllda till brädden med både skoj, Jesus och ungdomar!! Vi är glada att se att fler
ungdomar hittar till kyrkan och ber att frön av tro får sås in i deras liv och att
förhoppningsvis fler väljer att ta emot Jesus i sina liv.

Unga vuxna

Under året har ett rejält omtag tagits kring det som Egil Svartdahl menar är nyckel-
generationen, det vill säga åldrarna 20-40 år. Under våren när fortfarande tuffa
restriktioner rådde på grund av pandemin valde vi att träffa enskilda ungdomar för att
samtala kring vilka behov som fanns. Det vi konstaterade var att detta är en grupp
som upplevt stor ensamhet under pandemin, har stor längtan efter mer
bibelundervisning och slutligen att de alltid är hungriga😊

Rent konkret har vi under hösten fokuserat på gemenskap och arrangerat något som
vi kallar Unga Vuxna på Stures. Vi har ätit hamburgare och spelat shuffleboard med
mera. Året avslutades med en julfest på Färgengården.

Responsen har varit över
förväntan vi har samlat
cirka 30-60 ungdomar i
åldrarna 17-35 varje
tillfälle. Detta har gett oss
blodad tand att utveckla
arbetet ytterligare, där vi
utöver gemenskap
kommer fokusera på
djupare bibelstudier
under kommande år.



65+

Vad gäller 65+ så har ju allting varit
annorlunda pga. pandemin. Det
mesta har varit väldigt begränsat.

Dorkas har dock under 2021
stickat/virkat olika kläder och filtar,
var och en hemma hos sig, och på
så sätt skapat kläder mm. som
sedan gått som hjälpsändningar till
Rumänien och till Lettland.

Besöksgruppen har inte kunnat
besöka äldre under pandemin utan
man har istället hållit kontakt genom
att ringa, varje besökare har haft
några personer att hålla kontakten
med.

Andaktssångarna har under större
delen av året inte haft tillåtelse att
besöka äldreboenden. Vi fick en ny
lista i höstas när smittspridningen
var lägre, men det hanns bara med
ett par besök innan boendena
återigen fick stängas för besökande.

Gemenskapsträffarna startade i
september och har haft fina
samlingar under hösten vintern, och
har kunnat samlas med ett mindre
antal besökare.

Vi får hoppas att pandemin ger med sig så att detta värdefulla och glädjespridande
arbete kan komma igång för fullt igen. STORT TACK TILL ALLA SOM HAR DELTAGIT
I DETTA ARBETE!

Gudstjänst och Alpha mm

I början av 2021 fick vi
endast samla åtta
deltagare till
gudstjänst varför vi
fortsatte att sända
våra gudstjänster
digitalt. Vid några
tillfällen fanns det med
några besökare men
inriktningen var de
som deltog hemifrån.
Trots de märkliga



förutsättningar var det många som deltog i gudstjänsterna.
Inför påskhelgen spelade vi in flera små korta filmer om människor som delade sin tro.
Dessa delade vi på sociala medier och bjöd samtidigt in till de olika gudstjänsterna som
fanns under påsken. Vi gjorde också en fysisk påskvandring. Grupper om åtta fick gå runt
Savannen där vi vid olika stationer berättade om den första påsken. Med hjälp av det härliga

vårvädret blev detta
mycket uppskattat!
I början av sommaren
lättade restriktionerna
varvid vi hade två
utomhusgudstjänster
innan vi började med
sommarens
cafégudstjänster.
Sedan till hösten så
lättade det ytterligare
och stora delar
församlingen kom

tillbaka till kyrkan! Vilken glädje att åter få mötas och fira
gudstjänst! Glädjen höll i sig under stort sett resten av året
tills restriktionerna återigen skärptes 1 december. Vi
tillämpade vaccinationsintyg kring våra insamlingsevent för
En gåva till stan och kring gudstjänsterna tillämpade vi det
som kom att kallas avståndsmodellen.

