Inledning
Saronförsamlingens uppdrag är att föra vidare tron på Jesus Kristus, att verka för
kyrkans synliga enhet och för en rättfärdig värld.
Målen per program har sin givna utgångspunkt i uppdraget och gäller 2015-2017.
Syftet med dokumentet är att ge en tydlig och övergripande inriktning. Med stöd och
inspiration från en övergripande inriktning arbetar respektive program med
verksamhetsplaner för ett år i taget. Verksamhetsplaner för respektive program tas
fram av programansvarig person och finns som styrdokument för årets arbete.
Verksamhetsområdena är barn och familj, ung, ung vuxen, församling, gudstjänst,
musik, socialt, internationellt, Second Hand och administration(inkl. fastigheter).
Arbetet med att utveckla fastigheter så att de möter verksamhetens behov pågår
som ett separat projekt.
Jämte uppdraget finns tre övergripande teman som färgar inriktningen:
Kristen närvaro, daglig bön och volontär kultur.

Kristen närvaro
Vi vill stärka den kristna trons närvaro där vi finns. Vi är många medlemmar och vi
finns till vardags i olika sammanhang. Arbetsliv är ett viktigt område där vi vill stärka
den kristna närvaron. Både genom att uppmuntra och välsigna varandra i vår vardag,
och genom att koppla på mötesplatser som har kopplingar till arbetslivet.
Mötesplatser som fungerar som bryggor mellan arbetet och kyrka, mellan vår
personliga tro och församlingens gemenskap.
I samverkan med Kyrkan i Göteborg vill vi också stärka den kristna närvaron. Den
samlade kyrkan kan tillsammans visa på det positiva med tro som drivkraft. I detta
finns både ett profetiskt uppdrag att tala och agera för ett rättfärdigt samhälle, med
särskild omsorg om de mest utsatta och behövande liksom det blir ett vittnesbörd om
enheten i tron.
Vi vill också stärka den kristna närvaron i närområdet, där kyrkan och mycket av
verksamheten bedrivs. Kyrkan behöver göras mer synlig, öppen och välkomnande. Vi
arbetar tillsammans med de andra aktörerna i området för att möte de behov som
finns. Vi förstärker perspektivet och räknar med närområdet som ”församling” och
bjuder in till pågående verksamheter.

Daglig bön
Bönen är andningen i församlingens verksamhet. Det beds på många sätt och på
många stunder i Saronkyrkan. Vi ber i söndagens gudstjänst, vi ber i andra
gudstjänster och samlingar, vi ber enskilt och i husgrupper och huskyrkor, vi ber på
söndagar inför gudstjänsten, morgonbön och lunchbön på onsdagar. Vi fortsätter att
uppmuntra bön på många olika tider liksom en mångfald i uttryck.
Vi vill också verka för att etablera en långsiktig bönekommunitet. En grupp
människor som tar ansvar för dagliga, offentliga böner, i kyrkan. I samband med detta
långsiktiga och slitstarka bönearbete inbjuder vi till andlig läsning, vägledning och
fördjupning. Detta är ett initiativ som behöver växa nerifrån och ta sin utgångspunkt i
människors kallelse att bära ansvar för ett pågående, slitstarkt och dagligt böneliv.

Volontär kultur
Vi har ett omfattande arbete som möter barn och familj, ung och ung vuxna. Vi har
ett växande socialt engagemang och en Second Handverksamhet som drivs genom en
stor volontärinsats. Arbete utvecklas också i takt med samhällets utmaningar och
behov. Gudstjänster, administration och service bygger på ett stort antal volontärer.
Detta är en kultur och en identitetsfråga. Detta är vår styrka. Därför behöver vi stärka
kulturen och förbättra strukturen så att det volontära engagemanget blir hållbart
både för församling och den enskilde. Vi behöver blir bättre på att se varandra och ta
vara på varandras bidrag, i olika tider i livet. Det skall upplevas motiverande, vi skall
känna en större delaktighet och förståelse för helheten. Tillsammans bygger och
gestaltar vi Guds rike.

Joakim Hagerius, föreståndare
Januari 2015
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Församling
Församlingsprogrammet består i huvudsak av husgrupper, huskyrkor, vägen in i
församlingen och Alpha.

