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FÖRSAMLINGSDAG 
NIMBUS, ÖCKERÖ

Lördag 3 september kl 9.30–17.00

“Tillbaka till källorna”
TED Talk x 3 om bön, bibelläsning  

och en fördjupad gemenskap.
Eftermiddagen bjuder på samvaro,  

lovsång och förbön.

Tag med egen lunch.

Kostnad 100 kr/person, över 12 år.  
Betalas kontant eller med kort på plats. 

Egna samlingar för barnen under dagen.

Anmälan senast 29/8 till info@saron.se

Välkommen på

FÖRSAMLINGSDAG
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GUDSTJÄNSTER SEPTEMBER-OK TOBER 2016

SÖNDAG 4 SEPTEMBER KL 11.00
“Ett är nödvändigt”
Predikan: Elin Alm
1 Kung 17:8-16, Apg 4:32-35,
Matt 11:28-30, Ps 123.
Nya medlemmar hälsas välkomna.

SÖNDAG 11 SEPTEMBER KL 11.00 
“Döden och livet”
Predikan: Jonas Pramwall
1 Kung 17:17-24, Upp 2:8-11, 
Luk 7:11-17, Ps 107:18-22.

SÖNDAG 18 SEPTEMBER KL 11.00
“Rik inför Gud”
Predikan: Elin Alm 
Pred 5:9-15, 1 Tim 6:7-11,  
Luk 12:13-21, Ps 49:6-12.

SÖNDAG 18 SEPTEMBER KL 15.00  
Barnvälsignelsegudstjänst med Elin Alm.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL 11.00
“Att lyssna i tro”
Predikan: Morten Sager 
5 Mos 30:11-16, Jak 2:8-13,  
Mark 10:17-27, Ps 19:8-15.

Telefon expeditionen: 
031- 741 12 00, tis-tors kl 9-12

www.saron.se
facebook.com/saronkyrkan

Nästa församlingsmöte: 
Tisdag 11 oktober kl 18.30-20. Presenta-
tion av nytt ägardirektiv för SFAB samt 
fortsatt information om ombyggnation 
av affärshus och kontor. Välkommen!

SEPTEMBER

OK TOBER

SÖNDAG 2 OKTOBER KL 11.00
“Änglarna”
Predikan: Magnus Bramer 
Dan 10:15-19, Upp 12:7-12,
Matt 18:7-10, Ps 103:19-22.
Nya medlemmar hälsas välkomna.

SÖNDAG 9 OKTOBER KL 11.00
“Lovsång”
Predikan: Jonas Pramwall 
Jer 31:3-6, Upp 4:8-11, 
Matt 15:29-31, Ps 65:9-14.

SÖNDAG 16 OKTOBER KL 11.00
“Samhällsansvar”
Predikan: Elin Alm 
5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8,  
Luk 19:1-10, Ps 40:14-18. 
Barnvälsignelse i gudstjänst.

SÖNDAG 23 OKTOBER KL 11.00
“Frälsningen”
Predikan: Lennart Thörn 
Neh 2:11-20, Rom 5:15-21,
Mark 4:26-29, Ps 62:10-13.

SÖNDAG 30 OKTOBER KL 11.00
“Förlåtelse utan gräns”
Predikan: Elin Alm 
Jes 64:6-9, Ef 4:29-32,  
Matt 18:21-35,  Ps 78:35-39.
Sat7 årsmöte.
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BARN & FAMILJ

Barnkyrkan
Söndag 28 augusti startar vi igång 
barnkyrkan för hösten med en storsamling 
i Brunnen. Kyrkfikat f lyttar ut på Albotor-
get. Våra gruppsamlingar startar veckan 
därpå. Alla barn mellan 3-12 år är varmt 
välkomna att vara med!