Under hösten arrangerade vi en mycket uppskattad
Alphakurs med tre stycken samtalsgrupper. Det var mycket
uppskattat att få sitta ner och samtala om den kristna tron.

Gemensam bön

Man skulle kunna säga att vi ”Zoomade in” ett nytt år i församlingen, och med det menar jag
att vi samlades till bön
Via Zoom när restriktionerna gjorde att vi inte kunde samlas fysiskt på samma plats.
Tekniken, och tekniskt begåvade människor inte minst, hjälpte oss att
Hitta en gemensam väg framåt. Även när folkhälsomyndigheterna rådde oss att hålla
avstånd hittade vi varandra och kunde mötas i bön från olika platser. Detta gjorde vi kväll
efter kväll i flera månader. Vi kallade det ”Bön i 15” och varje kväll, sju dagar i veckan, kunde
man koppla upp sig och via en länk vara med i den gemensamma bönen. Många var med
på detta och vi hörde även inspirerande vittnesbörd från människor som inte kopplade upp
sig, men likväl var med i bönen varje kväll kl.18.30

I en tid då vi inte fick samlas i stora grupper blev det tydligt för oss hur viktigt det var att
samlas i det lilla. Flera nya hemgrupper startades under året, inte minst bland våra
ungdomar. Ungefär tio nya grupper drog igång, med åtta personer i varje, och tillfälle gavs,



och ges, till bön och gemenskap i ett mindre sammanhang, vilket vi är väldigt tacksamma
över.
Aftonbön via Zoom startades också och pågår sedan dess varje kväll kl.20.30-20.45
Året 2021, och även 2022 inleddes med en vecka av gemensam bön och fasta och det är
just genom bönen som vi ser församlingens väg framåt och in i det Gud har tänkt för oss
alla.
Jer.33:3 lever med oss ”Ropa till mig” säger Herren Gud, ”Ropa till mig så vill jag svara dig
och visa för dig stora och underbara saker som du ännu inte känner till”
Så låt oss söka Honom, Hans planer, tankar och vägar för det som ligger framför och låta
Honom få öppna våra ögon så att vi går in i det  som Han redan har planerat.

EGTS

Det sociala arbetet har löpt på under hela året. Ibland har det bara varit utdelning av
matkassar och när det har fungerat har vi även bjudit på fika eller soppa. Detta har varit

väldigt uppskattat. Vi började också
erbjuda samtal och utvecklade
Skuldhjälpen. Skuldhjälpen är en
verksamhet som syftar till att hjälpa
människor att få balans i sin ekonomi.
I slutet av året kunde vi genomföra 6
insamlingsevent och vi hade då besök
av Cirkus Mie, Rasmus Troedsson,
Kristin Jansson och Solid Gospel. Vi
gjorde också två konserter med vår
egen julkonsert.

Pingstkyrkans Internationella missionsarbete

Även för våra olika partners runt om i världen har Coronapandemin inneburit stora
utmaningar. På olika sätt har våra vänner runt om i världen fått anpassa sin verksamhet efter
rådande omständigheter. Nedan följer en sammanfattning av det arbete som gjorts under
året.

Några höjdpunkter från året 2021:
1. Bosnien:
a. Vi fortsätter stödja Eldina Grabovic som fungerar som administratör och

ungdomsledare i Tuzlaförsamlingen. Stödet sker i form av avskrivning av deras
lån med 250 EUR/mån.

b. Under året har vi haft möjlighet att stötta Tuzla-församlingens Royal
Rangers-arbete med hjälp av pengar vi fått från Vinden Second Hand.
Församlingen i Tuzla har startat den första Royalgruppen i Bosnien med stor
framgång. Verksamheten samlar många barn och ungdomar och ger verkligen liv
in i församlingen.



c. Genom församlingen i Tuzla bedriver vi fadderarbete i Bosnien där vi får vara
med och stötta barn som har det svårt ekonomiskt.

d. Förhoppningen var att 2021 genomföra den tredje samlingen i det projekt som
kallas Church Leaders Consultation (CLC) på Balkan. Det här projektet bidrar till
att skapa en viktig mötesplats för pastorer i den här regionen. Tyvärr så fick
samlingen flyttas till år 2022 på grund av att Coronapandemin satte stopp för
planerna.