Fler mindre grupper
Vi vill 2015-2017 arbeta för att husgrupper och huskyrkor i Saron blir platser där fler
människor växer närmare Gud och varandra och sporrar varandra till kärlek. Vi vill bli
ännu bättre på att hitta ledare, träna dem, samt att förfina strukturen kring ett
växande arbete kring mindre gemenskapsgrupper. Skillnader mellan huskyrka och
husgrupp behöver förtydligas så att de fungerar som komplement till varandra.
Styrkorna i respektive form behöver lyftas fram.

Ökad delaktighet
Vi vill att fler fördjupar sitt engagemang i församlingen. Det handlar om att hitta sin
väg in i gemenskapen och att tjäna i sina gåvor. Vi önskar att fler ser Saron som sitt
andliga hem: en plats där tron fördjupas och efterföljelsen stärks. Vi vill att fler
människor blir medlemmar - att fler överlåter sig till församlingen och uttrycker
ansvar.

Förmedla tro i en öppen och gästfri miljö
Vi vill på olika sätt förmedla tron på Jesus Kristus. Vi vill skapa trygga miljöer där
människor känner sig hemma, växer som människa, närmar sig tron och finner
vänskap. Vi arbetar med Alpha som modell men provar oss även fram med andra
typer av mötesplatser där livsfrågorna kan få utrymme.

En kulturöverskridande församling
Vi arbetar medvetet med att låta kulturen få en tydligare plats i Saronkyrkan. Vi
öppnar för samarbete med lokala kulturutövare, föreningar och institutioner. Vi
utvecklar en kulturteologi som har sin förankring i församlingens tradition och liv.

En omsorgsfull församling
Vi ser varandra där vi är i livet. Det finns en struktur så att människor inte hamnar
emellan.

Programansvarig: Jonas Pramwall
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Gudstjänst
Relevans
De som kommer till gudstjänsten upplever att det som sker berör och har
anknytningspunkter till deras liv och vardag. Koncentration, enkelhet, genomtänkt
ordning och grundliga förberedelser är givna förutsättningar för en relevant
gudstjänst. Det är viktigt att reflektera över språk och olika uttrycksformer i
gudstjänsten. Ensidighet, mångordighet och ett allt för internt språk begränsar eller
stör gudstjänstupplevelsen.
Vår bön och längtan är att varje gudstjänstdeltagare skall gå från gudstjänsten med
en känsla och upplevelse av att ha berörts, fått ny insikt och framför allt utmanats till
att leva ut sin tro i vardagen.

Gudsmöte
Vi önskar att de som kommer till gudstjänsten skall få se och höra Guds möjligheter in
i sina liv. Gudstjänsten är ett öppet fönster mot Guds möjligheter. Den kan förmedla
hopp för den enskildes liv och situation, men även hopp för vår värld och de
utmaningar vi möter.
Gudstjänstens delar: samling, tilltal, måltid, gensvar och sändning fördjupar tron och
stärker efterföljelsen. Det uttrycker att Jesus är mitt ibland oss, att vi behöver
varandra, att Gud talar, att vi öppnar oss för Guds helande av skapelsen och att vi går
ut i vardagen och tjänar Herren med glädje. En gudstjänst äger rum i tro. Vi förhåller
oss till den Osynlige och vi låter våra liv påverkas av tron på att Gud älskar världen.

Delaktighet
Gudstjänsten skall vara för alla och en plats där klyftan mellan gudstjänstdeltagare
och medverkande överbryggas. Vi önskar en mångfald av män och kvinnor, unga och
äldre, olika nationaliteter som syns och även medverkar i våra gudstjänster. Många
medverkar i gudstjänsterna, så som nattvardstjänare, förebedjare, värdar, tekniker
etc. Detta vill vi slå vakt om och utveckla genom uppföljning, träning och fokusering.
Vi tror det är viktigt att man inte ”bara gör sin sak” utan ser till helheten och syftet
med gudstjänsten. Ökad delaktighet sker också genom att ge utrymme för personliga
berättelser i gudstjänsten. Genom att uppmuntra till att dela det som Gud gör i den
enskildes liv kan vi förstärka samhörigheten och dela glädjen.

