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GUDSTJÄNSTER

December
1 DECEMBER ETT NÅDENS ÅR
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Jennifer Götvalls team
Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, Luk 4:16-23 och Matt 21:1-9, Ps 24

8 DECEMBER GUDS RIKE ÄR NÄRA
Predikan: Morten Sager
Musik: Marcus Runbys team & J.A.V.A
Jer 33:14-16, Heb 10:32-39, Mark 1:14-15, Ps 85:9-14

15 DECEMBER BANA VÄG FÖR HERREN
Predikan: Caroline Cedon
Musik: Malin Boqvist & Emil Mattssons team
Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15, Ps 146:3-9

22 DECEMBER HERRENS MODER
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Jennifer Götvalls team
Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45, Ps 145:8-13

29 DECEMBER GUDS BARN
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Heléne Bengmark och Lars Möllgård
Jes 11:1-9, Apg 7:17-22, Matt 18:1-5, Ps 71:2-6

Januari 
5 JANUARI GUDS HUS
Predikan: John Kvarnero
Musik: Anders Götvall och 
Amanda Kreugers team
1 Kung 8:20, 27-30, Fil 2:1-4, Joh 2:13-22, Ps 84:2-5

12 JANUARI JESU DOP
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Malin Boqvist och 
Emil Mattssons team
Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Mark 1:9-11, Ps 89:20-29

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

19 JANUARI LIVETS KÄLLA
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Lisa Eriksson &Maria Davidssons team
5 Mos 5:23-27, Heb 2:9-10, Joh 5:31-36, Ps 19:2-7

26 JANUARI JESUS SKAPAR TRO
Predikan: Morten Sager
Musik: Marcus Runbys team
2 Kung 5:1-4, 9-15, 2 Kor 1:3-7, Joh 4:46-54, Ps 36:6-10

Februari
2 FEBRUARI UPPENBARELSENS L JUS
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Jennifer Götvalls team
Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Matt 13:31-33 och Luk 2:22-40, Ps 138

9 FEBRUARI NÅD OCH TJÄNST
Micael Nilsson, föreståndare Tabernaklet
2 Sam 7:18-22, Fil 3:7-14, Matt 19:27-30, Ps 25:4-11

16 FEBRUARI DET LEVANDE ORDET
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Amanda Kreuger & 
Anders Götvalls team
Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, Joh 6:60-69, Ps 33:4-9

23 FEBRUARI KÄRLEKENS VÄG
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Malin Boqvist & Emil Mattssons team
Höga v 8:6-7, 2 Kor 5:14-21, Mark 10:32-45, Ps 86:5-11

Translation in to english every sunday. 
See what dates we have Arabic or Farsi 
translation in advertising that week.

SÖNDAGKVÄLL I SARON
16 FEBRUARI 18:00
Tid för tillbedjan & lovsång. Välkomna till en kväll där 
vi stannar upp i tillbedjan och lovsång inför vår Gud. 
Vi sjunger lovsång och delar vittnesbörd med 
varandra. Kontakt: Sandra Åkersten*
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BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 16*

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

I samarbete med 

På www.saron.se/gdpr kan du läsa om hur vi 
handskas med personuppgifter enligt GDPRFÅ NYHETER FRÅN 

SARONKYRKAN PÅ MAIL
Ta en bild på QR-koden med mobilen, den tar 
dig till en länk där du kan fylla i din email, så får 
du våra nyhetsmail framöver. 

@SARONKYRKANGBG@SARONKYRKAN

Gud blir kropp!
Under hösten har vi lyft fram några spår kring vad som kan röra sig under ytan bland oss. 
Vi har bl.a. samtalat kring reaktioner som rädsla och skam.  
Många har uttryckt tacksamhet över detta då det berört något vi ofta får slita med inom-
bords i vår ensamhet. Låt oss nu fortsätta att forma ett samtalsklimat där de obekväma 
känslorna får benämnas både för varandra och Gud. 
Från det som rör sig i själens fördolda rum till vad vi tänker och gör med den synliga 
kroppen är steget inte långt. Livet är vävt i ett stycke och den inre och yttre människan 
hänger samman. Ett centralt område som berör just kroppen är vår sexualitet. Detta är 
något som kyrkan inte varit så bra på att samtala om, trots dess betydande plats i livet. 
I ett historiskt perspektiv har kyrkans relation till sexualitet snarare förknippats med just 
skam och en rädsla att samtala öppet om det. 
I Saronkyrkan vill vi under 2020 ta upp några aspekter kring sexualitet och börjar i  
januari med en halvdag med Hanna Möllås som du kan läsa mer om i bladet.