2. Centralasien:
a. Vår satsning på nationella evangelister, främst i Uzbekistan, har fortsatt även

under 2021, c:a 1/3 av våra insamlade mission-medel används till att underhålla
c:a 15 lokala evangelister som ger kontinuerliga rapporter om arbetet. Fokuset
ligger i att nå de som ännu inte hört evangeliet. Bland annat har vi fått rapporter
om att de fått döpa flera människor till Kristus

b. Med PMU:s & Strömstad Second Hand har vi kunna förlänga vårt stöd till
ungdomscentret & yrkesskolan för funktionsnedsatta ungdomar i Tasjkent.

3. Östra & centrala Afrika
a. I Kongo har vi under året fortsatt vårt stöd till radioarbetet i Goma och Gemena.

Med hjälp av radion kan kyrkan nå ut med budskapet om Jesus till ställen som
aldrig hört innan. Vi ber och hoppas att radion ska få spela en avgörande roll i
människors väg till frälsning i den här regionen.

b. I Tanzania har vi kunnat färdigställa det flicklogement som återuppbyggdes på
FPCTs sekundärskola i Ruo efter en brand. Med hjälp av specialinsamlingar,
arvspengar och stöd från Vinden Second Hand har logementet nu blivit klart. Vi
fortsätter bidra till en bättre utbildning för barn och unga i Tanzania.

c. Vi har också gjort en specialinsamling för att kunna vara med och stötta en
utbildning för söndagsskollärare i Tanzania.

d. En extrainsamling gjordes också för att stötta fattigkassan på sjukhuset i Goma
efter att staden drabbats av ett vulkanutbrott och det då blivit många som behövt
vård.

4. Thailand
a. Under året har vi fortsatt vårt stöd till Mattias & Anna-Lena Hallkvist. De bedriver

ett intressant pionjärarbete i megastaden Bangkok i Thailand för att nå den stora
grupp muslimer som bor där.

5. Japan
a. Vår mångåriga missionär Inger Påhlsson fortsätter sitt arbete i en församling i

Japan.

6. Rumänien
a. Vi är med och stöttar Andreas Samuelsson som är missionär i Rumänien. Han

driver en snickerifabrik där romer och rumäner arbetar tillsammans. Han arbetar
också med läxläsning för barnen i den byn och olika former av stöd till de som
behöver. Andreas har en genuin längtan att förändra det samhället han lever i
och vill skapa ett samhälle där romer och rumäner kan leva sida vid sida.



b. Under året gjorde vi en specialinsamling för att stötta nya anställda i fabriken tills
de lärt sig arbetet och drar in sin egen lön. Nystartsbidraget för anställda gör att
fler kan få möjligheten att på sikt få ett fast arbete.

Genom vårt internationella missionsarbete får vi möjligheten att sträcka oss ut till människor i
andra länder. Vi vill ge vidare det vi fått som gåva, evangeliet om Jesus, världens frälsare.

Övrigt

Under året har onsdagsgruppen passat på att fräscha upp kyrkans lokaler med färg tapeter
möbler och gardiner. När vi kom tillbaka till kyrkan under hösten möttes vi av ett nymålat
kyrktorg. En uppfräschad böneplats men även av en renoverad orgel.

I församlingen har vi många duktiga personer som
ger av sin tid och talang till församlingen. Det är
tekniker, kamerapersoner mm. Under året har även
våra sångare och musiker gett gudstjänster och
samlingar en ton från himlen. Även Pingst centralt har
har noterat vårt starka musikliv och bad våra sångare
och musiker att ta fram ny musik till konferensen
Pingst ledare.  Den ligger nu på spotify.