Programansvarig: Ingemar Fhager

Musik
Musikprogrammet ansvarar för allt som relaterar till musik i församlingen:
lovsångsgrupper, Felicity, Ljud och bildgrupp etc.

Delaktighet
Saronkyrkan skall vara en plats för skapande och kreativitet i alla former. Vi tror på
musikens kraft att skapa relation mellan människor och mellan människor och Gud.
Vi fortsätter jobba för ett rikt, levande musik- och lovsångsliv på bredden och djupet.
Genom en tät dialog, planering och uppföljning skapar vi trygga ledare som kan leda
sina team och församlingen. Att verka för att församlingen är delaktig i gensvar
genom musik och lovsång hjälper oss att bli en enhet.

Kreativitet
Sångare och musiker får genom det personliga mötet hitta sin plats och bidra in i
Sarons musik- och lovsångsliv med sin unika gåva. Med Saronmässan som grund kan
vi jobba in fler dimensioner av skapande i våra gudstjänster såsom text, bild, dans,
instrumentalister och mer blandade åldrar.
Vi arbetar fram en meningsfull skapande verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18.
Vi behöver bryggor mellan barnkör och Felicity och uppmuntrar och tar vara på
församlingens unga sångare och musiker.

Öppenhet
Med hjälp av musiken önskar vi vända oss utåt i området. För detta behöver vi bli fler
volontärer som kan tänka sig att arbeta med exempelvis en projektkör. Vi vill öppna
dörrarna till kyrkan och erbjuda en gemenskap. Det kan bli ett första steg in
församlingen för att sedan slussas vidare till Alpha, huskyrka etc.

Programansvarig: Pernilla Sandahl
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Barn och familj
Programmet för barn och familj består av barnkyrkan, barnrytmik och barnkör,
familjeläger, scouter och övriga relaterade verksamheter för barn upp till tolv år och
deras familjer.

Kyrkan som hem
Varje barn och vuxen skall känna sig hemma i vår kyrka. Att var och en är delaktig och
bidrar med sina gåvor, finner vänner och bygger gemenskap med andra familjer är en
viktig grund för vårt arbete eftersom det är där i gemenskapen som tron föds och
växer till.

Hemmet som kyrka
Vi önskar att hemmet får vara en plats där familjer delar tro och liv med varandra
mitt i vardagen. Då blir hemmet som en ”kyrka”. Därför vill vi aktivt stötta och utrusta
familjerna i deras uppdrag att föra tron vidare till nästa generation.

Föräldraskap och äktenskap
Vi vill koppla ihop familjer med varandra, erbjuda utbildning, stöd och friskvård för
äktenskap och föräldraskap.

Kyrkan mitt i byn
Vi vill alltmer bli kyrkan mitt i byn, en samlingspunkt för barn och familjer i
närområdet. En plats där man känner sig välkommen och hemma. Här finner man
gemenskap och känner mening och tillhörighet. Här får den vuxne stöd i sitt
föräldraskap och sina relationer och barnen får kompisar. Här väcks en längtan efter
mer av tro, andlighet och mer av Jesus. Här är var och en välkommen med sina frågor
och kriser och får stöd i det. Man är också välkommen att vara med och verka för vårt
närområdes bästa, och att bidra i verksamhet av olika slag.

Höjd teologisk och pedagogisk medvetenhet
Vi vill stärka teologi och pedagogik i vårt arbete med barn och unga. Vi arbetar fram
ett material som definierar vår grundsyn kring barn och tro. En läroplan som tydliggör
hur vi praktiserar tro och undervisar barn och unga i olika frågor och att alla ledare
följer dessa grundläggande principer.

Programansvarig: Carina Cederborg

Ung
Ungdomsverksamheten består av fritidsgården Brunnen, ungdomssamlingar,
husgrupper, konfirmation, bibelstudier, ledarskapssamlingar och läger.

Synlighet och delaktighet
Saronkyrkans ungdomsverksamhet ska föra vidare tron på Jesus Kristus genom en
kärleksfull gemenskap där varje individ får växa som person, ledare och i sin tro. Det
ska vara en plats där det är högt i tak och låga trösklar med en undervisning som är
strukturerad och har en tydlig riktning.
I ungdomsverksamheten strävar vi efter att skapa en kärleksfull gemenskap där varje
tonåring och ledare blir sedd, delaktig och får möjlighet att utvecklas som person och
i sin tro. Varje deltagare ska även få verktyg att praktisera sin tro och att delta
regelbundet i Saronkyrkans sociala arbete. I ungdomsarbetet ska det ges utrymme att
få utvecklas i sitt ledarskap och i sina gåvor, både praktiskt och teoretiskt.