Men först ser vi fram emot den stora högtiden - julen - där vi firar att Gud blir just kropp! 
Att den oskapade Skaparen blir en del av skapelsen. Ett mysterium som inte går att 
överblicka men som vi har möjlighet att förundras över och ta emot som 
gåva i våra liv. Än en gång får vi gå in i adventstider och i tacksamhet 
förbereda oss att fira honom ”som avstod allt… då han blev som en 
av oss” (Fil 2:7). 
Välkommen med i detta firande!  

/DANIEL DALEMO PASTOR & TF FÖRESTÅNDARE

En del av:
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JULGRAN MED ”ÖNSKEKORT”
HÄMTAS 24 NOVEMBER & 1 DECEMBER
Nu närmar sig julen! För många infinner sig julstämning, medan för andra  
snarare en oro. Kanske för att man vet att man kommer att vara ensam, inte har 
råd med mat och julklappar eller är på flykt undan bomber och förföljelse.
Vi vill sprida hopp och julglädje bland barn och vuxna i Göteborg.
Söndagarna 24/11 & 1/12 finns det möjlighet att hämta önskekort i kyrkans 
entré. Korten har olika färger, där det du ska köpa står på baksidan.
Inlämningen av julklappar sker söndagarna 1, 8 och 11 december i entrén.
Julklapparna delas sedan ut till familjer som får stöd genom Saron, barn och  
vuxna på Migrationsverkets mottagningsenhet och förvarsenhet. Kom och hjälp 
oss plundra granen på ”önskekort” och låt oss sedan samla in allt detta. 
I ÅR INNEHÅLLER JULKLAPPARNA: 
mjukdjur (ca 100 kr), studsboll + godis (ca 50 kr), doftljus (100 kr)
presentkort (Nordstan, HM 200 kr) -  chokladkartong.  
Kontakt: Saron Brunnegård*

Juletid 
i Saronkyrkan

LUCIAAFTON MED FELICITY GOSPEL
TISDAG 10 DECEMBER KL. 18.00 & 19.30
Felicity bjuder traditionsenligt på ett klassiskt luciatåg 
med en touch av gospel. Kvällen brukar vara mycket 
uppskattad och välbesökt. 
Dörrarna öppnar 30 minuter innan konsertstart. Fri 
entré. Varmt välkommen!
Kontakt: Jennifer Götvall
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FIRA JULAFTON MED 
OSS I SARONKYRKAN 

24 DECEMBER KL. 12.00-15.00
Vi äter mat, dansar kring granen och umgås. 

Ta gärna med mat till julbordet. Sista anmälan fredag 20 dec till 
emma.gunnarsson@saron.se eller på listan i kyrkans entré.

NYÅRSFRUKOST PÅ 
RÄDDNINGSMISSIONENS CAFÉ 
31 DECEMBER KL. 7.30 - 12.30 
Saronkyrkan är en av huvudmännen för Räddnings- 
missionen, och sedan länge har vi gjort en praktisk  
insats på nyårsafton genom att bjuda på en lite extra god 
frukost på Räddningsmissionen frukostcafé på Vasa- 
gatan. De flesta som besöker caféet lever i någon form av 
utanförskap, ensamhet eller beroendeproblematik. Vi vill på 
detta sätt vara med och möta med lite värme och omsorg, 
och möjliggöra att caféet kan vara öppet även på nyårsafton 
och stötta Räddningsmissionen i deras arbete. Var gärna med 
och bred smörgåsar, sitt och prata över en kopp kaffe eller 
kanske spela något. Hör av dig till Ingrid Fränne*.

SARONKYRKANS JULKONSERT
LÖRDAG 14 DECEMEBER KL 16.00 & 19.00

Saronkyrkans fantastiska sångare och musiker bjuder på en stämningsfull julkonsert med mycket glädje, värme och 
hjärta. Under kvällen hålls en insamling till Saronkyrkans sociala arbete. Köp din biljett på saron.se/jul eller efter 
gudstjänsten 1 dec och 8 dec. Om du vill hjälpa till som värd eller städa efter konserten är du mer än välkommen, 

hör av dig till Emma Gunnarsson*. Om du har frågor om konserten: Jennifer Götvall*.



6

FOKUS I SARONKYRKAN
Vi gör och finns med i så mycket bra saker i Saronkyrkan. En ständigt återkommande fråga är; hur kan vi lyfta allt vi 
gör och står i på ett konkret och bra sätt, så att medlemmar och nya besökare får en bra insikt i vad Saronkyrkan är? 
Därför ska vi under 2020 varje månad folkusera extra på ett specifikt område i församlingen. Vi tjuvstartar redan i 
december 2019, och kommer då lyfta vårt sociala arbete extra mycket. I januari lyfter vi vårt internationella engage-
mang och i februari har vi ungdom i fokus. 
Ni kommer märka det bl.a i våra gudstjänster, i månadsinfo och i sociala medier, samt att vi har med fokusområdet i 
våra böner.

