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GUDSTJÄNSTER MARS & UNDER PÅSKEN

SKÄRSTORSDAGSJAZZ
24 mars kl 19.00
“Det nya förbundet”
Predikan: Morten Sager
2 Mos 12:1-14, Matt 26:17-30
1 Kor 11:20-25, Ps 111:1-5

LÅNGFREDAGEN 
25 mars kl 15.00
“Korset”
Predikan: Joakim Hagerius
Jes 53:1-12, Matt 27:32-56
1 Pet 3:18-20, Ps 22

PÅSKNAT TEN
26 mars kl 23.30
“Genom död till liv”
Predikan: Jonas Pramwall
2 Mos 14:10-16, 21-22, Matt 28:1-8
Rom 6:3-11, Ps 114
 
SÖNDAG 27 MARS KL 11.00
Påskdagen
“Kristus är uppstånden”
Predikan: Elin Alm  
Jes 25:6-9, Matt 28:1-20
1 Kor 15:53-57, Ps 118:15-24   
    
    

SÖNDAG 6 MARS KL 11.00
“Livets bröd”
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Pernilla Sandahl &   
Jonatan Andersson
2 Mos 16:11-18 ,1 Pet 2:1-3
Joh 6:24-35, Ps 107:1-9 

SÖNDAG 13 MARS KL 11.00 
“Guds mäktiga verk”
Predikan: Morten Sager
Musik: Marcus Runby
Mik 5:2-4 1, Rom 4:18-21
Luk 1:26-38, Ps 147:7-15 

PÅSKVECKAN
SÖNDAG 20 MARS KL 11.00
Palmsöndagen
“Vägen till korset”
Predikan: Elin Alm 
Musik: Heléne Bengmark, Barnkören
Jes 56:6-8, Matt 21:1-11
Ef 2:12-16, Ps 118:19-29

MORGONBÖN MÅN-TORS
21-24 mars kl 07.00

ANDLIG VÄGLEDNING MÅN-ONS
21-23 mars kl 18.00
Joakim Hagerius

Veckan som förändrade världen
Efter en 40 dagar långa förberedelse rör vi oss från fastan och in i Påskveckan. En 
vecka där vi följer Jesus dag för dag fram till död, uppståndelse och liv. 
Gör vad du kan för att kliva in i påskveckans dram och levandegöra dess innehåll. 
Söndagarna som följer efter denna vecka är en fortsättning på den veckan som 
förändrade världen. 
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GUDSTJÄNSTER APRIL 

Telefon expeditionen: 
031- 741 12 00, tis-tors kl 10-13 
 
Bankgiro: Hemsida:
154-0434  www.saron.se

SÖNDAG 3 APRIL KL 11.00
“Påskens vittnen”
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Erika Bjurbäck & Peter Madsen
Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5
Joh 21:15-19, Ps 145:1-7 

SÖNDAG 10 APRIL KL 11.00 
“Den gode herden”
Predikan: Elin Alm
Musik: Anna Karp
Hes 34:23-31, Heb 13:20-21
Joh 10:11-16, Ps 23
 

SÖNDAG 17 APRIL KL 11.00
“Vägen till livet”
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Amanda Gustafsson
Syr 28:3-7, 2 Kor 4:16-18
Joh 14:1-14, Ps 147:1-7 

SÖNDAG 24 APRIL KL 11.00 
“Att växa i tro”
Predikan: Magnus Bramer
Musik: Jennifer Götvall & Matilda 
Forsberg
Hos 14:5-9, Joh 3:18-24
Joh 15:10-17, Ps 98:1-8

GUDSTJÄNSTER MAJ 

SÖNDAG 1 MAJ KL 11.00
“Bönen”
Predikan: Ian Picket
Musik: Marcus Runby
Jer 29:11-14, 1 Joh 5:13-15
Luk 11:1-13, Ps 13 