Föräldraträff i Saron
Varmt välkomna till en kväll om att vara 
barnfamilj i Saronkyrkan! Vi vill med denna 
träff ge er som föräldrar ett tillfälle att se 
varandra och upptäcka vilka f ler barn det 
f inns i församlingen. Datum för träffarna: 
• Tisdag 13/9 kl 18.30–20.  
För er som har barn i åldrarna 6-9 år. 
• Torsdag 15/9 kl 18.30–20.  
För er som har barn i åldrarna 10-12 år. 
• Torsdag 13/10 kl 18–19.30 
För er som har barn i åldrarna 0-2 år.
Träffarna är i Saronkyrkan. Meddela senast 
en vecka innan träffen om ni kommer så 
att vi kan beräkna fika. Undrar du över 
något är det bara att höra av dig. För er 
som har barn i åldrarna 3-5 år kommer en  
separat inbjudan inom kort. Varma hälsin-
gar, Elin Alm och Carina Cederborg.

Rytmikgrupper i höst
Föräldraledig hösten 2016? Välkommen till 
öppen förskola och rytmik! Nu är det dags 
att anmäla sig till höstens rytmikgrupper:
Måndagar kl 14: Babygrupp 2, för barn 
som är 9-15 månader vid start. 
Onsdagar kl 14: Babygrupp 1, för barn 
som är 1-8 månader vid start.
Föranmälan krävs. 600:-/10ggr. Start v 37. 
Vill du veta mer om rytmik eller anmäla er 
så hittar du information och anmälnings-
formulär på www.saron.se.  
Välkommen med din anmälan!

Barnvälsignelse 
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! 
Den glädjen vill vi som församling dela 
med föräldrar, släkt och vänner. 
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt 
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck 
för detta praktiserar vi barnvälsignelse i 
Saronkyrkan. En akt där vi välsignar och 
tackar för det nyfödda barnet och in-
nesluter hela familjen i förbön. Vi erbju-
der barnvälsignelse i gudstjänsten kl 11 
följande söndagar: 16/10 och 18/12 samt 
barnvälsignelsegudstjänst kl 15 följande 
datum: 18/9 och 20/11. För mer informa-
tion och anmälan, kontakta Carina Ceder-
borg på carina.cederborg@saron.se.

Popcorn – Saronkyrkans barnkör 
Måndag 5 september möts barnkören 
igen efter sommarlovet och träffas varje 
måndag kl 17.45-19. Alla tjejer och killar 
i åk F-6 som gillar att sjunga är varmt 
välkomna att vara med. 
Kontakt: Carina Cederborg,  
carina.cederborg@saron.se.
tel. 0768-50 11 04,  



5

Öppen förskola
Öppna förskolan för barn från 8 månader 
till 4 år, och deras föräldrar, startar onsdag 
7 september kl 10-12:30 i Rosa rummet i 
kyrkans bottenvåning och kl 10.30 har vi 
en sång- och rytmikstund. Det f inns möj-
lighet att köpa fika, soppa och pannkakor 
samt värma medhavd mat. Vår öppna 
förskola är en härlig mötesplats i Annedal, 
veckans höjdpunkt, för stora och små. 
Häng med du också!  
Kontakt: Carina Cederborg,  
tel. 0768-50 11 04, rytmik@saron.se 

Scouter
Onsdag 7 september starter scout-
erna igen. Alla som går i åk 2-6 är varmt 
välkomna att vara med. Vi träffas vid  
Öjersjökyrkan varje onsdag kl 18-19.30. 
Kontakt: Marcus Runby,  
tel. 0703-00 96 42, scout@saron.se.

BARN & FAMILJ/UNG

Mycket av det som sker i Sarons familjearbete 
kommer att läggas upp på @saronfamilj på  
Instagram. Följ oss gärna där! För att bli medlem 
i barnk yrkans grupp på Facebook, mejla till 
carina.cederborg@saron.se.

7-up
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 
tillsammans. Kvällen igenom är det gött 
häng. Varmt välkommen att vara med!
Vi ses 2/9, 16/9, 30/9, 14/10 och 28/10! 

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! Vi ses 2/9, 23/9 och 21/10!