/EMMA GUNNARSSON, KOMMUNIKATÖR & SAMORNDARE

DECEMBER

FOKUS: SOCIALT

JANUARI

FOKUS: INTERNATIONELLT

FEBRUARI

FOKUS: UNG

OM KRISTEN TRO 
& SEXUALITET
LÖRDAG 18 JANUARI 
KL. 9.30 -13.00
MED HANNA MÖLLÅS

En halvdag runt ämnet sexualitet där Hanna tar upp olika 
bibeltexter kring ämnet och hur de tolkats i olika kyrkliga 
traditioner genom tiderna. Hon talar om de utmaningar som 
dagens moderna människor kan möta för att få en god sexuell 
hälsa genom livet. Dagen riktar sig till alla i församlingen, 
oavsett livssituation. Vi börjar med att äta frukost tillsammans.

Hanna Möllås är leg. barnmorska, auktoriserad specialist i 
klinisk sexologi och psykoterapeut med familjeinriktning. I sitt 
arbete som terapeut och föreläsare möter hon par, familjer 
och individer i frågor kring relationer och sexualitet.
Hon har även varit med och skrivit boken: Med hela ditt liv - 
Sexualitet i Bibeln och Kyrkan.

ANMÄLAN TILL INFO@SARON.SE SENAST 12/1.

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN
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BE TILLSAMMANS I SARONKYRKAN
TISDAGAR:  
07.00 - tidebön med frukost efteråt. 
12.00 - tidebön
TORSDAGAR: 
08.15 - bön & lovsång med ALT -
”Akademi för ledarskap & teologi” i kyrksalen.
FREDAGAR:  
16.00 - bön för världen, vår stad och vår församling
SÖNDAGAR: 
10.00 - bön för församlingen och dagens gudstjänst.
*Se kalendern på www.saron.se för avvikelser. 

SAMTAL
Att under perioder av sitt liv brottas med tankar, funde-
ringar och det som händer i livet är naturligt. Saronkyr-
kan har ett själavårdsteam som gärna möter dig i sam-
tal. Kontakt: Ingrid Fränne*

TISDAGSTRÄFFEN 
En öppen samling för daglediga med gemenskap och 
talare eller musikprogram. Samlingen börjar kl 12.00 
med fika (smörgås & kaka) och slutar senast kl 14.00. 
Vårens fullständiga program kommer i januari.

VINTERNS TISDAGSTRÄFFAR 
10 DECEMBER KL. 12.00 
Julavslutning med risgrynsgröt, lotteri, musik m.m. 
14 JANUARI KL. 12.00 
Smärtlindring i vardagen med Nina Hedner Jonner-
hag.
11 FEBRUARI KL. 12.00
Kontakt: Ingrid Fränne*

SARON SAMTALAR 
TORSDAG 20 FEBRUARI KL.18.30
Dessa samlingar är riktade till församlingen, där vi till-
sammans  samtalar om ett aktuellt tema/ämne.
Vi återkommer med vad denna kväll kommer handla 
om senare. Från kl. 17.00 är bönerummet öppet för 
stillhet och enskild bön innan samlingen. 
Det serveras ett enklare fika under samlingen. 

ÄR DU NYFIKEN PÅ SARON?
15 DECEMBER, 2 FEBRUARI, 1 MARS
Stanna kvar på en fika direkt efter gudstjänsten så 
får du höra mer om vad Saron är för kyrka. Du får 
möjlighet att ställa frågor om församlingen och vi 
berättar vad som är kännetecknande för Saronkyrkan 
och varför vi som kristen gemenskap lever som vi gör 
och engagerar oss i det vi gör. Funderar du på att bli 
medlem ska du inte missa denna träff. Samlingen tar 
ungefär 40 min. Kontakt: Jonas Pramwall* 

SÖKER DU EN HUSGRUPP?
Kanske är du ny i vår församling eller så har du funnits 
med i Saron länge men känner att nu är det dags att 
prova det där med att vara med i en husgrupp igen. 
Vi vill vara en församling där alla ryms och hittar sitt 
sammanhang. Om du har frågor, eller är intresserad 
av att finnas med i en mindre grupp hör av dig. 
Kontakt: Jonas Pramwall*

KICKOFF FÖR HUSGRUPPER
MÅNDAG 27 JANUARI KL. 18.30
Är du med i en husgrupp men behöver lite inspiration 
inför en ny termin. Ta med din grupp och kom! 
Anmälan senast 25/2 till jonas.pramwall@saron.se
Kontakt: Jonas Pramwall*