TIll sist ett lite mer formellt komplement inför års- och administrationsmötet och
årsredovisningen för 2021

Församlingsstyrelse och församlingsråd
Församlingsstyrelsen har under året bestått av:
Pehr-Olof Olofsson ordf, Marie Langwagen v ordf, Peter Lewin, Christer Sjöberg, Sofia
Willén-Ryman, Anders Erlandsson och Robert Eliason. Mike Karlsson har varit adjungerad
till styrelsen

Församlingsrådet består vid slutet av 2021 av:
Peter Lewin ordf. Boel Forsberg v ordf, Irené Antby, Mimmi Botica, Erik Eliason, Robert
Eliason, Lady France Mulumba, Emanuel Klintefelt, Henrik Langwagen, Pehr-Olof Olofsson,
Åke Samuelsson, Christer Sjöberg och Julia Tärnqvist.

Händelser och noteringar omkring Pingstkyrkans ekonomi
Det har under året skett ett flertal viktiga händelser som påverkat Pingstkyrkans ekonomi på
olika sätt. Det som allra mest påverkat ekonomin är det covid-pandemi som påverkat stora
delar av året..
Offer och gåvor är ryggraden i församlingens ekonomi även om församlingen har andra



intäkter som bidrag, hyror och deltagaravgifter. Man kan notera att insamlingarna till
församlingens löpande verksamhet i Alingsås och runt världen har ökat något  och  de
riktade insamlingarna till En gåva till stan resp Specialmission ökat ännu lite mer. Däremot
har intäkter från läger, servering och verksamheterna för  65+ varit fortsatta låga under 2021.

Församlingens löpande kostnaderna följer i stora delar nivån från tidigare år och lagd budget
men den ändrade verksamheten har naturligtvis påverkat även våra kostnader. Utrustning
för att streama gudstjänster har kompletterats, kostnader för läger, servering mm har
naturligtvis sjunkit i förhållande till ett normalår.

I balansräkningen har semesterskulden bokats upp, dessutom har saldot för ”En gåva till
stan” reserverats upp i bokslutet. Nämnas kan också församlingen saknar långfristiga
skulder och anläggningstillgångarna är upptagna till bokfört värde vilket är betydligt lägre än
marknadsvärdet.

Under året har även beslut tagits om att driva ett detaljplanearbete för att skapa möjligheter
till mer lokaler och bostäder inom kyrkans fastighet. Kostnaden för detta arbete har
aktiverats i balansräkningen under pågående nybyggnad.

Som framgår av Årsredovisningen uppgår årets resultat till en förlust om 291 040 kr. Det har
sin grund i att församlingen i budgeten inte tar höjd för avskrivningen på inventarier och
maskiner. Förväntat resultat efter fulla avskrivningar skulle legat på en förlust om 220 000 kr
så förlusten är något högre än budgeterat. Utifrån det märkliga år som varit med covid är det
styrelsens uppfattning att det ändå är ett godtagbart resultat.

Avskrivning på fastigheten görs med 3 % årligen medan inventarierna skrivs av på fem år.
Det bokförda värdet på inventarierna är så lågt att det under 2022 i princip kommer att vara
fullt avskrivna.

Resultatet för 2021 uppgår till minus 291 040 kronor.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Slutord

Det är med tacksamhet vi ser tillbaka på det märkliga året vi lämnat. Ett år som har inneburit
att ställa om, göra nytt och tyvärr även ställa in. Ett förhållningssätt som vi tyvärr har med in i
i början av nådens år 2022. Vi ser dock fram mot att även detta år starta upp verksamheten
på bred front och återigen mötas live. Vi ser fram mot gemenskap i grupper och gudstjänster
för alla åldrar. VI ser fram emot att återigen tillsammans som församling får stämma in  i
lovsång och tillbedjan.
Ett år då Pingstförsamlingen får fortsätta att vara en kyrka för alla människor. En ännu mer
levande kyrka som återigen går live utan restriktioner.
Ett år då Pingstförsamlingen blir 100!

Alingsås 24 februari  2022.

