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OCH DET BLEV STOR 
GLÄDJE I DEN STADEN. 
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Verksamhetsåret 2021

Pandemin som under ett par års tid påverkat hela vår värld 

har så sakteliga släppt sitt järngrepp om oss. Trots att även 

hela 2021 kraftig påverkades ser vi inte året som förlorat.   

Då det hösten 2020 stod klart att huvuddelen av firan-

det av Göteborgs 400-årsjubileum skulle skjutas upp till 

2023, gick Hjärta Göteborg lugnt och målmedvetet in 

i året med sikte på att konsolidera och förbereda för en 

ännu bättre ”gåva av bestående värde ”till staden 2023. 

Vi inspirerades av att flertalet församlingar fortsatte sitt 

ekonomiska stöd, om än på en lägre nivå.

Sammanfattningsvis så går vi in i 2022 stärkta och moti-

verade för vårt uppdrag att se visionen ”en enad kyrka för 

en helad stad” förverkligad.

.

Urban Ringbäck

Styrelseordförande Hjärta Göteborg
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Hjärta Göteborg – en ideell förening
Huvudman för Hjärta Göteborg är Göteborgs kristna råd (GKR), som i sin tur ägs 
gemensamt avförsamlingarna. Huvudman har inget operativt arbete men får 
genom kontaktpersoner in i styrelse och kontinuerliga avstämningar information 
om arbetets fortlöpande gång.

Styrelsen
Verksamheten leds av en ekumeniskt sammansatt styrelse. Styrelsen svarar mot GKR. 
Dess uppgift är att leda arbetet och fatta beslut om inriktning och resurser (personellt 
och ekonomiskt) som står till förfogande.
Styrelsen ger även stöd åt projektledaren så att Hjärta Göteborg kan genomföras på 
bästa sätt. Styrelsens ledamöter fungerar också som ambassadörer för hela sats- 
ningen.

Styrelsen har under året ändrat konstellation då ledamöter flyttat från Göteborg eller 
fått nya ansvarsområden. Styrelsen består under året bestått av ordförande Urban 
Ringbäck, Smyrnakyrkan, kassör Carl-Johan Holmberg, Saronkyrkan, Martin Lindh,  
Örgryte pastorat, Mimmi Edin, Räddningsmissionen, Daniel Pauchard, Kristus Kon-
ungens Katolska församling/Göteborgs Kristna Råd (som ersatt Daniel Korol, Göte-
borgs Kristna Råd), Elin Alm, Equmeniakyrkan (som ersatt Alejandro Gallardo, Fräls-
ningsarmén). Projektledaren Eva Staxäng har fram till och med september 2021 varit 
adjungerad vid mötena. 

Rollen som projektledare har under hösten varit vakant och ett arbete påbörjades 
med att finna en lämplig ersättare. Efter intervjuer med tänkta projektledare tillsattes 
vid det sista mötet för året Magnus Nilsson från Kristus Konungens Katolska församling 
som ny projektledare för Hjärta Göteborg.

Styrelsen har under året arbetet med omställningsfrågor förorsakade av pandemin, 
frågor kring ekonomi och förankring i församlingarna, fört dialog med huvudmannen 
GKR kring vision och inriktning, och frågor hur det operativa arbetet ska bedrivas i den 
nya situation som uppstått i och med pandemin. 
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Operativt ledningsarbete
Det operativa arbetet har under året drivits av en mindre arbetsgrupp bestående av 
Eva Staxäng, projektledare, Urban Ringbäck, styrelseordförande och Calle Holmberg, 
styrelseledamot. Eva har varit timanställd (upp till 50 %) och Urban Och Calle har kun-
nat ge upp till 20 % inom sina tjänster i respektive församlingar. Eva Staxäng har även 
efter september 2021 fortsatt arbetet i den operativa grupp som regelbundet träffats. 

Vid det sista mötet under året 20211208 fattades en rad beslut runt 
det fortsatt arbetet 2022 och framåt: 

- Att välkomna Magnus Nilsson som ny projektledare på någon form av volontärkon-
trak.

- Att Urban Ringbäck blir arbetande styrelseordförande på 20 procent, där 10 procent 
finansieras av Hjärta Göteborg, resterande av Smyrnaförsamlingen.  

- Att In i den operativa ledningsgruppen arbetet med ansvar för det sociala spåret går 
Mimmi Edin, finansierad av Räddningsmissionen. Hon lämnar därmed styrelsen. Calle 
Holmberg är kvar som tidigare och får göra detta inom sin tjänst i Saronkyrkan. 
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Händelser under året
Gudstjänster
Hjärta Göteborg har under året varit med om att arrangera två ekumeniska gudstjäns-
ter. 
Den ena tillsammans med Göteborgs kristna råd, GKR, som varje år tar initiativ till den 
traditionella nyårsgudstjänsten i Gustavi domkyrka och som i år förstärktes av en av 
Hjärta Göteborgs styrelseledamöter.

Den andra gudstjänsten – ett samarbete mellan Hjärta Göteborg och Kyrkorna i väster 
– hölls på Pingstdagen den 23 maj i Opalkyrkan i Tynnered. Temat var ”Guds gåva 
till en orolig värld”. Vissa församlingar valde att sända den som sin huvudgudstjänst i 
egna kanaler, andra valde att via länk komplettera sin egen med denna ekumeniska.
Pingstgudstjänsten speglades av ett gott ekumeniskt samarbete där präster, pastorer 
och sångare från kyrkorna i västra Göteborg medverkade. Kyrkorna i väster utgörs av 
Equmeniakyrkan i Fiskebäck, Katolska kyrkan på Johannesgården, Fiskebäckskyrkan, 
Opalkyrkan, Svenska Alliansmissionen, Syrisk-Ortodoxa kyrkan i S:t Gabriels försam-
ling, Frölunda pingstkyrka samt Tynnereds församling Svenska kyrkan.
Predikan hölls av pastor Anna Ahlström, Fiskebäckskyrkan och Svenska Alliansmissi-
onen. Medverkade gjorde även sångare och musiker från Opalkyrkan under ledning 
av Jan och Peter Nordbring samt sångare från S:t Gabriels syrisk-ortodoxa kyrka som 
sjöng Herrens bön Fader vår på arameisk assyriska. 
Gudstjänsten går att se i efterhand på vår kanal på Youtube. 