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN
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ÖPPET HEM
TISDAG 18 FEBRAURI 
KL. 19.00 - 21.00 
HEMMA HOS ANETTE & STURE JOHANSSON, 
PONTUS WIKNERSGATAN  3. 
Under våren träffas vi i några hem runt om i stan för att 
samtala om livet och den kristna tron. Vi fikar tillsam-
mans och knyter nya kontakter. Vi delar erfarenheter 
och tankar med varandra i mindre grupper. Vi avslutar 
med att be tillsammans. Alla är välkomna till Öppet 
hem. Det är bara att komma. Kontakt: Jonas Pramwall*

RETREAT
DATUM: 2-5 APRIL  (TORS-SÖND)
Vi vill redan nu gå ut med erbjudandet att följa med 
på vårens retreat. Mitt i fastan får du en möjlighet 
att pausa vardagen och åka på Saronkyrkans tysta 
retreat. Fokus ligger på stillhet, bön och bibelläsning. 
Retreaten är en väl beprövad metod där Jesus är vårt 
främsta exempel som drar sig undan i tystnad för re-
flektion och samtal med Gud. Denna retreat är riktad 
till hela församlingen.
Anmälan sker på www.saron.se/anmalan 
Kontakt: Daniel Lindell, lindell.daniel@gmail.com

DET ÄR PÅ RIKTIGT
Lena Junholm är medlem i Saronkyrkan 
och har skrivit en bok som heter ”Det är 
på riktigt” som ges ut via Marcus Förlag. 
Boken handlar om Guds överraskande 
kärlek i vardagen. Lena kommer ha sin 
bokrelease i Saronkyrkn någon gång i 
januari eller februari, när boken är klar. 
Håll utkick efter mer info framöver!

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN
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FÖRÄLDRALEDIG I VÅR?

KYRKIS / ÖPPEN FÖRSKOLA
ONSDAG KL. 10-12.30 
AVSLUTNING 11 DECEMBER
START IGEN: 22 JANUARI
På onsdagar är kyrkan öppen för barn 8 mån - 5 år 
och deras föräldrar (självklart får småsyskon också 
följa med). Här får du och dina barn träffa andra fa-
miljer, leka och ha roligt tillsammans. Vid ca 10.30 har 
vi en sång-och rytmikstund och det finns möjlighet att 
köpa soppa, korv, pannkakor, fika och att värma mat 
till barnen. 

BABYRYTMIK
9-15 MÅNADER MÅNDAGAR KL.14.00
0-8 MÅNADER ONSDAGAR KL.14.00 
START VECKA 10
Från och med 2 dec går det att anmäla sig till våra 
rytmikgrupper för de yngsta barnen som startar i mars 
2020. Välkommen att vara med och sjunga och dan-
sa med din baby. Rytmikstunden varar ca 40 min och  
sedan fikar vi tillsammans. Ledare för gruppen är 
Carina Cederborg och det kostar 650/10 ggr. 
På www.saron.se finns ett formulär där du kan anmäla 
dig och mer info om rytmik.

BARNKYRKAN 
SÖNDAG KL. 11.00
JULAVSLUTNING:  8 DECEMBER
START  IGEN: 19 JANUARI
Vi avslutar terminen med att fira gudstjänst tillsammans, 
barn och vuxna, i kyrksalen. (Det blir en lite kortare 
gudstjänst då vi lovsjunger tillsammans alla åldrar, 
Morten Sager predikar, vi deltar i rörelsen kring bön 
och nattvard små och stora i en salig blandning. )Efter 
gudstjänsten blir det familjefest i Brunnen med Julgröt, 
skinkmacka och aktiviteter.

Under jullovet har Barnkyrkan uppehåll men det finns 
möjlighet att sitta och rita etc i lilla salen intill kyrksalen. 
Söndagen den 12 januari kommer det att finnas någon 
form av aktivitet i Brunnen för alla barn.

SCOUT
ONSDAG KL. 18.00-19.30 
SE HEMSIDAN FÖR UPPSTART 2020
Alla tjejer och killar som går i åk 1-6 är varmt välkomna 
att vara med i scouterna. Vi samlas i skogen vid Öjer-
sjökyrkan i Öjersjö/Partille och startar vårterminen 
Nya scouter är välkomna i början av terminen. 
Kontakt: Anders Lorentzon 0756-53 34 95, 
scout@saron.se

BARN & FAMILJ

POPCORN
SARONKYRKANS BARNKÖR ÅK F-6
MÅNDAG  KL 17.45
UPPSTART: 20 JANUARI
Då är alla tjejer och killar som tycker om att sjunga och 
går i åk F-6 välkomna att vara med och sjunga. 
Paus över jullovet. 