Följ Saron Ung på  
Instagram: @saronung



6

MUSIK /KONST/UNGA VUXNA

Smaka & Se  
”Smaka & Se” är en gudstjänst med mycket 
tid för lovsång, bön och nattvard. Här 
f inns något som passar alla. Uppstart höst: 
Fredag 9 september kl 20. Nästa gud-
stjänst i oktober: 7/10. Temat för Smaka 
& Se är ”Vara kristen”. Innan Smaka & 
Se-gudstjänsterna bjuds det på fri pizza 
till alla som vill vara med och hjälpa till. 
Pizzan dukas fram kl 18. 

Kyrklunch
Unga vuxna bjuder hela församlingen på
kyrklunch! Uppehåll under sommaren. 
Startar igen söndag 4 september, och 
fortsätter varje följande söndag. 

Samtal pågår 
För dig som vill samtala om de viktigaste 
frågorna. Onsdag 14 september med 
temat: Fanatism – på gott och ont, med 
Morten Sager, universitetslektor och pas-
tor. Onsdag 12 oktober med temat: Hur 
skapas en fanatiker? Christer Mattsson,  
tf föreståndare Segerstedtinstitutet, GU.

FELICITY – saronkyrkans gospelkör
Välkommen till en ny termin med Felicity - 
Saronkyrkans gospelkör för unga vuxna!
Övning tisdagar mellan kl 18-20.30.  
Vi börjar alltid med en kvällsmacka och 
sedan övar vi. Inför höstterminen har vi tre 
öppna övningar: 13, 20 och 27 september.  
Då är du varmt välkommen att komma och 
prova på att sjunga med oss! 
Kontakt: Jennifer Götvall,  
jennifer.gotvall@saron.se, 0722-511219.

Inbjudan till lovsångsfrukost
Lördag 17 september kl 9-12
För dig som är lovsångsteamledare, ingår 
i ett team eller vill veta mer om försam-
lingens musik- och lovsångsliv, dukar vi 
upp frukostbordet. Vi äter tillsammans och 
möts i goda samtal omkring vårt uppdrag.
Anmälan: Senast 14 september till 
jennifer.gotvall@saron.se 

Hallå, Konstnärer & kreatörer!
Välkomna på en inspirationskväll med 
konstnär Anna Ahlström som talar om tro 
och konstnärskap. Boka in en kväll där ska-
pandet är i centrum! Och så blir det soppa, 
bröd och kaffe. Måndag 26 september  
kl 18.30. Anmälan senast 22/9 till  
vicky.mollgard@comhem.se. /SARON ART
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UNGA VUXNA/SOCIALT

Rapport från mammabarn-lägret
“Sammanlagt var vi 75 barn, mammor 
och ledare som fick njuta av varandras 
gemenskap. Temat för lägret var mod, och 
det är modigt att komma på mammabarn-
lägret för första gången utan att känna 
någon, vilket många gjorde i år. Vi f ick 
höra om Rut, Abraham och Jesus som olika 
förslag på hjältar och vad de gjorde som 
var modigt. Mammorna fick vara modiga 
och öppnade sig för varandra, uttryckte 
sig i bild och musik och rörelse.

Förutom alla de möten som blivit under 
lägret har några höjdpunkter varit att 
f iska krabbor (för första gången), sjunga 
och dansa, skattjakter, den goda maten, 
sjukamp, pyssel (som mammorna satt med 
långt in på kvällen/natten), ansiktsmåln-
ing, f lottbygge, målning, designa och baka 
tårtor mm. 

Vi har helt enkelt haft en fantastisk vecka 
tillsammans på mammabarnlägret! En 
vecka vi alla njutit av på olika sätt! Så här 
skrev en mamma efter lägret:
”Kan inte beskriva mina och barnens 
tacksamhet med ord. Tack för att ni gjorde 
denna vecka till ett minne för livet!”.
 
