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GUDSTJÄNSTER NOVEMBER - DECEMBER 2016

LÖRDAG 5 NOVEMBER 19.00
“Alla helgons dag”
Predikan: Magnus Bramer
Musik: Sara Woxlin

SÖNDAG 6 NOVEMBER KL 11.00
SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG 
”Vårt evighets hopp”
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Marcus Runby med team
Ljuständning i gudstjänsten
Job 17:15-16, 1 Kor 15:35-49, Joh 6:37-40, Ps 116:1-9.

SÖNDAG 13 NOVEMBER 11.00
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
”Vaksamhet och väntan”
Predikan: Magnus Bramer
Musik: Felicity 
Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-9, Luk 12:35-40, Ps 139:1-18

SÖNDAG 20 NOVEMBER KL 11.00
DOMSSÖNDAGEN - ”Kristi återkomst ”
Predikan: Morten Sager
Musik: Peter Madsen med team
Söndag 27 november 
Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30, Ps 102:26-29

SÖNDAG 20 NOVEMBER KL. 15.00
Gudstjänst med barnvälsignelse
*se info på sid 5.

SÖNDAG 27 NOVEMBER kl. 11.00
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT 
”Ett nådens år”
Predikan: Elin Alm 
Musik: Adventskören
Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, Luk 4:16-23 och Matt 21:1-9, Ps 24

NOVEMBER

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST I SARON
I början av november får vi en möjlighet att under Allhelgonahelgen minnas de som inte 
längre f inns hos oss här på jorden. Det få man gärna göra tillsammans i Saronkyrkan t.ex. 
den 5 november kl. 17.00, ett tillfälle att bli stilla, lyssna till musik och minnas. 
När november går mot sitt slut får f ira första advent, början på ett nytt kyrkoår där vi får 
dras in i väntan på att Jesus skall komma till jorden. Våra liv rymmer mycket, glädje och 
sorg och allt där emellan och vi hoppas att vi kan dela våra liv i våra gudstjänster och 
tillsammans söka Guds ledning.

Välkommen till Saronkyrkan i novemberrusket och i adventstid.  

SÖNDAG 4 DECEMBER KL. 11.00
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
”Guds rike är nära”
Predikan: Britta Hermansson
Musik: Amanda Gustafsson med team
Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Mark 1:14-15, Ps 85:9-14

SÖNDAG 11 DECEMBER KL 11.00
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT 
”Bana väg för Herren”
Predikan: Magnus Bramer 
Musik: Barnkören Popcorn och team
Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15, Ps 146:3-9

SÖNDAG 18 DECEMBER KL 11.00
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
”Herrens moder”
Predikan: Elin Alm 
Musik: Erika Nordbring med team 
Barnvälsignelse
Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45, Ps 145:8-13

SÖNDAG 25 DECEMBER KL 11.00
JULDAGEN ”Jesu födelse”
Predikan: Lennart Thörn
Musik: Eva Thörn
Jes 9:2-7 , Heb 1:1-3, Luk 2:1-20, Ps 72:1-7

DECEMBER

SMAKA OCH SE 
En mässa för många sinnen

Fredag 4 november 20.00
Fredag 2 december 20.00

Arrangeras av Unga Vuxna

1936 - 2016 
EN PIGG 80-ÅRING!

80
UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR SARONFÖRSAMLINGEN I GÖTEBORG 1937:”Församlingens egentliga konstituering ägde rum söndagen den 6  december 1936, då rikt välsignade möten höllos i Hvitfeldtsskolans aula. // Den nybildade församlingen antog namnet Saronförsamlingen i  Göteborg. Namnet ”Saron” hade fötts fram i åtskilliga medlemmars hjärtan tidigare. // Församlingens medlemsantal var vid bildandet 321, av vilka 193 kommo från Tabernaklet och 127 från Linnéakyrkan.  Därjämte anslöt sig en syster, förut tillhörande Ebenezerförsamlingen.”

NU FIRAR VI ATT 
SARONFÖRSAMLINGEN 

FYLLER 80 ÅR!

EN PIGG 80-ÅRING!

Välkommen på födelsedagsfest lördagen den 3 december kl.15.00 
Vi delar minnen och blickar framåt, lyssnar till musik och äter gott  
tillsammans.
 