SÖNDAG 8 MAJ KL 11.00 
“Hjälparen kommer”
Predikan: Elin Alm
Musik: Amanda Gustafsson
5 Mos 31:6-8, Rom 8:31-39
Joh 16:23-33, Ps 33:18-22
 
SÖNDAG 15 MAJ KL 11.00
“Den heliga Anden”
Predikan: Morten Sager
Musik: Felicity, Pernilla Sandahl
Joel 2:28-29, Apg 2:14-21
Joh 14:15-21, Ps 104:27-31 

SÖNDAG 22 MAJ KL 11.00 
“Gud - Fader, Son och Ande”
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Erika Bjurbäck & Peter Madsen
2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36
Matt 28:16-20, Ps 113:1-6

SÖNDAG 29 MAJ KL 11.00
“Vårt dop”
Predikan: Joakim Hagerius
2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8
Joh 1:29-34, Ps 66:5-12 
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VÄNSTER RUBRIKAK TUELLT

Husgrupper och huskyrkor är också två 
bra alternativ, om du är intresserad hör 
av dig till Jonas Pramwall, 0768-82 42 27. 
Är du ung vuxen kan du kontakta Morten 
Sager, 0708-77 59 79. Undrar du något kring 
vårt sociala arbete kan du tala med Sara Brun-
negård, 0722-51 36 20, eller Magnus Bramer, 
0768-50 11 02. 

UTBY
Datum: 11/2, 25,2 10/3 17/3 7/4 21/4
Tid: 17.30

JOHANNEBERG
Datum: 10/2, 24/2, 9/3, 24/3, 6/4, 20/4,
Tid: 18.30

KROKSLÄT T
Datum:10/2, 24/2, 9/3, 24/3, 6/4, 20/4, 4/5
Tid: kl 18.30

ANGERED
Söndagar 
Tid: kl 17-19

VARMT VÄLKOMMEN HIT. 
Vi hoppas att du ska känna dig som 
hemma här. På söndagsgudstjänsterna är 
det mycket folk och det kan vara lätt att 
komma bort i mängden. Det f inns dock 
mindre sammanhang där det kan vara 
lättare att lära känna nya människor. T.ex 
kyrklunchen nere i källaren efter gudstjän-
sten är ett bra tillfälle.

NY I SARON?

Familjehem
Sverige och Göteborg tar emot ett stort 
antal ensamkommande flyktingbarn 
och ungdomar. En del bär med sig svåra 
erfarenheter och alla drömmer om en 
tryggare framtid! Därför startar Göteborgs 
Räddningsmission familjehemsvård för 
ensamkommande flyktingbarn. Behovet 
av trygga och stabila hem är stort! Vi vill 
engagera er som är en trygg familj, har 
ett överskott av kärlek, ett ledigt rum och 
en extra plats vid matbordet! Saron är en 
av många församlingar som i samverkan 
med Göteborgs Räddningsmission startat 
Familjehemsverksamheten.
Måndagen den 21 mars kl 18 blir det en 
informationskväll i Saronkyrkan om vad 
det innebär att vara Familjehem och de 
ensamkommande flyktingbarnens situa-
tion. Ansvariga från Räddningsmissionen 
informerar och familjer berättar om sina 
erfarenheter om att vara familjehem. 
Varmt välkommen!  

För mer info se www.raddningsmissionen.
se/verksamhet/bli-familjehem 

Kontakt: Magnus Bramer, 0768-50 11 02 
magnus.bramer@saron.se
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HÖGER RUBRIKFÖRSAMLING

  

Nyfiken på Saron? 
Är du nyfiken på Saronkyrkan och på vad 
ett medlemskap innebär? Välkommen till 
vår “Nyfiken på”- träff. Vi möts under läk-
taren ca 12.30 och vi bjuder på lite f ika.