Teologisk och pedagogisk bearbetning
I arbetet ska det finnas undervisning med en tydlig riktning. Centralt i denna
undervisning är Saronkyrkans teologiska undervisningsplan och bibelundervisning.
Det ska även finnas utrymme att få ställa frågor och fundera kring tro och liv.
Saronkyrkans ungdomsarbete ska verka för en rättfärdig värld genom att aktivt delta i
församlingens sociala arbete.

Integrerat i församlingen och i staden
Ungdomsarbetet ska vara väl integrerat i församlingen och församlingen i
ungdomsarbetet, vilket innebär att generationer i församlingen möts och arbetar
tillsammans för Saronkyrkans uppdrag. Vi vill verka för kyrkans synliga enhet genom
samarbete med andra kyrkor i staden.

Programansvariga: Elin och Jonatan Andersson

Unga Vuxna
Arbetet med unga vuxna består av Smaka & Se-gudstjänsten med FörSmaka (en
måltid innan gudstjänsten), volontärsamlingen MerSmaka, Samtal Pågår, kyrk lunch
vissa söndagseftermiddagar, retreat, morgonbön och skidresa.

Att sätta kristen tro på kartan
Vi har en verksamhet som håller ihop ett socialt engagemang, djup gemenskap,
andliga erfarenheter och intellektuell reflektion. Flertalet av de personer som får del
av detta är personer med en uppväxt i kyrkan. Av någon anledning hittar få unga
människor mellan 18 och 30 år med annan bakgrund detta alternativ – trots att detta
är perioden då människor är som mest rörliga och öppna för nya intryck. Det är också
då livsvalen fattas, men ofta utan att kristen tro och kyrka finns med på kartan. Det är
dags för unga vuxna-arbetet i Saron att på allvar anta den utmaningen.
Samtidigt med detta externt riktade arbete behöver givetvis allt det goda som pågår i
kyrkan fortsätta och det med ännu högre kvalitet.

Att föra vidare tron
De unga vuxna skall ha en tydlig medvetenhet om på vilket sätt ett kristet liv innebär
ett alternativt och attraktivt livsval. Vi önskar att de unga vuxna är aktiva i att föra
vidare tron på Jesus både i personliga situationer och genom strategiskt valda
offentliga sammanhang.

Kyrkans synliga enhet
Saronkyrkans unga vuxna skall verka för kyrkans synliga enhet i utformningen av
samlingar i kyrkan och genom offentliga samarrangemang med andra kyrkor och
kristna organisationer. Vi medverkar till att etablera kyrkan i Göteborg som en given
referenspunkt för unga vuxna i frågor om tro, meningen med livet och
samhällsansvar.

Programansvarig: Morten Sager

Socialt
Inom det sociala programmet ryms följande verksamheter: Sociala kassan (tidigare
omsorgskassan), Handla för andra, mammabarn-läger, Café Zahra, Sagåsen och
Förvaret, Etableringslots, Öppen förskola, gemenskapsträffar, seniorfest,
besöksgrupper och uppvaktning samt själavård.

Ökat engagemang i församlingen och dess närhet
Vi vill skapa möjligheter för församlingsmedlemmar att växa i sitt tjänande. Genom
att utveckla ett diakonalt förhållningssätt blir det också församlingens gemensamma
uppdrag. Att tjäna andra är ett förhållningssätt som hör ihop med Guds rike. Vi älskar
därför att han först älskade oss. Ett personligt möte med Guds nåd och kärlek blir
drivkraften till tjänandet.
Vi önskar att ge fler församlingsmedlemmar möjlighet att påverka verksamheterna
både i planering och i utförande. Eftersom vi ser att detta är verksamheter som
ständigt växer behöver vi också få in många fler volontärer. Vi bjuder också in
människor i församlingens närhet att bli delaktiga i det sociala arbetet.