Anmälan sker till info@saron.se, 
eller 031-741 12 00 senast 24 november.
 

 VÄLKOMMEN!
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BARN & FAMILJBARN & FAMILJ

BARNK YRK AN
Alla barn i åldrarna 3-12 år är varmt 
välkomna att vara med i vår Barnkyrka 
som möts varje vecka. Barnen är med i 
kyrksalen den första kvarten och går 
sedan ner till sina grupper: 3-5 år, 
6-9 år (åk F-3) och 10-12 (åk 4-6). 

I entrén möts ni av värdar i röda tröjor 
som gärna hjälper er att hitta till rätt 
grupp. Efter gudstjänsten/Barnkyrkan 
serveras f ika i Brunnen. 
Varmt välkommen!

BARNK YRK AN GUDSTJÄNST
En gång i månaden firar vi vår egen gud-
stjänst i Barnkyrkan. Vi möts i Brunnen alla 
grupper tillsammans med ledare och föräl-
drar som vill. De äldsta barnen är med och 
tar ansvar för gudstjänstens innehåll och 
medverkar med sång, musik och drama 
mm. Nästa gudstjänst är söndagen den 
27 november då vi firar första advent 
på vårt sätt. Välkommen!

Söndagen den 11 december  
f irar vi gudstjänst tillsammans, barn och 
vuxna, i kyrksalen. Barnkören Popcorn 
sjunger tillsammans med ett lovsång-
steam, Magnus Bramer predikar, vi sjunger 
lovsång och deltar i rörelsen kring bön 
och nattvard små och stora i en salig 
blandning. Efter gudstjänsten fikar vi i 
Brunnen.

Söndagen den 18 december möts vi för 
sista gången innan jul. I Barnkyrkan berät-
tas julevangeliet i ett julspel, vi julpys-
slar och efter gudstjänsten serveras det 
risgrynsgröt och skinkmacka.
Under jullovet har Barnkyrkan uppehåll 
men det f inns möjlighet att sitta och rita 
etc i lilla salen intill kyrksalen.
Barnkyrkan startar igen söndagen den 22 
januari 2017 men vi erbjuder någon form 
av aktivitet söndagen den 15 januari. 

VILL DU HJÄLPA TILL I BARNK YRK AN? 
VI BEHÖVER BLI FLER!
Det f inns möjlighet att vara med och 
hjälpa till i Barnkyrkan på olika sätt. 
Sjunga och spela, pyssla och sporta, leda 
samtal i en mindre grupp, undervisa eller 
spela teater. Finnas med som värd och 
välkomna barnen och vara resurs i lek och 
samling. Regelbundet eller då och då. Allt 
är möjligt! 

RY TMIK
Är du föräldraledig vårterminen 2017? 
Varmt välkommen till våra rytmik- 
grupper för de yngsta barnen. 
Baby 1 (1- 8 mån): 
Onsdagar kl. 14.00
Baby 2 (9-15 månader): 
Måndagar kl. 14.00. 
Kostnad: 600 kr /10 ggr
Anmälan: rytmik@saron.se 
(begränsat antal platser)
Ledare: Carina Cederborg
Mer info hittar du på www.saron.se

Fullt ös på Barnkyrkans gudstjänst
ÖPPEN FÖRSKOLA
Onsdagar 10.00-12.30 är veckans höjd-
punkt för många familjer. Då är kyrkan 
öppen för barn 8 mån - 3 år och deras 
föräldrar (självklart får småsyskon också 
följa med). Här får du och dina barn träffa 
andra familjer, leka och ha roligt tillsam-
mans. Vid ca 10.30 har vi en sång-och ryt-
mikstund och det f inns möjlighet att köpa 
soppa, f ika och att värma mat till barnen. 
Bjud med vänner och grannar och kom! 
Sista Öppna förskolan för terminen är 
onsdagen den 7 december.

BARNVÄLSIGNELSE
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt 
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck 
för detta har vi barnvälsignelse i vår gud-
stjänst för att välsigna och tacka för det 
nyfödda barnet, glädjas med familjen och 
innesluta dem i förbön. Vi erbjuder barn-
välsignelse i gudstjänsten söndag den  
18 december kl.11.00 och vi har också en 
särskild barnvälsignelsegudstjänst söndag 
den 20 november kl. 15.00. För mer 
information och anmälan kontakta Carina 
Cederborg.

FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04
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FAMILJELÄGER
I BRANÄS PÅ SPORTLOVET
11 FEBRUARI - 15 FEBRUARI

 
Välkomna med på familjeläger. Vi bor på 
Letafors herrgård (vandrarhemsstandard) 
som ligger 20 minuter från Branäs och 
en timme från Trysil. Var och en reser dit 
i egen bil. Dagarna bjuder förutom på 
skidåkning, korvgrillning och bus i backen 
på härlig gemenskap under gemensamma 
måltider och samlingar på kvällen för barn 
och vuxna. 

Anmälan senast 18 december. Antalet 
rum begränsar hur många som kan följa 
med, så först till kvarn! Mer information 
och anmälan finns på www.saron.se

Kontakt: Carina Cederborg

UNG  / UNGA VUXNABARN & FAMILJ / UNG / UNGA VUXNA- SKIDLÄGER

#SARONUNGDRARTILLFJÄLLEN
LOFSDALEN 12-18 FEBRUARI
Vecka 7 åker vi på sportlovsläger – häng med! Boka in 12-18 februari i kalendern redan 
nu!  Dagarna kommer vara fyllda av undervisning, tillfällen att tillsammans få möta Gud, 
härligt häng och självklart en hel del tid i skidbacken. 

Håll utkik på saron.se efter mer information och hur du anmäler dig! Info kommer dyka 
upp i mitten av november. Anmälan senast 18 december. 

Kontakt: Linda Martinson
 

NÄRMARE BACKEN. 
NÄRMARE VARANDRA. 

NÄRMARE GUD. 
UNGA VUXNAS SKIDRESAN TILL 

HEMSEDAL 6-9 APRIL
Vi bor i 20-personersstugor med bastu 
och gångavstånd till backen. Maten gör vi 
tillsammans i matlag. Ett gött sätt att lära 
känna varandra lite mer. På kvällarna blir 
det korta bönesamlingar och gott om tid 
att umgås.

Info och anmälan på www.saron.se under 
f liken Unga vuxna.

Kontakt: Morten Sager

SARON//UNG
Vill du ha koll på vad som händer 
för ungdomarna i Saronkyrkan – 
följ @saronung på instagram. Där 
läggs det varje vecka upp vad 
som händer! 

7UP & OH MY GOD
Varannan fredag är det 7up för alla som 
går i årskurs sju och uppåt och en fredag i 
månaden är det oh my God 
– ungdomsgudstjänsten för dig i gymna-
siet!

VILL DU HÄNGA MED SARONS  
FANTASTISK A UNGDOMAR? Klart du vill! 
Ett sätt att göra det på är att vara med 
och hjälpa till i någon av de aktiviteter 
som finns för ungdomarna varje vecka här 
i kyrkan. Kontakta ungdomsocionomen 
Linda för mer information.

FÖR MER INFO OM UNGA VUXNA: 
Morten Sager, pastor
morten.sager@saron.se
0708-77 59 79

GUD HJÄRTA GBG 

FÖR MER INFO OM SARON//UNG:
Linda Martinson,
ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
031-74 11 215

UNGA VUXNA // SAMTAL PÅGÅR
Tema hösten 2016: Fanatism på gott 
och ont. Om IS, kyrkan och behovet av 
helhjärtade människor.

Denna termin handlar det om att disku-
tera och försöka förstå spänningen mellan 
engagemang, religion och fanatism. Vi tror 
att det behövs helhjärtade, engagerade 
människor för att möta de stora utmaning-
ar som världen står inför. Vägen framåt är 
inte gratis och inte alltid bekväm. 

Onsdag 9 november kl 19.00
”Behövs kristen fanatism? Bland helgon, 
lärjungar och andra fanatiker.”Eleonore 
Gustafsson, pastor och församlingsplan-
terare från Linköping.