Peter Lewin Pehr-Olof Olofsson
Föreståndare Ordförande

För styrelsen i Pingstförsamlingen i Alingsås bestående av
Pehr-Olof Olofsson ordf, Marie Langwagen v ordf, Peter Lewin, Christer Sjöberg, Sofia
Willén-Ryman Anders Erlandsson och Robert Eliason.























 
 
 
 

 
 

Pingstkyrkan i Alingsås 
Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås 

Telefon: 0322-105 50 
E-post: info@pingstkyrkan.com 

Hemsida: www.pingstkyrkan.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till 

Budget för 2022 
 
 
 
Församlingens totala arbete 
 Från Alingsås till Uzbekistan 
 
2022-02-05 



 
 
 
 

 
 

Pingstkyrkan i Alingsås 
Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås 

Telefon: 0322-105 50 
E-post: info@pingstkyrkan.com 

Hemsida: www.pingstkyrkan.com 

Förslag till budget för Pingstförsamlingen i Alingsås 2022 
 
Pingstförsamlingens ekonomi spänner liksom dess verksamhet över många delar. För att hålla ordning 
och kunna följa upp olika verksamheter redovisas och budgeteras ekonomin uppdelat på olika 
kostnadsställen och projekt. Det finns kostnadsställen för bl.a. Internationell Mission, En gåva till stan, 
Barn, Ungdom, Verksamhet mm  
  
Budgetberedningen 
Styrelsen och missionsteam har utifrån prognos för 2021 samt bedömning av kommande bemanning och 
övriga kostnader och intäkter arbetat fram budgeten under kvartal 4 2021. I de delar som utfallet 
påverkats av Covid 19 -epidemin har bedömning gjorts utifrån ett normalår. Det märks bl.a i att många 
budgetposter följer tidigare budget. Man kan såhär i början av 2022 redan konstateras att inte heller detta 
år blir ett normalår.  
Budgeten avser församlingens löpande verksamhet och inkluderar även intäkter och kostnader hänförliga 
till ”En gåva till stan” och ” Specialmission”.  
 
Kommentarer till budgeten. 
 

Verksamheten i Alingsås 
Budgetens beräknade intäkter 
Pingstkyrkans verksamhet bygger på ett stort engagemang och generositet från kyrkans medlemmar. 
Pingstkyrkans intäkter består till nästan 80% av gåvor och offer. Resten utgörs i stort av bidrag, hyror, 
serveringsintäkter och lägeravgifter. 
 
Budgetens beräknade kostnader  
Personalkostnader. 
Budgeten bygger på en bemanning med cirka 4,25 heltidstjänster. Fördelat på: 
    En föreståndare och ytterligare en pastor på heltid samt en ungdomsledare, administrativ ledare samt 
ytterligare projektanställda på deltid.  
 
Fastighetskostnader.  
Dessa utgör cirka 10 % av den totala kostnadsmassan. Dessa finansieras till största del av de hyresintäkter 
församlingen erhåller. Nettokostnaden för fastigheten ligger på under 10 000 kr per månad.  
Utöver de löpande fastighetskostnaderna som ingår i budget kan det komma att göras investering i 
detaljplanearbete mm. Dessa kommer inte att resultatföras utan kommer att läggas till fastighetens 
bokförda värde.  
 
Avskrivning. 
I budgeten har upptagits 120 000 kr i avskrivning vilket i stort motsvarar den redovisningsmässiga 
avskrivningen för Fastigheten. I bokslutet kommer det utöver detta även redovisningsmässigt göras en 
avskrivning om cirka 200 000 kr för inventarier. Men med tanke på att församlingen är obelånad och 
avskrivningen avser investeringar som vi samlat in medel till redan bedöms det möjligt att göra på detta 
sätt. Investeringar bedöms även ha en längre livslängd än avskrivningstiden 5 år. Med följd att 
församlingen även 2022 kommer att redovisa en förlust. Under 2022 kommer inventarierna i stort vara 
avskrivna varför det är sista året som avskrivningen blir så stor. 
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Kostnader som täcks av motsvarande intäkter.  
I budgeten förutsätts att kostnaderna för servering, läger och liknande aktiviteter täcka av till aktiviteten 
kopplade intäkter.  
Även satsningar inom En gåva till stan och Specialmission bygger på i stort på samma princip. 
Öronmärkta gåvor, sponsring etc. finansierar de direkta kostnaderna i dessa verksamheter.  
 