Tack till dig som gett av din tid, kraft och 
kärlek som ledare, till dig som gjort kort, 
dockor, haft lotteri och samlat in pen-
gar, bakat, förberett på olika sätt, skänkt 
pengar, gett gåvor och sist, men inte 
minst, alla de ovärderliga böner som betts 
för lägret och alla där. Tillsammans har vi 
gjort lägret!”

/Sara Brunnegård

Ny i stan?
Som ny i stan kan det vara svårt att lära 
känna nya människor men det f inns några 
guldlägen för den umgängessugne, tillfäl-
len då trösklarna är extra låga: 
Försmaka, innan Smaka & Se-gudstjän-
sterna bjuds det på fri pizza till alla som 
vill vara med och hjälpa till. Pizzan dukas 
fram kl 18. 
Kyrklunch, varje söndag äter vi söndags-
middag tillsammans efter gudstjänsten. 
Huskyrkan, vid sex tillfällen får man 
möjlighet att träffa 25-30 personer i ett 
vardagsrum. 
Samtal pågår, här f inns inga dumma eller 
pinsamma frågor. Eftersom samtalen förs 
vid borden där vi sitter 4-8 personer f inns 
det alla möjligheter att knyta kontakter. 
Arbeta sida vid sida, det kanske bästa 
sättet att lära känna andra människor är 
att göra något tillsammans. Ring gärna 
Morten Sager på 0708-77 59 79, så hittar vi 
din plats i kyrkans arbetsgemenskap. 
Mer information hittar du på vår webb-
plats: www.saron.se.
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VÄNSTER RUBRIKOMSORG/SOCIALT

Sagåsen/Centria/Förvaret
Asyllagen har förändrats och de boenden 
vi besöker byter karaktär. Det ska under 
hösten finnas f ler platser på de olika bo-
enden och både människor som ska in och 
ut ur asylprocessen ska bo där. Mitt i allt 
detta vill vi, och behöver, visa att det f inns 
människor som bryr sig genom att erbjuda 
ett lyssnande öra, möjliggöra lek och möta 
med en blick. Inte bara för de asylsökande 
utan också för oss själva.  Vi lär oss av och 
med andra och här får du chans att möta 
människor med delvis annan bakgrund än 
din egen. Kanske behöver vi också vara 
måna om att behålla våra hjärtan mjuka 
när lagar och samhällsklimat blir hårdare 
för de människor som söker sig till vårt 
land i hopp om en bättre framtid. 
Förvaret: måndagskvällar (i blandad 
grupp med andra organisationer). 
Centria: torsdagar, kl 13.30-15.30. 
Sagåsen: torsdagar, kl 18-20.  
Kontakt: Sara Brunnegård,  
sara.brunnegard@saron.se, 0722-513620.

Sfi
Ett 25-tal sf i-elever läser sfi på Hyllie Park 
Folkhögskola (HPF) här i Saron. När någon 
frågar ”Varför Saron?” får vi chansen att 
berätta om de mervärden Saron vill tillföra 
den professionella språkutbildning HPF 
erbjuder. 

Eleverna uppskattar mycket alla de männi-
skor de möter i Saron: volontärer, dagvär-
dar, personal och daglediga. En elev som 
aldrig tidigare varit i en kyrka sa efter ett 
par veckor: ”Det f inns sådan kärlek här. 
Bland elever, lärare och volontärer och 
bland alla i kyrkan. Här känner man sig 
värdefull”. 

Genom Saronkyrkans mervärden får 
eleverna träffa etablerade svensktalande 
personer på språkcafé två gånger i veckan, 
f ler ”lärare”, vara på second hand som 
volontärer etc. Denna höst kommer vi ock-
så kunna erbjuda en sfi-kör under torsdag 
förmiddag och språkvänner till de elever 
som vill träffas och öva svenska på fritiden 
(två timmar/månad i sex månader). 

Vill du bidra? Vi behöver f ler volontärer 
på språkcafé och i sf i-kör, språkvänner 
som matchar de elever vi har och förböner 
(be gärna för att den stämning som finns 
ska få fortsätta råda och att vi ska få f ler 
elever). 