Ökad samverkan
Genom ökad samverkan vill vi även ta vara på andra organisationers erfarenhet och
kunskap. Dagligen söker sig människor till Saronkyrkan för hjälp med hyran eller bara
mat för dagen. Vi behöver söka nya vägar där det sociala arbetet knyts samman
exempelvis med entreprenörskap riktat mot EU-migranter, så att den hjälp vi
erbjuder också blir långsiktig.

Programansvariga: Ellen Wahlström/Sara Brunnegård och Ingemar Fhager

Internationellt
Saronkyrkans internationella arbete – mission – utgår från en helhetssyn på
uppdraget: att dela evangeliet i ord och handling. En helhetssyn innebär en
helhetssyn på människan: att vi alla har fysiska, andliga och materiella behov. Därför
har vissa projekt som mål att tillgodose grundläggande rättigheter och materiella
behov, andra handlar om att förmedla evangeliet. Oavsett målet så handlar det i
grunden om att se varje människa som den hon är – skapad och älskad av Gud.

Fokus
Det internationella arbetet, som idag sker genom Evangeliska Frikyrkan, är en viktig
del i församlingens uppdrag att verka för en rättfärdig värld. Saronkyrkan har valt att
koncentrera sitt stöd till projekt och medarbetare främst i Mellanöstern men också
Nepal.
Kristna är idag världens mest förföljda grupp och en majoritet av dessa kristna lever i
Mellanöstern. Ett viktigt fokus för arbetet i Mellanöstern är att stärka mänskliga
rättigheter, bekämpa fattigdom och inte minst, verka för ökad religionsfrihet.

Transparens
Saronkyrkans internationella arbete möjliggörs genom insamlade medel och
överskott från Second Hand. Vi värdesätter en fortsatt nära relation till partners i
Mellanöstern och Nepal. Vi fortsätter att se över hur vi kan säkerställa att pengar som
förmedlas vidare präglas av transparens och möjlighet till uppföljning.

Engagemang
Att koncentrera församlingens mission till färre projekt och regioner har varit ett
viktigt led i att skapa engagemang i församlingen. Vi vill fortsätta att uppmuntra unga
till att på olika sätt pröva mission samt öka synligheten för det internationella arbetet
i församlingen.

Programansvarig: Peter Molyneux (t.o.m. årsmötet 2014)

Saron Second Hand
Second Hands vision är att skapa medel till kyrkans internationella och sociala
verksamhet, samt ge arbetstillfällen och en möjlighet för församlingen att arbeta för
ett hållbart samhälle. Den typiske kunden på Second Hand bor i närområdet, är
pensionär och besöker oss flera gånger per månad. Genom att öka vår aktivitet i
sociala medier försöker vi öka andelen yngre kunder.

Ett ökat flöde
Det överordnade målet för perioden 2015-17 är att skapa medel för biståndsarbete
internationellt och lokalt. Vi fortsätter att söka nya vägar för att öka flödet av varor i
butiken. Detta sker bland annat genom ökade hämtningstider och utökade
möjligheter till lämning.

Balans mellan arbetsplats och butik
Att driva en ”bra butik” och samtidigt arbeta med människor med psykiska och
sociala behov är en utmaning. Det kräver tid för handledning och stöd. Vi ser
förändringar i arbetsmarknadspolitiken som gör det troligt att intäkterna från den
delen av verksamheten kommer att minska. Då bidragen minskar trots att
personalkostnaderna ökar är det en fortsatt utmaning att öka försäljningen.
Det vill vi främst göra genom att arbeta fram en hållbar struktur i organisationen där
arbetsledningen får utrymme att arbeta med långsiktiga frågor samt med bra
handledning för de personer som arbetstränar hos oss. Detta innebär att hitta en
balans och stabilitet mellan arbetsledare, antal personer på arbetsträning samt
volontärer för att ta hand om varor och färdigställa butiken.

Volontärer med större ansvar
Vi behöver öka antalet volontärer som kan ta ett regelbundet och lite större ansvar i
butiken. Vi ser att det finns goda möjligheter för de församlingsmedlemmar som
väljer att gå ner i arbetstid för att kunna lägga tid i församlingen att göra
betydelsefulla insatser i Second Hand.

Programansvarig: Ingrid Fränne