FAMILJELÄGER I BRANÄS
8-12 FEBRAURI
Familjelägret är tyvärr redan fullbokat, men håll utkick 
nästa år och anmäl er snabbt för att få er plats!

BARNVÄLSIGNELSE
9/2, 19/4, 14/6 KL 11.00
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 för-
språng i varje barns liv. I barnvälsignelsen ber vi om 
välsignelse över barnet och innesluter hela familjen 
i våra förböner. För mer information och anmälan 
kontakta: Emma Gunnarsson*
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7 UP
JULFEST/AVSLUTNING: 6 DECEMBER
UPPSTART: 17 JANUARI
FREDAG OJÄMNA VECKOR KL. 19.00 
Då samlas alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet 
i Saronkyrkan för gudstjänst, aktivitet och gemenskap! 
Välkommen att haka på! 19.00 börjar vi varje tillfälle. 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TOSDAG KL. 17.00-20.00
STÄNGT UNDER  JULLOVET
Varje torsdag fylls Brunnen med mellanstadie- och 
högstadieungdomar från Annedal. Behovet av ledare 
kvarstår så är du sugen på att prova – tveka inte att 
kontakta ungdomsansvarig! Mellan 17-20 så käkar vi 
toast, spelar pingis, tvspel, pysslar och leker. 

SARON UNG DRAR TILL ÅRE 
9-15 FEBRUARI
För alla som går i 7:an och uppåt
Det blir fem dagar i skidbacken, mycket skönt häng 
med varandra och med Gud. Vi äter all mat tillsam-
mans där vi bor förutom lunchen som alla fixar själva 
på morgonen och tar med till backen.
Läs mer och anmäl er på 
www.saron.se/are2020

SMAKA & SE 
VÅRENS DATUM: 24/1, 21/2, 20/3, 17/4 
15/5, KL 20.00
Gudstjänst med mycket tid för lovsång, bön och natt-
vard, men även en kortare predikan eller vittnesbörd. 
Om du vill vara med och hjälpa till och samtidigt bli 
en del av gemenskapen av volontärer kom redan 
kl 18.Kontakt: Caroline Cedon*

KYRKLUNCH 
STARTDATUM FÖR VÅREN: 
SÖNDAG 19 JANUARI, CA KL 13. 
Kom och ät med oss! Vi lagar och äter lunch tillsam-
mans efter gudstjänsten. Det en eller flera gånger per 
månad. Endast 40 kr. Inte bara för unga vuxna, alla 
hungriga är välkomna. Se Saron Unga Vuxna på FB 
och Instagram för uppdaterad info om datum. 
Kontakt: Caroline Cedon*

HUSGRUPP 
Mindre grupper på 5-10 personer som möts i 
hemmen, med olika fokus samt vid olika tillfällen. Hör 
av dig om du vill bilda en husgrupp eller gå med i en 
husgrupp. Kontakt: Jonas Pramwall*

SAMTALOTEKET 
26 FEBRUARI 18.00 PÅ CONDECO
TALARE: TORGNY WIRÉN
Torgny kommer att tala om existentiell kris och 
tvivel. 
Samtalsforum för dig som vill ta dig an viktiga frågor 
under ledning av kunniga talare. Här är frågorna och 
en öppen atmosfär viktigare än svaren – även om 
vi hoppas hitta dem också. Oavsett livsåskådning 
är du välkommen att utbyta tankar och brottas med 
frågeställningar, på Condeco på Västra Hamngatan. 
Mer info & datum finns på samtaloteket.se
Kontakt: Caroline Cedon*

Saron ung
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VÄLKOMMEN JOHN!
Vår nya arbetsledare heter John Bjurenstedt. John har tidigare 
arbetat som diakon i Equmeniakyrkan i Majorna och började 
hos oss i oktober. Säg gärna hej till honom när ni ses! 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Under året har vi haft en fantastisk utveckling i 
Saronkyrkan Second hand. Vi har haft fler engagera-
de människor i form av anställda, arbetstränade, vo-
lontärer och kunder. Second hand har blomstrat som 
den mötesplats vi vill vara.

Vår omsättning har ökat med över 1 miljon kronor jäm-
fört med förra året. Det innebär att vi kommer att kunna 
presentera ett högre resultat i år än förra året. Ett ökat 
resultat skapar en stabil grund för Saronkyrkan att fort-
sätta med det viktiga diakonala och biståndsarbetet 
som vi gör – I Mellanöstern och i Göteborg!

Ökningen bidrar också till utmaningar! Det ökade in-
tresset för handel av second hand-varor gör att vi får 
ett ännu större flöde av varor som ska sorteras, prismär-
kas och säljas. Denna ökning kan vi inte möta med en-
dast befintlig personalgrupp och volontärgrupp. 