KOMMANDE TILLFÄLLEN: 
6 MARS, 3 APRIL OCH 1 MA J

Kontakt: Jonas Pramwall, 0768-82 42 27

Volontärfest
Vi vill uppmärksamma och uppmuntra alla 
volontärer i församlingen. Därför bjuder vi 
in till en volontärfest. Du som är engag-
erad eller nyfiken på volontärskap i vår 
församling boka in denna kväll. 
Det bjuds på mat och musik. Mer informa-
tion angående tid och plats kommer.

Kontakt: Helen Richard, 0702-24 46 05

Samtal Pågår
ONSDAG 2 MARS KL 19.00
”Bortom dåligt samvete: kärlekens 
drivkrafter.”
Emil Mattsson, direktor Göteborgs 
Räddningsmission

ONSDAG 30 MARS KL 19.00
”Församlingen är världens hopp: Hur då?”
Johanna Hadin, författare, socionom, 
medlem i kommuniteten Oikos i Ham-
markullen

ONSDAG 27 APRIL KL 19.00
Bokcirkel kring boken ”Tro – En politisk 
kraft” (Verbum 2014).

Kontakt: Morten Sager, 0708-77 59 79

Fixarkväll
Vill du vara med och fixa med praktiska 
saker i kyrkan? På tisdagar, jämna veckor, 
var fjärde vecka. Vi börjar med fika kl 17.30 
och slutar kl 21.00. Inga verktyg behövs, 
skyddskläder och handskar f inns. Anmälan 
sker till: jan-olov.akersten@volvo.com

KOMMANDE FIXARK VÄLLAR:
Tisdagarna 22/3, 19/4 OCH 17/5

Kontakt: Ola Åkersten, 0739-02 64 04 

Husgrupper
En husgrupp består av 4-12 personer 
som regelbundet träffas varje vecka eller 
varannan vecka för att dela livet och 
fördjupa tron. Här är platsen att tillsam-
mans med andra växa som kristen. 

Huskyrkan
Huskyrkan är offentlig och öppen för alla 
och det brukar komma 15-25 personer 
varje gång. Syftet är att träffa kristna, sam-
tala om tro, läsa bibeln och be. 

UTBY
Datum: 3/3, 17/3, 31/3, 14/4 28/4
Tid: 17.30

JOHANNEBERG
Datum: 9/3, 24/3, 6/4, 20/4,
Tid: 18.30

KROKSLÄT T
Datum: 9/3, 24/3, 6/4, 20/4, 4/5
Tid: kl 18.30

ANGERED
Söndagar 
Tid: kl 17-19

Kontakt: Jonas Pramwall, 0768-82 42 27
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VÄNSTER RUBRIKMIDDAGAR MED SAMTAL OM TRO
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HÖGER RUBRIK

Barnvälsignelse
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! 
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt 
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck 
för detta praktiserar vi barnvälsignelse. En 
akt där vi i välsignar och tackar för det ny-
födda barnet och innesluter hela familjen 
i förbön. 

KOMMANDE TILLFÄLLEN:
13 mars, 15 maj kl 11.00, 10 april kl 15.00 

Kontakt: 031-741 12 00, info@saron.se 

Öppen förskola
Varje onsdag är kyrkan öppen för barn 8 
mån - 3 år och deras föräldrar. Här får du 
och dina barn träffa andra familjer, leka 
och ha roligt tillsammans. Vid ca 10.30 har 
vi en sång-och rytmikstund och det f inns 
möjlighet att köpa soppa, f ika och att 
värma mat till barnen. Bjud med vänner 
och grannar och kom! 

Onsdagar 10.00-12.30
 
Kontakt: Carina Cederborg, 0768-50 11 04, 
carina.cederborg@saron.se

Barnkyrkan
Varje söndag kl 11.00 f irar barnen sin egen 
gudstjänst i kyrkans bottenvåning. Alla 
barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att 
vara med och är indelade i åldersgrupper-
na: 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. 