Kontakt: Sara Brunnegård,  
sara.brunnegard@saron.se, 
Telefon 0722-513620.

Följ Saron Socialt på  
Instagram: @saronsocialt
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OMSORG/SOCIALT

Gemenskapsträff 
Första gemenskapsträffen i höst blir 
tisdag 13 september kl 12 . Då får vi besök 
av Peter Pop Lundbäck som kommer att 
berätta om den skola i Kenya som han har 
varit med och startat. I oktober möts vi 
tisdag 11 oktober kl 12 . Mer av höstens 
program kommer senare och finns då på 
disken vid ingången.
Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se.

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 tystnads- 
löfte. Samtalen är kostnadsfria.
Kontakt: Magnus Bramer, 031-741 12 02, 
magnus.bramer@saron.se.

Cafe Zahra i höst
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, inkludering och gemenskap 
börjar med att vi möts och lär känna 
varandra. Det är det café Zahra vill bidra 
till. Här får du möta andra kvinnor i olika 
åldrar och från olika länder samtidigt som 
du fikar, pysslar, övar svenska, bakar och 
gör andra aktiviteter. Välkommen! 
Just nu behöver vi f ler kvinnor som känner 
sig hemma i Saronkyrkan och vill ta ett 
extra ansvar för att göra så att gästerna 
känna sig välkomna och sedda!
Tisdagar (fr.o.m. 13 september) kl 16-18.
Kontakt: Sara Brunnegård,  
sara.brunnegard@saron.se, 0722-513620.v

Handla för andra 
Lördag 24 september är det dags för 
Handla för andra och att fylla på Sarons 
matförråd. Varje vecka hjälper vi männis-
kor med mat och hygienartiklar. Vi möts  
kl 9.30 i Saron för frukost och sen åker vi 
till tre ICA Maxi-affärer och uppmuntrar 
människor att handla för andra. Vi räknar 
med att vara färdiga kl 14. Varorna som 
skänks fördelas till Bergsjöns kyrka, Göte-
borgs 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 face-
book. Kontakt: Magnus Bramer,  
magnus.bramer@saron.se, 031-741 12 02
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VÄNSTER RUBRIKFÖRSAMLING/MUSIK

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.  
 
Läs mer på www.saron.se eller  
kontakta Jonas Pramwall, 031-741 12 11,  
jonas.pramwall@saron.se

Alpha – utforska meningen med livet
Alpha är en serie kvällar då vi utforskar 
grunderna i kristen tro, särskilt utformat 
för dig som är nyfiken och vill fundera 
över livets stora frågor. God mat, intres-
santa föredrag och samtal i en mindre 
grupp där alla frågor, tankar och åsikter är 
välkomna! Prova på-kväll: 20/9 kl 18.30.
Kontakt: Jonas Pramwall, 031-741 12 11 
jonas.pramwall@saron.se

Tre middagar  
– Tre kvällar med mat och prat 
Tre middagar är till för dig som tycker om 
att samtala om livet, och som inte känner 
dig färdig med alla svar. Vi vill att Tre mid-
dagar ska präglas av nyfikenhet, lyssnande 
och respekt. Det ska vara högt till tak när 
vi samtalar om tro och andlighet. 
Varje kväll har ett tema: 1) Våra erfaren-
heter av tro och andlighet. 2) Vad är det 
vi längtar efter? 3) Kristen tro som möjlig 
väg. Du kan välja att vara med på Tre mid-
dagar i ett hem i Mölndal eller i Masthug-
get. Man förväntas vara med alla tre gång-
erna. Tid: 18.30–21.30. I Masthugget dukas 
bordet: lör 8/10, sön 23/10, lör 12/11.
I Mölndal dukas bordet: lör 8/10,  
lör 22/10, fre 11/11. Kostnad 250 kr.  
Anmälan senast 29/9. Anmälan och frågor:  
Jonas Pramwall, 0768-82 42 29, 
jonas.pramwall@saronkyrkan.se  
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SARONS INTERNATIONELL A PROGR AM/SECOND HAND

Kräftskiva med SIP och Second Hand
Sarons Internationella Program (SIP) och 

Saron Second Hand ordnar tradi-
tionsenlig kräftskiva lördag  
10 september kl 18.