Vi behöver din insats som volontär i Saronkyrkan Se-
cond hand! Med en större grupp volontärer som är 
med under våra försäljningar skulle vi kunna möta 
kunder och givare på ett ännu bättre sätt. Det skulle 
dessutom möjliggöra eventuell ökning av öppettider. 
Kan man inte vara med vid våra försäljningstillfällen 
har vi ett stort behov av volontärer som vill hjälpa till 
med att sortera, prismärka och ”rigga” butiken mellan 
försäljningstillfällen.

Butiken är vår gemensamma angelägenhet. Jag skulle 
önska att vi ser en riktigt kraftfull tillströmning av nya vo-
lontärer som vill vara med och utveckla vår fina butik.

 /CALLE HOLMBERG

JULETIDER
Under jul & nyår har vi inte 

öppet ordinarie tider för 
inlämning och försäljning. 
Se hemsidan för rätt info. 

NYA ÖPPETTIDER
FR.O.M 2 JANUARI 2020 

tisdag 13 - 16
torsdag 14 - 18
lördag 10 - 13

SKÄNK GREJER 
Vi behöver alltid bra grejer till 
försäljning. Vi kommer gärna 
och hämtar och det går att 

lämna  gåvor direkt i butiken.
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INTEGRATION / DIAKONALT

BESÖKSGRUPPEN PÅ SAGÅSEN
TORSDAG KL. 18.00 - 20.00
Vi vill bli fler som åker till Sagåsen! 
Varje torsdag åker Saronkyrkan till Migrationsverkets ankom-
stenhet Sagåsen i Kållered för att möta de som bor där i början 
av sin asylprocess, eller i väntan på återvändande. Vi leker 
och pysslar med barnen, bjuder på fika och samtalar med de 
vuxna och kanske lär ut några fraser på svenska. Det är mycket 
uppskattat av de boende att besöksverksamheten, som består 
av flera olika kyrkor och organisationer, finns. 
Kom med din husgrupp, din familj, din vän eller bara du - en 
enstaka gång eller regelbundet!

19 DECEMBER HAR VI ”JULSPECIAL” - vill du bidra med 
hembakta kakor eller kanske julgodis? Eller följa med ut och 
sjunga eller spela? Du är varmt välkommen! 
Kontakt: Ingrid Fränne*

CAFÉ ZAHRA
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR 
TISDAGAR KL. 16.00-18.00
AVSLUTNING: 10 DECEMBER
START IGEN: 14 JANUARI
”Välkommen till oss, här kan du slappna av och 
må bra, här får du kraft till nästa dag” 
(gäst berättar för en ny gäst)
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! Integration, 
social inkludering och gemenskap börjar i mötet med 
varandra. Café Zahra är en öppen mötesplats för 
kvinnor i olika åldrar och från olika länder. Här finns 
det möjlighet till samtal, fika, språkträning (svenska), 
pyssel, spel, promenader etc. 
Café Zahra har fått var en sådan plats och fått 
betyda mycket för många i 10 år. Vi avslutar året 
med ett 
10 årskalas! Vi hoppas och ber att vi ska få fortsätta 
vara en plats med mycket värme och kärlek som får 
bidra till gemenskap och social inkludering. Välkom-
men med du också!

We belong together
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SPRÅKVÄN  
I sfi finns flera nya deltagare som längtar efter en 
svensk vän! 
Som språkvän träffar du en av våra sfi-deltagare två 
timmar i månaden i sex månader. Syftet är att ni båda 
ska få nya erfarenheter och att sfi-deltaaren ska få öva 
svenska i ett naturligt sammanshang. Tillsammans kan 
ni upptäcka Göteborg, idrotta, promenera, laga mat....
Tillsammans gör vi skillnad!
Kontaktperson: Sara Brunnegård*

SFI 
”Man går härifrån helt upprymd, helt fantastiskt” 
(Volontär på sfi)
Under veckorna fylls Saronkyrkan med ett 55-tal del-
tagare som studerar sfi (undervisning i svenska för in-
vandrare) på Hyllie Park folkhögskola i Saronkyrkan. 
Vi önskar tillföra deltagarna och utbildningen mervär-
den på olika sätt, bland annat volontärer till språkca-
féer under skoltid, månadsaktiviteter och språkvänner.

Genom samarbetet med Hyllie Park Folkhögskola får 
vi vara med och bidra till vår stad och nyanlända i Gö-
teborg. Deltagarna trivs så gott och talar väl om sko-
lan, kyrkan och alla volontärer. För flera av deltagarna 
är detta den trygga platsen i tillvaron. Särskilt glada 
är de för alla språkcaféer (vilket är ett ovanligt inslag 
på sfi) där de får prata svenska med olika volontärer 
under skoltid. Volontärerna uppskattar ofta språkcafé-
erna lika mycket de med (se citat i början).