Övriga kostnader. 
Bland dessa finns kostnader för barn-, ungdoms- och 65+-verksamheten. Dessa är viktiga delar av 
församlingen men genom ett starkt engagemang och kostnadsmedvetenhet är de direkta kostnaderna i 
dessa verksamheter begränsade. Nivån på budgeterade kostnader följer i stort tidigare år.  
 
Kostnaderna för dessa verksamheter framgår av budgeten medan dess intäkter ryms inom de  
gemensamma intäktsposterna. Ser man på respektive verksamhet som Barn och Ungdom är församlingen 
nettokostnad runt 20 000 kr per verksamhet och kostnaden för Unga vuxna- och 65+verksamheterna är 
lägre.  
 
En gåva till stan  
Pingstkyrkans sociala verksamhet är en viktig del av församlingen. Behoven ökar i samhälle där tyvärr 
klyftorna ökar. Vi ser även att engagemang att vara med och hjälpa som ökar år från år.  Detta ses både i 
ökade insamlingar, förtroende och volontärer i vårt sociala arbete. Detta arbete omfattar både 
julsatsningen, öppen kyrka och satsningar som ryms inom begreppen mathjälpen, skuldhjälpen mm. I 
budgeten har både en intäkt och kostnad lagts in med 360 000 kr. Intäkter är till huvuddelen insamlingar 
men sponsorintäkter utgör drygt 100 000 kr.  Sponsorintäkterna överstiger kostnaden för 
insamlingseventen. Under 2022 ser vi framför oss att ytterligare personer väljer att bli månadsgivare.  
 
Internationella Missionsinsatser  
Internationella Missionsinsatser  
En stor del av de internationella missionsinsatserna bygger på långsiktiga åtagande. Detta gäller bl.a. 
underhåll för svenska missionärer som familjen Hallqvist i Bangkok, Inger Pålsson i Japan och från 2020 
även underhåll av familjen Andreas Samuelsson i Rumänien men även långsiktigt stöd till nationella 
evangelister i Bosnien & Uzbekistan mm 
Dessa satsningarna omfattar 340 000 kr varav 170 000 kr avser nationella evangelister. 
  
Andra långsiktiga insatser är vårt stöd till församlingarnas mediaarbete i Goma & Gemena i Congo. 
Ungdomssatsning och pastors- och ledarakademi på Balkan, kallat för CLC samt arbete bland ungdomar 
med funktionsvariation i Uzbekistan 
  
För att stärka engagemanget för den internationella missionen och lyfta vårt engagemang för behoven 
runt om vår jord görs speciella satsning för att möta specifika behov. En liknande insamlingsaktivitet 
som ”En gåva till stan” men med ett internationellt fokus. Vi kallar den ”Specialmission” Här kommer 
speciella behov att lyftas och de kommer att finansieras med separata insamlingar. 
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Insamlingsbehov / Insamlingsmål 2022 

     Per helår       Per månad 
Insamlingsmål för den löpande verksamheten  
i Alingsås och ut över världen    3 404 000 kr         284 000 kr 
 
En gåva till stan            360 000 kr            30 000 kr 
Specialmission Speciella satsningar          96 000 kr  8 000 kr  
 
Totalt insamlingsmål 2022    3 860 000 kr          320 000 kr 
 
 
Slutkommentarer. 
Insamlingsbehovet för 2022 ligger på samma nivå som budgeten för 2021. Målet för insamlingarna för 
den löpande verksamheten är cirka 8 % över de preliminära insamlingarna för 2021. Behoven både lokalt 
och globalt ökar i en värld där förutsättningarna för människor runt hela vår jord förändras i rask takt. 
Som församling vill vi finnas till och vara en given tillgång som möter dessa behov var de än 
uppkommer.  
 