Prinsessan och hajtanden
I en hemlig låda har prinsessan sin allra 
bästa grej: en stor glänsande pärla. Prin-
sen har en häftig hajtand i en tändstick-
sask. Följ med på en spännande musik-
saga om att göra förlåt och att vara en 
bra kompis. Kom med hela familjen, bjud 
med grannar och vänner. Föreställningen 
spelas av Josefin Sjölander (författare till 
boken med samma namn) och Malin Lars-
son tillsammans med vår barnkör Popcorn. 
Sagan riktar sig i första hand till barn i ål-
dern 3-7 år men alla som vill är välkomna. 
Inträde: 20:- Under fredagen den 22 april 
gör vi föreställningar för förskola/skola i 
Linne/Annedal. Kontakta Carina Cederborg 
för mer information och bokning av plats.

LÖRDAG 23 APRIL KL14

BARN & FAMILJ
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VÄNSTER RUBRIKUNGA VUXNA

Smaka & Se  
En mässa för alla sinnen. Kom och var 
med i en gudstjänst med mycket tid för 
lovsång, bön och nattvard. Var gärna med 
och hjälp till med fikafix eller något annat. 

Pröva också För-Smaka kl 18.30 då du 
bjuds på mat och härlig samvaro innan 
gudstjänsten börjar. Ett enkelt sätt att 
träffa nytt folk. 

KOMMANDE GUDSTJÄNST:
26 februari kl 20.00

Kontakt: Morten Sager, 0708-77 59 79, 
morten.sager@saron.se 

Oh My God 
Oh My God är en fredagskväll i månaden 
för dig som går på gymnasiet. Vi ses i 
Saron kl.20 för gudstjänst med lovsång, 
undervisning om aktuella ämnen och 
därefter långt f ika med bra samtal. Varmt 
välkommen! 

NÄSTA GUDSTJÄNSTER:
11/3, 8/4 och 13/5. 

Kontakt: Elin & Jonatan Andersson, 
ungdomsledare@saron.se

Kyrklunch
Unga vuxna bjuder hela församlingen på
kyrklunch! Bli en del av gemenskapen och 
få samtidigt mat i magen. Varje söndag 
hela terminen. Vi samlas nere i käl-
larvåningen och lagar maten tillsammans.

Kontakt: Morten Sager, 0708-77 59 79,
morten.sager@saron.se.

7up
7- up är för dig som går i årskurs 7 och up-
påt. Varannan fredag kl.19 möts vi i Saron 
för att leka, tävla, f ira gudstjänst och fika 
länge tillsammans. Kvällen igenom är det 
gött häng. Varmt välkommen med!

NÄSTA GUDSTJÄNSTER:
4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4 och 27/5. 

Kontakt: Elin & Jonatan Andersson, 
ungdomsledare@saron.se

Filmkväll i maj 
Den 6/5 kl.20, fredagen i Kristi himmels-
färdshelgen, ses vi i Saron för en soft 
f ilmkväll. Vi ser på en eller f lera bra f ilmer 
tillsammans, och popcorn serveras till alla 
som önskar. Vi ses!

UNG
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HÖGER RUBRIKBÖN, LOVSÅNG & KONSERT

Söndagkväll i Saron
En samling med fokus på lovsång, bön 
och förbön. I lovsång och bön uttrycker vi 
vår tillbedjan och tacksamhet. Vi stannar 
upp inför Guds ansikte och påminner oss 
om vem Han är och om Hans gränslösa 
kärlek till oss. Ett tillfälle att dela med sig 
av det Gud gör i våra liv och i vår värld så 
att vi tillsammans kan glädja oss och tacka 
Honom. Varmt välkommen att avsluta och 
påbörja veckan i Guds närvaro.

TERMINENS SÖNDAGK VÄLL I SARON: 
20 MARS, 24 APRIL & 22 MA J KL 18-19.

Kontakt: Sandra Åkersten, sandra.akersten@
gmail.com, 0736-777 268.