VILL DU VARA MED?
• Be för deltagare, lärare och volontärer
•Bli volontär på något av våra språkcafé (i sfi-under-
visningen) måndag eller torsdag (fm eller em)
•Bli språkvän till en sfi-deltagare

Kontaktperson: Sara Brunnegård*

BLI DAGVÄRD
Varje måndag - torsdag behöver vi ha dagvärdar i kyr-
kan, som hjälper till att göra kaffe till SFI och ta emot 
besökare i entrén. Är du dagledig och vill vara med 
som värd, så är du mer än välkommen. De dagar vi 
främst behöver folk på är: måndag, onsdag och tors-
dag. Hör av dig till Emma Gunnarsson* för mer info. 

HANDLA FÖR ANDRA
1 FEBRUARI 9.30 - 13.00
Var med och samla in varor till vårt matförråd! Varorna 
går till de familjer som söker stöd hos kyrkan. 
Samling och frukost i kyrkan innan vi åker ut till de olika 
butikerna. Anmälan på facebook-eventet eller till 
Sophia Löjdqvist 0709-39 55 99

VAR MED OCH BIDRA TILL VÅRT 
MATFÖRRÅD
Det finns alltid möjlighet att skänka en gåva till vårt 
matförråd. I kyrkans entré står en trälåda, där du kan 
lämna saker du köpt. 
På infoskylten ovanför sätter vi upp ”vad vi behöver 
mest just nu”.  Kontakt: Ingrid Fränne* 

DIAKONALT STÖD
Att ha mat på bordet är inte en självklarhet för alla. I 
svåra tider söker sig människor ofta till kyrkan för hjälp 
och genom vårt matförråd med torrvaror & hygien- 
artiklar samt vår omsorgskassa så har vi oftast möjlig-
het att hjälpa till med en matkasse och ett presentkort 
för mat. Grunden för matförrådet är de varor som kom-
mer in genom Handla För Andra, men vi alla får gärna 
vara med och bidra! I entrén kan varor alltid lämnas 
på angiven plats, och vissa söndagar gör vi särskilda 
insamlingar efter gudstjänsten. 

Har du möjlighet att hyra ut ett rum, eller vill vara med 
och bidra till hyran, för någon av de personer som finns 
med i vår församlingsgemenskap? 
Kontakt: Ingrid Fränne*
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STYRELSE
Thomas Bengmark, ordförande
Annika Hultén, vice ordförande
Simon Lindguss
Lennart Wernvik
Christer Widmark
Matilda Granberg Stålbert

FÖRSAMLINGSLEDNING
Elisabeth Bondesson
Jonas Eriksson
Anna Karp
Johannes Lorin
Henrik Melkstam
Petra Runby
Morten Sager
Agneta Smittberg
Lennart Thörn
Sandra Åkersten

SÖNDAGEN 8/12 KL 13:00 
FÖRSAMLINGSMÖTE
för årets fjärde kvartal.

SÖNDAG 23/2 2020 KL 13.00
FÖRSAMLINGSMÖTE

LÖRDAGEN 7/3 2020 
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Viktiga datum

FÖRSAMLINGSLEDNING 
forsamlingsledning@saron.se

STYRELSE
styrelse@saron.se

SARONKYRKAN ANVÄNDER CHURCH CENTER
Under hösten har vi arbetat vidare med Church center/Planning center som 
vi använder för att planera verksamhet, rumsbokning, grupper,
scheman, incheckning i Barnkyrkan, gudstjänstplanering m.m.  
Vi som arbetar i kyrkan ser redan hur detta system hjälper oss mycket i 
strukturer med olika volontärgrupper och schemaläggning.  

När/om ni blir tillagda i en grupp eller får ett meddelande via Church 
center så är det bra att veta hur man loggar in. I mailet finns länk till inlogg-
ningen. 
Du hamnar då på: saron.churchcenter.com/login
1. Fyll i din e-mail och tryck på next.
2. Då skickas en kod till din e-mail. Fyll in den och tryck next. 
3. Sen är du inne i Church center och du ser alla grupper du är med i. 

Det finns även en app att ladda ner: 
1. Ladda ner appen Church center app
2. Sen söker du på Saronkyrkan och följer instruktionerna. 

En nackdel är att Church center är helt på engelska. Tyvärr finns det inte på svenska ännu. Vi vet att detta försvårar 
användandet för flera, men vi hoppas att alla ändå kan lära sig hur det fungerar. Om ni har frågor är det bara att 
höra av sig till Emma Gunnarsson*.