Alingsås 2022-02-05 
För Pingstförsamlingens styrelse  
Pehr-Olof Olofsson  
Ordförande 
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Bilaga 4 Valberedningens förslag till funktionärer 
 
Valberedningen har jobbat med att stämma av med nuvarande funktionärer och föreslår omval av dessa samt arbetat med att 
komplettera med något nyval. 
 
Valberedningens förslag är följande: 
 
Styrelse 
Robert Eliason (ordf) nyval som ordförande 
Marie Langwagen (v.ordf) omval 
Pehr-Olof Olofsson omval 
Christer Sjöberg omval 
Peter Lewin (föreståndare) omval 
Sofia Willén Ryman omval 
Anders Erlandsson  omval 
Anders Zandén adjungerad 
Mike Karlson adjungerad 
 
Revisorer 
David Skoog omval 
Peter Ålleving omval 
Suppleant vakant 
 
Sekreterare 
Helene Olofsson  omval 
Simon Falk omval 
3:e sekreterare vakant 
 
Kassör 
Iréne Antby omval 
 
Styrelsen föreslår att Valberedningen består av 
Peter Lewin omval 
Noomi Skoog omval 
Kerstin Ahlberg omval 
Johanna Lövgren omval 
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Bilaga 5 Bemyndigande att behandla medlemsfrågor 
 

Bemyndigande för FÖRSAMLINGSRÅDET (Äldste/Församlingsledning) och pastorerna att för Församlingens 
räkning handlägga vissa medlemsärenden 

Medlemskap i Pingstförsamlingen i Alingsås avgörs enligt stadgarna av Församlingen. Med tanke på att det är flera 
månader mellan församlingsmötena är det önskvärt att beslut i medlemsärenden såsom välkomnade av nya 
medlemmar, in- och utflyttningar kan tas löpande.  
 
Församlingsråd och församlingsstyrelsen föreslår därför att församlingen beslutar om att delegera till 
Församlingsrådet (äldste/ församlingsledningen) att besluta om medlemskap för nya medlemmar, beviljande av 
flyttningsbetyg och utträde. Delegationen bör gälla samtliga medlemsärenden förutom uteslutning av medlem som 
även i fortsättningen skall vara en församlingsfråga. 
 
Församlingsråd och församlingsstyrelse föreslår vidare: 

1. att pastorerna i samband dopsamtal och dop ges rätt att ensamma ta beslut om medlemskap för nydöpta. 
2. att föreståndaren eller den denne utser ges rätt att handlägga beviljandet av flyttningsbetyg till annan kristen 

församling. 
3. att föreståndaren eller den denne utser ges rätt att bevilja medlemskap vid flyttningsbetyg från annan kristen 

församling. 
4. att föreståndaren eller den denne utser ges rätt att bevilja medlemskap vid medlemskap grundat på dopintyg. 
 

 
Beslut skall meddelas Församlingsråd och Församling 
 
Beslut i medlemsärenden tillkännages i Församlingstidningen och/eller anslås på kyrktorget. Nya medlemmar 
välkomnas i söndagsgudstjänst.  
 
Medlemskap i Pingstförsamlingen i Alingsås avgörs som nämnts ovan enligt stadgarna av församlingen. Stadgarna 
anger vidare att ”Medlemskap kan vinnas av var och en som har en personlig tro på Jesus, låtit döpa sig med de 
troendes dop och i sitt liv är villig följa Nya Testamentets lära”.  
 
Delegationen gäller till ordinarie administrationsmöte 2023 då en ev. förlängning beslutas alternativt till nya stadgar 
antagits. 
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Bilaga 6 Internationella Missionsrådets mandat  ”Missionsteamet” 

Pingstförsamlingen i Alingsås Internationella Missionsråd: 

1. skall årligen föreslå församlingen för beslut, strategi, plan och budget för församlingens 
evangelisations/missionsinsatser utom Sverige under det kommande året.  