Bön under veckan
MORGONBÖN - Laudes
Varje tisdag och torsdag 07.00

LUNCHBÖN
Varje tisdag 12.00

AFTONBÖN - Vesper
Varje torsdag 17.30

FREDAGSBÖN
Varje fredag 17.00

SÖNDAGSBÖN
Varje söndag innan gudstjänsten 10-11

Konsert med Michael Johnson 
Sångaren och låtskrivaren Michael John-
son gästar Saronkyrkan för samarbete 
med församlingens egna musiker och 
sångare under ledning av Pernilla Sandahl. 
Michaels musik andas f instämd pop och 
texterna talar om trösten, hoppet, kampen 
i livet och tron på Gud. Entré 100 kr, (barn 
tom 12 år, fri entré). Biljetter köpes i sam-
band med gudstjänster from 21 feb eller 
vid dörren på konsertdagen.

Söndag 13 mars kl 18.00
 

Var du vårt hjärta 
Nattvardsmässa skriven av 
Heléne Bengmark

Tillsammans med sångare, musiker, dan-
sare, textläsare bjuder vi in till en nyskriv-
en mässa om längtan efter befrielse. Lys-
sna, stäm in i lovsång och tillbedjan och 
dela gemenskapen runt nattvardsbordet. 
Bjud gärna med släkt, vänner, grannar - 
Mässan är för Alla!

Söndag 17 april kl 18.00
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VÄNSTER RUBRIK

 

OMSORG/SOCIALT

Café Zahra
En möteplats för kvinnor i olika åldrar 
och från olika läder. Möten i en varm och 
välkomnande miljö som ger möjligheter 
till språkträning, relationsbygge och 
erfarenhetsutbyte. Utöver detta gör vi 
utflykter, studiebesök och olika aktiv-
iteter. Välkommen att vara en del av detta 
integrationsarbete!

TISDAGAR kl 16.00-18.00

Kontakt: Sara Brunnegård, 0722-51 36 20, 
sara.brunnegard@saron.se

Föreläsningsserie - Ny i Sverige
Asylprocessen, 3 mars kl 17.30-20.00
Leif Andersson, verksamhetsexpert på 
Migrationsverket.

Migration, 23 mars kl 17.30- 19.00
Mohamad Aruqi, verksamhetsutvecklare 
vid Röda korset Göteborg.

Integration, 11 april kl 17.30-19.00

Papperslösa, 28 april kl 17.30-19.00 
Disa Helander, från nätverket ”Ingen män-
niska är illegal”.

Rasism & antirasism,11 maj kl 17.30-19.00
Adrián Groglopo, forskare och lektor vid 
Göteborgs Universitet. Medredaktör och 
författare till boken Vardagens antira-
sism. Om rörelsens villkor och framväxt i 
Sverige. 

Kontakt: Sara Brunnegård, 0722-51 36 20, 
sara.brunnegard@saron.se

SFI 
Nu börjar eleverna! Det ska bli spännande 
att se vad samarbetet mellan Hyllie Park 
Folkhögskola och Saronkyrkan kan leda till 
för våra sfi-elever och för oss som försam-
ling. Hyllie Park Folkhögskola står för en 
professionell språkutbildning och Sa-
ronkyrkan tillför mervärden. Det är därför 
roligt att många redan visat intresse av att 
vara med och bidra till mervärden. 

Volontärer kommer bland annat att bidra 
med:
•	 Språkcafé	på	måndagar	och	torsdagar
•	 Språkcafé-bakning
•	 Stöd	kring	att	fylla	i	blanketter,	förstå		
 papper etc
•	 Redesign	på	Saronkyrkan	seond	hand
•	 Språkvänner
•	 Sociala	aktiviteter
Vill du vara med på något sätt?

Kontakt: Sara Brunnegård, 0722-51 36 20

Sagåsen, Centria & Förvaret,
Volontärer från Saronkyrkan åker varje 
vecka till Migrationsverket och träffar 
asylsökande och försvarstagna personer. 
“Vi läker barn och vuxnas hjärnor” (uttryck 
från Rädda Barnens psykoterapeut) när vi 
leker och fikar med barn och vuxna. Är du 
en av våra kontinuerliga volontärer? Eller 
vill du komma med en gång och testa? 
Välkommen!