Onsdag 7 december kl 19.00
“Bränd eller brinnande? Panelsamtal om 
hängiven tro.” En panel med unga vuxna 
från olika sammanhang som ger person-
liga berättelser om hur fanatiska samman-
hang i kyrkan kan bränna människor, men 
också om hur det f inns en längtan efter en 
brinnande gemenskap som är på riktigt.

KYRKLUNCH
Efter gudstjänsten kan de som vill äta 
kyrklunch komma ner till Brunnen. Man 
får gärna hjälpa till att laga maten! Det är 
rätt enkla (men goda!) rätter som kostar 
40 kr.
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VÄNSTER RUBRIK

LUCIAAFTON
Tisdag 13 december kl 19.00
Den 13 december bjuder Felicity på ett 
härligt luciatåg i Saronkyrkan. Bjud gärna 
med grannar, släkt och vänner för att njuta 
av stämningsfulla sånger och goda pep-
parkakor!

FÖRSAMLING

TRE MIDDAGAR
Kvällar med mat och prat
Samtal om tro och andlighet. Missa inte 
vårens spännande middagar där vi äter 
vi gott, lär känna varandra och samtalar 
om tro och andlighet. Det är en del av 
Saronkyrkans önskan att samtala med 
människor med olika bakgrunder, tro och 
livshistoria. Här är det högt till tak och vi 
är alla på väg!

För vem?
Tre middagar är öppen för alla som vill 
reflektera kring andliga frågor på ett öp-
pet och respektfullt sätt tillsammans med 
andra. Passar bra för dig som är intresse-
rad av tro och andlighet, är en nyfiken per-
son, men som inte är tvärsäker. Du lyssnar 
gärna till hur andra tänker och du gillar 
samtal med högt till tak.

Var träffas man?
Man träffas i värdarnas hem. De lagar 
maten och håller ihop samtalen
C:a 10 personer är välkomna till respektive 
hem. Olika bordsteman varje middag
Varje middag har sitt speciella tema:
- Våra erfarenheter av tro och andlighet?
- Vad är det vi längtar efter?
- Kristen tro som möjlig väg?

VILL DU HÅLLA I TRE MIDDAGAR?
Vill man själv hålla ”Tre middagar” i sitt 
hem och bjuda in sitt nätverk av vänner 
och bekanta till mat och prat så hör man 
av sig till Jonas Pramwall. 

VILL DU VARA MED I EN HUSGRUPP?
Du får träffa andra som också gillar att 
samtala om bibeln och tron. Här träffas 
människor som känner att man behöver 
en mindre gemenskap för att växa som 
kristen. Att få dela livet och be tillsam-
mans med vänner är något både vackert 
och något som förändrar våra liv. 
Kontakt: Jonas Pramwall.

FÖR MER INFO OM 
FÖRSAMLING & KULTUR:  
Jonas Pramwall, pastor
jonas.pramwall@saron.se 
0768-82 42 27

MUSIK

ADVENTSKÖR
Varmt välkommen att vara med i Advent-
skören som medverkar på 1:a advents-
gudstjänsten söndagen 27 november. 
Kören är öppen för sångare i alla åldrar, vi 
sjunger en blandad repertoar av nyskrivna 
och traditionella adventssånger. 
Vi övar måndag 7, 14 & 21 november.

FÖR MER INFO OM MUSIK:  
Jennifer Götwall, musikledare
jennifer.gotwall@saron.se 
031-741 12 09

VÅRENS

SATSNING
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VÄNSTER RUBRIK OMSORG & DIAKONALT

CAFÉ ZAHRA – INTEGRATIONSCAFÉ 
FÖR K VINNOR
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, inkludering och gemenskap 
börjar med att vi möts och lär känna var-
andra. Café vill vara en plats som gör detta 
möjigt. Här får du möta andra kvinnor i 
olika åldar och från olika könder smtidigt 
som du fikar, pysslar, övar svenska, ba-
kar… Välkommen!
Vi behöver f ler kvinnor som känner sig 
hemma i Saronkyrkan och vill ta ett extra 
ansvar att göra så att gästerna känner sig 
välkomna och sedda.
Tisdagar kl 16-18 (stängt 20/12-17/1)

OMSORG & DIAKONALT

JULGRAN MED "ÖNSKEKORT"
Nu närmar sig julen! För många infinner 
sig snart julstämning, men för en del sna-
rare oro. Kanske för att man vet att man är 
ensam, inte har råd med julklappar till sina 
barn eller är på f lykt undan bomber och 
förföljelse. Vi vill sprida hopp och julgläd-
je bland barn och vuxna i Göteborg. Efter 
det delas julklapparna ut till familjerna 
som bett Saron om hjälp och till barn och 
vuxna som precis kommit till Sverige och 
befinner sig på Migrationsverket.