2. skall aktualisera, inspirera och informera om församlingens missionsinsatser i samråd med pastorsteamet. Detta 
kan ske på många olika sätt där missionshelger är en viktig del. 

3. skall förbereda nya missionsåtaganden och alla missionsärenden som skall behandlas i församlingsstyrelse och 
församlingsmöten. Nya missionsåtaganden beslutas i församlingen efter församlingsstyrelsens rekommendation 

4. skall inom fastställd budgetram se till att olika missionsåtagande genomförs på bästa möjliga sätt och att 
inkomsterna balanserar löpande kostnader. 

5. skall ansvara för att ansökningar om bidrag för vårt missionsarbete förbereds och skickas till berörda 
samarbetspartner. 

6. har rätt att själva ta beslut om budgetförstärkningar i pågående insatser upp till 10% av ursprunglig godkänd 
årsbudget, eller upp till SEK 10.000. 

7. har rätt att inom godkänd årsbudgetram själva ta beslut om insatser upp till 10.000 kr per budgetpost, men bör om 
tiden tillåter tänka på att ett beslut i församlingen kan öka engagemanget. 

8. har rätt att vid akuta behov ta initiativ och beslut till insamlingar i samband med t.ex. katastrofhjälp 

9. har rätt att utse olika insamlingsbehov för speciella missionsinsatser motsv. ”Special mission”. 

10. skall meddela samtliga tagna beslut enligt ovan till församlingsstyrelsen (och församlingen) via protokoll och där 
så behövs med muntlig kompletterande information. 

11. skall representera församlingen i samarbetet gentemot församlingens olika samarbetspartners, t.ex. missionär, 
nationella medarbetare och församlingar, olika missions- o biståndsorganisationer samt regionråds- och 
fältkonferenser 

12. skall ha delegerat ansvar för löpande kontakt med utsänd svensk personal samt tillsammans med pastorsteamet 
förbereda utresa och hemkomst, och i akuta krissituationer ta nödvändiga beslut. 

13. skall i arbetet normalt följa riktlinjerna i Missionsbetänkandet. Ev. avvikelser förankras i församlingsstyrelsen. 

14. skall inom sig ha ordförande som kallar och leder missionsrådets sammankomster samt sekreterare som skriver 
protokoll. Den av församlingen utsedde kassören rapporterar till församlingen via missionsrådet avseende 
internationell mission. 

Ovanstående mandat följer i stort med det mandat som gällt under de senaste åren. 
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Bilaga 7 En gåva till stan / Sociala teamet 

Pingstförsamlingen i Alingsås team för socialt arbete inom Alingsås: 

1. skall årligen föreslå församlingen för beslut, strategi, plan och budget för församlingens sociala arbete under 
det kommande året.  

2. skall aktualisera, inspirera och informera om församlingens sociala insatser i samråd med pastorsteamet. Detta 
kan ske på många olika sätt och där eventen i december är en viktig del. 

3. skall förbereda nya åtaganden och alla ärenden som skall behandlas i församlingsstyrelse och 
församlingsmöten. Nya större åtaganden beslutas i församlingen efter församlingsstyrelsens rekommendation. 

4. skall inom fastställd budgetram se till att olika åtagande genomförs på bästa möjliga sätt och att inkomsterna 
balanserar löpande kostnader. 

5. skall ansvara för att ansökningar om bidrag för vårt sociala arbete förbereds och skickas till berörda 
samarbetspartner 

6. har rätt att själva ta beslut om budgetförstärkningar i pågående insatser upp till 10% av ursprunglig godkänd 
årsbudget, eller upp till SEK 10.000. 

7. har rätt att inom godkänd årsbudgetram själva ta beslut om insatser upp till 10.000 kr per budgetpost, men bör 
om tiden tillåter tänka på att ett beslut i församlingen kan öka engagemanget. 

8. har rätt att vid akuta behov ta initiativ och beslut till insamlingar. 
9. skall inom sig ha ordförande som kallar och leder teamets sammankomster samt sekreterare som skriver 

protokoll. 
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