Jonathan och Ulrika Ström-
gren, precis hemkomna efter 

f lera år i Egypten, gästar oss 
och berättar om sina upplevelser 

och erfarenheter. Sista anmäl-
ningsdag är 8 september. Skicka din 

anmälan till info@saron.se. Kostnad 100 
kronor betalas på plats (Swish eller kon-
tant). Plats: Församlingsvåningen, Saron.

Tjugo år med Sat7
Torsdag 27 oktober kl 19:  
SAT-7 Night – Göra Guds kärlek synlig! 
Musik från Mellanöstern: Rita El Mounayer, 
Terence Ascott, Bardia Arimanesh och 
Felicity Choir.
Fredag 28 oktober kl 10:  
Mellanösternexperter håller seminarium.
För mer detaljer se:  
www.saron.se/internationellt    

Fotoutställning i Saronkyrkan
Fotoutställningen ”Intryck från Egypten” 
kommer att f innas i församlingsvåningen 
20 augusti – 25 september.  

Second Hand  
på Instagram: 
@saronsecondhand

Saron Second Hand
I juli slutade Elin Malmstigen som arbets-
ledare på Saron Second Hand. Hon kom-
mer nu att börja studera. Vi tackar henne 
för den tiden hon har varit här och önskar 
henne lycka till med studierna.

I augusti började 
vår nya arbetsledare 
på Second Hand, 
Jenny Gustafsson. 
Jenny är 42 år och 
har bland annat  
jobbat i en annan 
Second Hand-butik 
och har även jobbat 
för organisationen 
RealStars.

Vi söker hela tiden nya volontärer som kan 
vara med och jobba på våra försäljningar 
eller på annat sätt vill hjälpa till i butiken. 
Om du vill vara med och hjälpa till, hör av 
dig till Anton på anton.anderi@saron.se

Vi ser fram emot en bra höst där vi kan 
lyfta försäljningen ytterligare. Hoppas ni 
vill vara med oss i detta arbete.
 
Anna-Lotta Karlsson
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PERSONAL

Jennifer Götvall,  
musikledare.  
 
Vad har du gjort tidigare?  
Jag har precis varit föräldraledig ett år och 
dessförinnan har jag arbetet som musik-
lärare på estetiska programmet,  
nu senast på Rytmus. För ett par år sedan 
arbetade jag även som samordnare och 
informatör i Saron.

Vad kommer du att göra i Saron? 
Jag kommer att ta över rollen som musik-
ledare vilket innebär att jag ansvarar för  
och leder utvecklingen av Sarons musikliv.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst? 
Att få kombinera det som jag brinner för  
och tycker är så roligt – musik, lovsång, 
ledarskap och församling.
 
Jennifer började i juni.

Emma Gunnarsson,  
samordnare och  
kommunikatör.
 
Vad har du gjort tidigare? 
Det senaste jag gjort är att vara föräldral-
edig med dottern Beda, men innan det  
bodde jag och Samuel och våra barn 
Sigrid och Silas i Ecuador. Där arbetade  
vi som missionärer för Equmeniakyrkan  
under tre års tid. Innan vi åkte ut arbetade 
jag som informatör på Equmenia.

Vad kommer du att göra i Saron?
Jag kommer arbeta som kommunikatör  
och samordnare.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst? 
Det ska bli spännande att få utveckla  
kommunikationsarbetet i församlingen  
och lära känna människorna som är Saron.

Emma börjar den 3 oktober.