Söndagen den 27 nov och 4 dec finns 
det därför möjlighet att hämta ett 
önskekort från ett barn eller vuxen. 
Inlämning av paket sker söndagen den 
4 dec och 11 dec.

Kom och hjälp oss plundra granen på 
önskningar och låt oss se till att de går i 
uppfyllelse! 

Kontakt: Sara Brunnegård

SFI
Varje vecka kommer ett 40-tal sf i-elever 
till Saron för att studera sfi på Hyllie Park 
Folkhögskola. De känner sig hemma i 
Saron och talar bara gott om skolan, kyr-
kan och volontärerna. En ny elev sa ”Det 
finns en atmosfär av kärlek här. Jag har fått 
smaka en bit av himmelriket.” 
Tack för att du bidrar till detta!
Vill du vara med?
- Be för elever, lärare och volontärer
- Bli språkcafé-volntär måndag eller 
torsdag
- Bli språkvän till en sfi-elev

SPRÅK VÄN
”Jag har fått min första svenska vän, tack!” 
(sfi-elev)
Som språkvän träffar du en av våra 
sfi-elever två timmar i månaden i sex 
månader. Syftet är att ni båda ska få nya 
erfarenheter och att sf i-eleven ska få 
öva svenska i ett naturligt sammanhang. 
Tillsammans kan ni upptäcka Göteborg, 
idrotta tillsammans, laga mat…
Behöver framför allt dig som är man!

SAGÅSEN/CENTRIA
Över 60 miljoner människor är på f lykt, 
hälften av dem barn. Ett fåtal av dessa 
kommer till Sverige med hopp om en 
framtid fri från krig och förföljelse. Vi 
vill visa att det f inns människor som bryr 
sig genom att erbjuda ett lyssnande öra, 
möjliggöra lek och möta med en blick. 
Det är oerhört viktigt för de asylsökande 
som lever i väntan och ovisshet. Men det 
är också viktigt för oss volontärer, dels för 
att hålla våra hjärtan mjuka när samhälls-
klimat och lagar blir hårdare, dels för att 
vi lär oss av och med andra och här får 
du chans att möta människor med delvis 
andra erfarenheter och kunskaper. 
Kom och var med! Du behövs speciellt 
på Centria var tredje vecka!
Centria: torsdagar, kl 13.30-15.30
Sagåsen: torsdagar, kl 18-20

Kontakt: Anna, Marlene, Arvid och Sara
sagasen@saron.se

FÖR MER INFO OM SFI & 
INTEGRATION:
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20

Följ Saron Socialt på  
Instagram: @saronsocialt
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HÖGER RUBRIKOMSORG & DIAKONALT OMSORG & DIAKONALT / INTERNATIONELLT

GEMENSK APSTRÄFF
Gemenskapsträffen är en öppen samling 
för seniorer och daglediga i Saronkyrkan. 
Tisdagen den 8 november möts vi kl 
12.00 för gemenskap och fika för att se-
dan fira Orgelmässa. I december möts vi 
tisdagen den 13 kl 12.00 och har julfest. 
Varmt välkommen!
Kontaktperson: Magnus Bramer

FÖRELÄSNING OM DEN NYA 
ASYLRÄT TEN
Onsdagen den 16 november kl. 9-12 får 
Saronkyrkan besök av Rådgivningsbyrån.
Rådgivningsbyrån är en ideell förening 
som erbjuder kostnadsfri rådgivning i 
migrationsrättsfrågor med särskilt fokus 
på asyl.  