CENTRIA, TORSDAGAR KL 14.30-16.30
SAGÅSEN, TORSDAGAR KL 18-20

Kontakt: Sara Brunnegård, 0722-51 36 20,
sagasen@saron.se



11

HÖGER RUBRIKOMSORG/SOCIALT

Samtal och själavård 
Att under perioder i sitt liv kämpa och ha 
det svårt på olika sätt är ytterst mänskligt 
och naturligt. Frågor och tankar om livets 
mening hör också livet till. Vi tror att det 
då kan vara värdefullt att få dela detta 
med någon medmänniska.

Saronkyrkan erbjuder möjlighet till sam-
tal, själavård och vägledning. Du möter 
någon ur vårt själavårdsteam vilket består 
av människor med utbildning och olika er-
farenheter att möta människor i samtal. Vi 
f inns till för dig. Vi arbetar under tystnad-
slöfte. Samtalen är kostnadsfria.

Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se 

Gemenskapsträffar 

Tisdagen den 8 mars kl 12.00
”Ensamkommande flyktingbarn”
Jenny Axebrink från Göteborgs 
Räddningsmission berättar om deras ar-
bete med dessa barn och tonåringar.

Tisdagen den 12 april kl 12.00
”Ett hjärta fullt av engagemang”
Pastor Hans Johansson berättar om sitt 
engagemang för människor som flytt till 
Sverige.

Tisdagen den 10 maj kl 12.00
Vi får besök av Sarons SFI (svenska för in-
vandrare) deltagare. Det blir ett tillfälle för 
möte mellan nya och etablerade svenskar.

Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se

Handla för andra!
Vi möter kunder som kommer till butiken, 
delar ut inköpslistor och ger dem möj-
lighet att ”Handla för andra”. Vi träffas kl 
9.30 till frukost i Saronkyrkan, för att efter 
det åka iväg till de olika butikerna. Under 
våra tidigare projekt ”Handla för andra” 
har vi fått in mycket varor, som kunnat 
fördelas mellan Svenska Kyrkan i Bergsjön, 
Räddningsmissionen och till vårt eget för-
råd i kyrkan.

NÄSTA PROJEK T:  
tillfälle lördagen 2 april och 28 maj

Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se 
 
Andlig vägledning
Andlig vägledning kan beskrivas som att 
tolka och förstå vad Gud gör i våra liv. 
Med hjälp av en bibelmeditation och ett 
personligt samtal får man ta emot andlig 
vägledning. Man fördjupar sig i en bibel-
text för att sedan prata om vad den väcker 
i en tillsammans med en vägledare. Det är 
Sarons själavårdsgrupp som bjuder in och 
eftersom vi är begränsat antal vägledare 
har vi begränsat antal platser därför 
behöver du anmäla dig och det är först till 
kvarn som gäller. Vi erbjuder två tider 
under kvällen torsdagen den 28 april, 
kl 18 och kl 19.30. Den andliga vägled-
ningen pågår under en timme. Anmäl dig 
till Magnus och uppge vilken tid du vill 
komma. Sista dagen för anmälan är 25 
april.

Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se
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VÄNSTER RUBRIKLEDIGA TJÄNSTER

Saronkyrkan är en stor församling mitt i Göteborg.  Vi är en utvecklings-
orienterad församling med ekumenisk prägel.  Vi söker nu två nya
medarbetare som kan passa in i vårt arbetslag.  

Saronkyrkan söker

Ungdomspastor/diakon/pedagog/ 
socionom
Musikledare
Kvalifikationer:
Vår ungdomsansvarige är utbildad teolog, diakon, pedagog eller socionom. 
Vi formar tjänsten utifrån vem du är. Du brinner för ungdomar och att föra 
vidare tron på Jesus, är beredd att arbeta några kvällar i veckan och kan leda 
en volontär organisation.