BLI EN PUSSELBIT I SARONKYRKAN

Alla har vi olika gåvor, kunskaper och förmågor. Och 
alla behövs vi! Saronkyrkan bygger på medlemmar-
nas engagemang och insats. Vi vill vara en levande 
och attraktiv församling för att sprida det glada bud-
skapet om Jesus Kristus. Därför behövs varje person, 
i stort som smått. Det finns ett info-blad som heter ”bli 
en pusselbit” där du hittar de olika områden där du 
kan engagera dig i Saronkyrkan.

http://saron.se/volontar

ADMINISTRATION & STYRELSE
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EFK BJUDER IN TILL FORUMSAMLING 
I SARONKYRKAN TORSDAG 23 JANAURI KL. 18.00

För att förbereda samtal och beslut i Kongress 2020 inbjuder styrelsen alla medlemmar i EFKs församlingar 
till regionala Forumsamlingar kring månadsskiftet januari-februari 2020.
Forumsamlingarna liksom Kongress 2020 ska präglas av gemensam samling kring vägen framåt.
Tid för samtal ska ges gällande revideringen av EFKs Tro- och självförståelsedokument. 
Bakgrunden är den bearbetning som gjorts av de fyra identitetsbegreppen i EFKs teolo-
giska profil; evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk vid Kongress 2018 
och Representantskapsmöte 2019. En tillsatt teologigrupp har utifrån dessa samtal tagit 
fram ett förslag till revidering av dokumentet, som går på remiss till församlingarna inför 
beslut i Kongress 2020.

SÖK TILL VÅRENS LÖRDAGSKURSER!

ALTs lördagskurser riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom teologi, församling och ledarskap. Kurserna är upp-
byggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, 
Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro). Träffarna innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via 
videokonferens och tid för samtal, övningar och reflektion på respektive studieort.

Studietakten för kurserna ligger på 25 procent, vilket innebär att studierna kan kombineras med arbete eller andra 
studier. Målet med kurserna är att fördjupa dina kunskaper och ge dig praktiska verktyg inom teologi, församling 
och ledarskap. Kursutbudet innehåller dels kurser som motsvarar innehållet i det teologiska basåret vid Örebro 
teologiska högskola och dels nyutvecklade kurser inom församling och ledarskap.

Kurserna är framtagna tillsammans med församlingar för att möta de behov som finns och kursutbudet kommer 
variera. Våren 2020 går kurserna “Nya testamentets böcker och budskap” och “Hållbart ledarskap i församlingen”.

LÄS MER OCH ANSÖK VIA:WWW.ALTUTBILDNING.SE
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SPONSORER0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se

0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se

0708-63 64 65, www.paxel.se 

DANIEL DALEMO
Pastor / Tf. föreståndare
0733-76 19 02
daniel.dalemo@saron.se 

JONAS PRAMWALL
Pastor
0768-82 42 27
jonas.pramwall@saron.se

CAROLINE CEDON
Pastor
0704-03 30 64
caroline.cedon@saron.se

CARL-JOHAN HOLMBERG
Administrativ chef
0707-33 59 95
cj.holmberg@saron.se

EMMA GUNNARSSON
Kommunikatör & samordnare
0762-36 73 88
emma.gunnarsson@saron.se

INGRID FRÄNNE
Diakon
0704-96 80 73
ingrid.franne@saron.se

CARINA CEDERBORG
Barn- och familjeansvarig
0768-50 11 04
carina.cederborg@saron.se

LINDA MARTINSON
Ungdomssocionom
0723-61 94 08
linda.martinson@saron.se

GABRIEL CEDERBORG
Ungdomsledare 
(vik t.o.m 31/12)
0733-60 29 21
gabriel.cederborg@saron.se

JENNIFER GÖTVALL
Musikledare
0722-51 12 19
jennifer.gotvall@saron.se

SARA BRUNNEGÅRD
Integrationssamordnare & SFI
0722-51 36 20
sara.brunnegard@saron.se

ANGELINE HAGBY
Personalansv. Second Hand
0768-50 11 06
angeline.hagby@saron.se

LENNART NORDIN
Försäljningsansvarig 
Second Hand
0768-50 11 07
lennart.nordin@saron.se

JOHN BJURENSTEDT
Arbetsledare Second Hand
0723-61 94 09
john.bjurenstedt@saron.se

ERIK HOLKE
Arbetsledare Second Hand
erik.holke@saron.se

SOFIA CARLING
Ekonomikonsult (torsdagar) 
sofia.carling@saron.se

SANDRA ÅKERSTEN
0736-77 72 68
sandra.akersten@saron.se 

MARIANNE FREDRIKSSON
Projektledare IT
marianne.fredriksson@saron.se

MEDARBETARE I SARONKYRKAN 

www.enkatfabriken.se
031-313 48 78

0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se