Advokat Tomas Alvarsson kommer hålla 
en föreläsning om den nya asylrätten. Och 
under eftermiddagen kommer det f innas 
möjlighet till rådgivning i asylärenden. Fa-
miljer/individer som finns i församlingens 
kontaktnät kommer då få möta advokaten 
för rådgivning kring deras situation.
Alla som vill är välkomna att delta i före-
läsningen på förmiddagen. Det är inte lätt 
att förstå sig på den nya asylrätten men 
med hjälp av Tomas kommer vi få större 
förståelse. Anmäl er till Magnus Bramer.

JULAFTON I SARON!
Varmt välkommen att fira Julafton i 
Saron kl 13-17 Alla är välkomna! Tillsam-
mans får vi f ira Jul! Det blir julbord, sång 
och musik, aktiviteter för barnen, dans 
kring granen, läsning av julevangeliet med 
mera. Julaftonsfirandet kostar ingenting 
men istället får alla vara med och bidra till 
ett smarrigt julbord. Ta med det som du 
vill och kan bjuda på. Om ni vill komma 
måste ni anmäla er till info@saron.se eller 
på listan i Saron.

NYÅRSAFTON – servera frukost på 
Räddningsmissionens kafé
På nyårsafton har vi som församling tradi-
tion att vara på Göteborgs Räddningsmis-
sions kafé på Vasagatan för att bjuda på 
en god frukost, musik och sällskap. De 
flesta som besöker kafét lider av någon 
form av beroende, psykisk ohälsa, utan-
förskap eller ensamhet. Om du skulle vilja 
vara med och hjälpa till och göra en insats 
hör av dig till Magnus Bramer. 

FÖR MER INFO OM OMSORG 
& DIAKONI: 
Magnus Bramer, omsorgspastor
magnus.bramer@saron.se 
0768-50 11 02

HANDLA FÖR ANDRA
Lördagen den 12 november är det dags 
för Handla för andra och att fylla på 
Sarons matförråd. Varje vecka hjälper vi 
människor med mat och hygienartiklar. 
Vi möts kl 9.30 i Saron för frukost och sen 
åker vi till tre ICA Maxi affärer och upp-
muntrar människor att handla för andra. Vi 
räknar med att vara färdiga kl 14. 
Varorna som skänks fördelas till Bergs-
sjöns kyrka, Göteborgs Räddningsmission 
och Saronkyrkan. Det är alltid en trevlig 
dag och ett bra och enkelt sätt att göra 
skillnad. Om du vill vara med anmäl dig till 
Magnus Bramer eller på Handla för Andra 
eventet på facebook.

SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Saronkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, 
själavård och vägledning. Du möter någon 
ur vårt själavårdsteam, vilket består av 
människor med utbildning och olika erfa-
renheter av att möta människor i samtal. 
Vi f inns till för dig. Vi arbetar under tyst-
nadslöfte. Samtalen är kostnadsfria.

FEST FÖR VÄRDAR OCH 
VÄLKOMST VÄRDAR
Du som är välkomstvärd på söndagarna 
och värd på söndagarna och under veck-
orna i Saronkyrkan är bjuden på fest. Med 
festen vill vi tacka dig för att du är med 
och bidrar till att kyrkan kan vara  
öppen och tillgänglig och visa på ett 
varmt bemötande. Torsdagen den 17  
november ses vi kl 18.00 i Saron och 
håller på som längst till 20.30. Det blir 
middag! Anmäl dig till info@saron.se. 
Varmt välkommen!

FÖRSAMLINGSRESAN TILL EGYPTEN 
VÅREN 2017
Nu finns det möjlighet att få uppleva 
internationellt arbete på mycket nära 
håll. 

Vi besöker f lera av de projekt som 
Saronkyrkan stödjer i Egypten och får 
träffa många frimodiga deltagare som 
inspirerat delar med sig av sina nyvunna 
kunskaper. Den glädje och stolthet de 
visar berör på djupet. 

För anmälan och detaljfrågor kontakta Pär 
Axelstjerna 0708-63 64 65, par@paxel.se.

ET T FÅTAL 
PL ATSER K VAR

Du har väl inte missat Sarons officiella 
instagram? Följ oss på @saronkyrkangbg
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HÖGER RUBRIKSECOND HAND / EKONOMI ANNONSER

Är du företagare? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i  
månadsbladet. Kontakta Helen Richard, helen.richard@saron.se.