Vår musikledare leder en volontär organisation och ett kvalificerat musikliv. 
Du rör dig fritt mellan olika genrer och känner glädje i liturgi, psalmsång 
och lovsång. Kan inspirera sångare, musiker, körer och leda den gudstjänst-
firande församlingen i tillbedjan.
Omfattning:
Ungdomsansvar 100%
Musikledare 80%

Ansökan:
CV och personligt brev till Helen Richard, helen.richard@saron.se

Vi hanterar ansökningar löpande. 
Tillträde sommaren 2016

För mer info: www.saron.se 

-> Det finns fortfarande möjlighet att söka tjänsten som kommu-
nikatör med samordningsansvar. För mer information kontaka Helen 
Richard: helen.richard@saron.se
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HÖGER RUBRIKINTERNATIONELLT

Sarons Internationella Program (SIP) och Joakim Hagerius 
besöker Egypten vecka 10, för att träffa de partners, projekt 
och medarbetare som Saron stödjer. Syftet med resan är att 
se hur vi på bästa sätt kan fortsätta att stödja det lokala 
arbetet. Det är en orolig och föränderlig tid vi lever i, detta 
gäller inte minst Mellanöstern!

Saron lördagen den 19 mars klockan 18.00
Kvällen innehåller: 
• Korta glimtar från resan
• Bönestationer med fokus på behov som vi sett
• Lovsång 

Det blir ”mellanöstern-inspirerat” fika!

Välkomna!

Mellanöstern
KOM MED OCH BED FÖR VÅRT ARBETE I MELLANÖSTERN
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VÄNSTER RUBRIK

Det finns en massa olika saker man kan hjälpa till med hos oss 
på Second Hand. Gillar man service och försäljning så kan man 
vara med på torsdagar och eller lördagar då vi har öppet för för-
säljning. Det är väldigt roligt att vara med på försäljningarna, 
man möter en massa spännande människor och vi har alltid en 
massa roliga saker att sälja till dem.  Det är en rolig grej att göra 
tillsammans med sina vänner. Man kan stå i kassan, vara vakt-
mästare, säljare eller hjälpa till i cafet. 

Det går också hjälpa till dagtid eller kvällstid med allt från pris-
märkning av kläder och porslin till att lyfta möbler och göra 
snyggt på vår möbelavdelning. Vill man vara med som volontär 
lite extra under sommaren får man gärna göra det. Vi står inför 
många spännande förändringar och vill behöver fler människor 
som är med och hjälper oss att genomföra detta. 

Vill ni vara med eller önskar mer information kontakta:
Elin Malmstigen, elin.malmstigen@saron.se, 0768-50 11 06 el.
Anton Anderi, anton.anderi@saron.se, 0768-50 11 06

Vi kommer att ha öppet som vanligt på påskafton och valborgsmäs-
soafton. För andra öppettider under våren besök gärna vår hemsida 
där ni finner mer information. 

Vi ser fram emot en härlig vår tillsammans med er.

Anna-Lotta Karlsson

NYA VOLONTÄRER TILL SECOND HAND

SECOND HAND
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HÖGER RUBRIKANNONSER

Är du företagare?  Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha 
med din logotyp i månadsbladet. Kontak ta Helen Richard, telefon 031-741 12 05, 

eller expeditionen, telefon 031-741 12 00. 

Anders Ödman Projekt & Bild 031-322 09 73

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

Bo Lönn & Partner  0705-833012

Graphic West 070-819 94 34

Gärde Wesslau Advokatbyrå 031-10 76 00 www.garde.se 

Hagby Bygg AB 0736-10 54 55

Kativi Henrik Melkstam 0709-79 00 12

Svelov Data 0706-798200

Vägens folk www.vagensfolk.se

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

Morten Sager talar under kvällen och efter 
konserten serveras f ika. Entré 50 kr, f ika 
ingår. Varmt Välkommen!

Kom och upplev gospelglädjen tillsam-
mans med stor kör, komp och solister. 