Inför hösten 2016 sker flera personalförändringar. 
Jenny Gustafsson, ny arbetsledare på Saron Second 
Hand, presenteras på sidan 11, tre nya medarbetare 
välkomnas på dessa sidor och vi säger tack till Elin 
och Jonatan Andersson.
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Sedan augusti 2014 har vi arbetat som 
ungdomsledare i Saronkyrkan. Det har 
varit två år fyllda av skratt, nya insikter 
och lärdomar, fantastiska ledare och kol-
legor att samarbeta med och mycket mer. 
Vi vill säga ett stort TACK till er ungdomar 
och ledare som funnits med under resan. 
Tack att ni gett av er själva och låtit oss få 
gå med er en bit på vägen i era liv. Vi vill 
också säga ett stort tack till alla i försam-
lingen som har stöttat oss och funnits vid 
vår och ungdomarnas sida.

Fest för Elin och Jonatan
Fredag 9 september kl 18.30–21 möts vi i 
Brunnen till fest. En kväll där vi säger tack 
till Elin och Jonatan för två härliga år som 
församlingens ungdomsledare. Alla som 
vill vara med är varmt välkomna. Anmälan 
till carina.cederborg@saron.se eller via 
facebookevent så att vi vet hur mycket 
mat vi skall förbereda. Vill du baka till tårt-
buffén? Hör av dig. Varmt välkomna!

Linda Martinson,  
ungdomssocionom.  

Vad har du gjort tidigare? 
Nu senast kommer jag från arbete på  
socialkontor i Stockholm där jag jobbat  
med ensamkommande flyktingbarn som 
socialsekreterare. Innan dess har jag  
jobbat mycket med ungdomar i olika 
sammanhang och mycket med teater och 
skådespeleri i olika former. 

Vad kommer du att göra i Saron? 
Jag kommer framförallt att hänga med  
ungdomarna och ansvara för ungdomsar-
betet i egenskap av att jag är anställd som 
ungdomssocionom. 

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst? 
Att få lära känna församlingens ungdomar 
och utveckla ungdomsarbetet och att få  
se unga människor växa i sin tro och landa  
mer i sig själva. Brinner mycket för att  
unga människor ska få komma till sin rätt 
och jag vill ge tid till att lyssna och se dem 
precis där de är i livet.

Linda börjar den 23 augusti.

PERSONAL

Tack från Elin och Jonatan!
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Kollektomaten borttagen  
Det är inte längre möjligt att betala för 
f ika eller ge gåvor genom kollektomaten. 
Istället betalar du genom att välja något 
av följande sätt:
•	 Swisha din betalning till: 

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

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

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

Församlingens offrande jan-juni 2016
Under perioden januari till och med juni 
2016 har församlingen genom offrande 
och arv samlat in 2 528 038 kronor. Samma 
period året innan, 2015, samlade försam-
lingen in 2 735 257 kronor. 

Bärarlaget – bli månadsgivare
Allt Saronkyrkan gör f inansieras av ideella 
insatser. Utöver tiden, kärleken och en-
gagemanget 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. Du hittar broschyrerna på förs-
amlingsvåningen. Broschyren skickades 
också ut till alla medlemmar i församlin-
gen i början av juni.

Använd gärna 
församlingens 
swishnummer 

för din  
betalning:  

123 664 09 99-
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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  0705-833012

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

Svelov Data 0706-79 82 00

Vägens folk www.vagensfolk.se

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



FÖRSAMLINGSRESA, 13–19 mars 2017 

Brunnsgatan 3       413 12 Göteborg       Tel 031-741 12 00       info@saron.se       www.saron.se 

Nu finns det möjlighet att få uppleva 
internationellt arbete på mycket nära 
håll. Våren 2017 reser vi som församling 
till Egypten.

Vi besöker f lera av de projekt som Sa-
ronkyrkan 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. Mer information om resan ges i 
samband med gudstjänsten söndag 11 
september. För anmälan och detaljfrågor 
kontakta Pär Axelstjerna på telefonnum-
mer 0708-63 64 65, e-post: par@paxel.se.

Församlingsresa till Egypten
Följ med på en oförglömlig resa bortom turiststråken

Bild ur fotoutställningen 
”Intryck från Egypten”.