Anders Ödman Projekt & Bild 031-322 09 73

Bernards Radio & Video 031-42 86 52 www.bernardsradiovideo.se

Bo Lönn & Partner  0705-83 30 12

Enkätfabriken Erik Granberg, www.enkatfabriken.se, 0702 36 93 83

Graphic West 070-819 94 34

Hagby Bygg AB 0736-10 54 55 

Kativi Henrik Melkstam 0766-41 97 04

PAxel Consulting Pär Axelstjerna 0708-63 64 65 www.paxel.se

Vägens folk www.vagensfolk.se

Öijared Resort & Hotell 0302-374 50 www.oijared.se

SÅ ENKELT KAN DU BETALA I SARON:
• Swisha din betalning till: 

123 664 09 99.  
Obs! Tänk på att märka din 
betalning: f ika/kollekt/ 
litteratur osv.

• iZettle-terminalen där du enkelt 
betalar med kort. En enkel instruktion 
finns på skärmen.

• Bankgiro 154-0434.Tänk på att 
märka din betalning:  
f ika/kollekt osv.

BÄRARLAGET – BLI 
MÅNADSGIVARE
Allt Saronkyrkan gör 
f inansieras av ideella 
insatser. Utöver 
tiden, kärleken och 
engagemanget 
gäller det också 
ekonomin. Genom 
Bärarlaget kan du 
vara med och skapa en stabil ekonomisk 
grund. Läs mer på www.saron.se eller ta 
en broschyr om Bärarlaget. 
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SECONDHAND
Det började för över 30 år sedan som ett 
litet experiment men nu är Saron Second-
hand den erkänt bästa och mest etable-
rade secondhandbutiken i Västsverige.  
I år efter år och tidning efter tidning ran-
kas vi högt (senast i f lygbolaget Lufthan-
sas magasin 09/16). Därutöver arbetar vi 
för återvinning och ett hållbart samhälle. 
Vi är en utvecklade arbetsplats som hjäl-
per människor tillbaks tillarbetslivet och 
en mötesplats för våra många stamkunder. 
Inte minst genererar Saron Secondhand 
ständigt ett överskott som Saronkyrkan 
kanaliserar som humanitär hjälp i Göte-
borg och runt om i vår värld.

Nu finns det chans för dig att vara en del 
av detta. Vi söker just nu volontärer 
inom följande:
•         Försäljning (torsdagar och lördagar)
•         Lastbilschaufför med B körkort 
(främst leveranser på måndagskvällar)

För närvarande har vi också extra 
behov av följande varor du gärna får 
skänka:
•         Herrkläder
•         Herrskor
•         Teknik

FÖR MER INFO OM 
SARON SECONDHAND:
Anton Anderi, arbetsledare
anton.anderi@saron.se 
031-741 12 13

-
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En gudstjänst med fokus på tillbedjan och lovsång. 
SÖNDAGKVÄLL I SARON

Vi stannar upp inför Gud. Lovsången och bönen 
ges stort utrymme. Ett tillfälle att dela med 
varandra vad Gud gör i våra liv och i vår värld.
Söndag 2 oktober kl 18 
Söndag 6 november kl 18 
Söndag 4 december kl 18

VARMT VÄLKOMMEN!

DEN 1:A ADVENT FINNS SARONS EGNA APP AT T LADDA NER. 
Via appen kommer du kunna lyssna till predikningar och samtal kring  
predikan. Vi hoppas via appen kunna inspirera till att läsa bibeln mer 
så man kan även välja att följa en bibelläsningsplan via appen, där 
delar av planen finns att lyssna till. För dig som hellre vill ha  
bibelläsningpalanen i pappersformat f inns även det tillgängligt.  

SARONappen

SARONpo�en

SÖNDAGKVÄLL I SARON
En gudstjänst med fokus på tillbedjan och lovsång.
Vi stannar upp inför Gud. Lovsången och bönen ges stort 
utrymme. Ett tillfälle att dela med varandra vad Gud gör i 
våra liv och i vår värld.

SÖNDAG 6 NOVEMBER KL. 18.00

SÖNDAG 4 DECEMBER KL 18.00