Båda dessa gudstjänster var i huvudsak digitala och följdes av flera tusen tittare. Vid 
båda gudstjänsterna gick kollekten till Hjärta Göteborg.
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Musikvideon The Blessing
I samband med Hjärta Göteborgs webbsända pingstgudstjänst år 2020 föddes idén 
om att göra något för att stärka startskottet för Hjärta Göteborg. Det blev en virtuell 
kör och sången The Blessing, skriven av Kari Jobe, Steven Furtick, Chris Brown och 
Cody Carnes. I videon medverkar 15 kyrkor, rörelser och körer.
Till pingstgudstjänsten 2021 klipptes filmen om och förstärktes med inslag från Svens-
ka kyrkan, där biskop Susanne Rappmann ber en välsignande bön för staden.Filmen 
går att se vår kanal på Youtube.

Grafisk profil
Under året fullföljdes arbetet med att ta fram en grafisk profil med ny logotyp, enhet-
ligt typsnitt och en enhetlig färgskala. Samarbetspartner i det arbete var reklambyrån 
Wootby som arbetat till stor del pro bono och med möjligheter till fortsatt samarbete 
till en kostnad långt under marknadspris. Wootby har under året bytt namn till Add 
Color.

De olika spåren
Flera av spåren har under året satts på paus. Det gäller bland annat Bönespåret och 
Festspåret. Gudstjänstspåret har, som ovan nämnts, medverkat med två ekumeniska 
gudstjänster. Det Sociala spåret, som är den beständiga gåvan till staden, har fortsatt 
genom fyra Mötesplatsträffar. Uppslutningen har varit långt över förväntan och intres-
set för att finnas med i detta sammanhang har varit stort från många kyrkor och sam-
fund. Inte sällan under 100 personer – diakoner, präster och ideella medarbetare - vid 
varje tillfälle.
Syftet med Mötesplatsträffarna har varit att synliggöra det diakonala och sociala arbete 
som bedrivs bland kyrkorna och tillsammans forma det till en långsiktig gåva till staden 
från Hjärta Göteborg och alla församlingar och samfund som bidrar och vill bidra. 

Mötesplats Hjärta Göteborg:
Fredagen den 26 februari digitalt via Zoom. Tema: Diakoni och frivillighet  
Medverkande: Johan von Essen, präst och professor i livsåskådningsvetenskap med inriktning mot civil-
samhällesstudier, Ingrid Fränne, diakon i Saronkyrkan , Martin Lindh, kyrkoherde i Örgryte församling 
Cia Hansson, volontärsamordnare Räddningsmissionen 

Fredagen den 28 maj digitalt via Zoom. Tema: Diakonala utblickar
Medverkande:Stina Oscarson, regissör, dramatiker/författare och samhällsdebattör, Joel Halldorf, kyr-
kohistoriker och författare, Kjell Karlsten, tidigare chef för Frälsningsarméns programsektion. Numera 
verksamhetschef för Heart Sthlm. Ann-Christine Karlsten, tidigare startat sociala verksamheter inom 
Frälsningsarmén i Visby. Nu ansvarig för omsorg & rehabilitering för Heart Sthlm.

Fredagen den 17 september i Betlehemskyrkan. Tema: Hur ger vi som kyrka en framväxande 
generation mening, hopp och framtidstro?
Medverkande: Patti Hansén och Stina Hindström från Fatta Familjen i P1. Patti är verksamhetschef inom 
hemlöshet på Räddningsmissionen och Stina är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av barn och 
ungdomspsykiatriskt arbete. Linda Johannesen, planeringsledare stadsledningskontoret Göteborgs 
stad. Ansvarig för en fritidsvaneundersökning bland barn och unga i Göteborg. Carin Dernulf, general-
sekreterare EqumeniaLinda Martinsson, ungdomssocionom Saronkyrkan, Kurator CS

Fredagen den 19 november i Glöstorpskyrkan Tema: Från ord till handling

Medverkande:Maria Fässberg Norrhall, församlingsföreståndare S:t Jakobs kyrka, om existentiell hälsa.
Därefter runda-bordssamtal om framtiden för Mötesplatserna.
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Intäkter 
(tkr)

Utfall 
2021

Budget 
2022

Donationer från 
bärarförsamlingar

194 200

Kollekt vid samlingar 22 20

Sponsring/reklamintäkter 0 120

Totala intäkter 216 340

Kostnader (tkr)

Personalkostnader 52 100
Externa kostnader 92 240

Totala kostnader 144 340

Resultat 72 0

Ekonomisk rapport

Tillgångar (tkr) 2021-01-01 förändring 2021-12-31

Likvida medel 351 13 364

Totala tillgångar 351 13 364

Skulder & eget kapital (tkr)
Eget kapitsal 292 292

Leverantörsskulder 59 -59 0

Årets resultat 0 72 72

Totala skulder 
& eget kapital

351 13 364

Balansräkning
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Eget kapital i föreningen Hjärta Göteborg 292
Årets Resultat 72

Att disponera 364

Nytt Eget kapital i föreningen Hjärta Göteborg 364

Förslag till resultatdisposition (tkr)

h

Elin Alm

Göteborg i mars 2022
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