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GUDSTJÄNSTER

September
1 SEPTEMBER TRO OCH LIV
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Anders Götvall 
& Amanda Kreugers team
Am 5:21-24 , Rom 7:14-25, Matt 21:28-31, Ps 143:6-10

Translation to english & arabic.

8 SEPTEMBER FRIHET I KRISTUS 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Emil Mattsson & Malin Boqvists team
Jes 38:1-6 , Rom 8:18-23, Luk 13:10-17, Ps 145:13b-18

Translation to english & farsi.

15 SEPTEMBER MEDMÄNNISKAN
Predikan: Caroline Cedon
Musik: Marcus Runbys team
5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Ps 103:1-6

Translation to english & farsi.

22 SEPTEMBER ENHET I KRISTUS 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Erika Nordbrings team
Jes 11:10-13, Fil 2:1-5, Luk 22:24-27, Ps 95:1-7

Translation to english & farsi.

29 SEPTEMBER ÄNGLARNA
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Jennifer Götvalls team
Dan 10:15-19, Apg 12:6-17, Matt 18:7-10, Ps 103:19-22

Translation to english & farsi.

Oktober 
6 OKTOBER DÖDEN & LIVET
Predikan: Jonas Pramwall
Anders Götvall 
& Amanda Kreugers team
1 Kung 17:17-24, Upp 2:8-11, Luk 7:11-17, Ps 107:18-22

Translation to english & arabic.

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

13 OKTOBER LOVSÅNG
Predikan: Caroline Cedon
Musik: Marcus Runbys team
Jer 31:3-6, Upp 4:8-11, Matt 15:29-31, Ps 65:9-14

Translation to english & farsi.

20 OKTOBER VAD GÖR VI MED VÅR SKAM?
Predikan: Henrik Gustavsson 
Medverkar även på 
Saron Samtalar mån 21/10

Musik: Emil Mattsson & 
Malin Boqvists team
Translation to english & farsi.

27 OKTOBER TRONS KRAFT
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Peter Madsens team
1 Mos 15:5-6, 1 Tim 6:11-12, Joh 9:1-7, 24-39, Ps 73:23-26

Translation to english & farsi.

November
3 NOVEMBER VÅRT EVIGHETSHOPP
Predikan: Caroline Cedon
Musik: Erika Nordbrings team
Job 17:15-16, 1 Kor 15:35-49, Joh 6:37-40, Ps 116:1-9

Translation to english & arabic.

10 NOVEMBER SAMHÄLLSANSVAR 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Felicity
5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 19:1-10, Ps 40:14-18

Offergång
Translation to english & farsi.

17 NOVEMBER VAKSAMHET & VÄNTAN 
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Emil Mattsson & Malin Boqvists team
Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-9, Luk 12:35-40, Ps 139:1-18

Translation to english & farsi.

24 NOVEMBER KRISTI ÅTERKOMST 
Musik: Anders Götvall 
& Amanda Kreugers team
Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30, Ps 102:26-29

Translation to english & farsi.

Saron
samtalar om:

SKAM
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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. 19

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. 

Vad rör sig under ytan?
Många är vi som denna sommar njutit av kusten och havet. Själv älskar jag att simma (flyta!) omkring 
i det salta vattnet och njuta av solens värmande strålar. Då fylls jag av tacksamhet och förundran över 
livets goda.  Men så händer plötsligt det man hoppas inte skall hända, en brännmanet kommer fram 
från ingenstans och slingrar sina långa trådar runt armen och det bränner till rejält. Man ångrar då att 
man tappade uppmärksamheten på vad som faktiskt dolde sig under ytan. 
 
För mig blir detta en bild på hela livet, som ju är så fyllt av gåvor från skapelsens egen designer.  Men 
så under ytan döljer sig också sådant vi inte vill kännas vid. Obehagliga reaktioner och känslor inom 
oss som vi helst önskar inte fanns där. Som ex. avundsjuka & rivalitet, skam & skuld och inte minst en 
mängd rädslor av skiftande orsaker och styrka. Det går att på ytan låtsas som om de inte fanns där, 
men de påverkar våra liv, våra beteenden och våra relationer kanske mer än vi anar. 

I höst skulle jag vilja att vi därför plockade upp ett par sådana ”brännande maneter”. 
Vi kommer därför på församlingsdagen under f.m. samling tala om rädslor som fyller oss. Längre fram 
i höst blir det ett Saron Samtalar som skall beröra skammen som blivit så aktuell i vår tid. 

Varför dyka ner i detta, kanske någon undrar? Syftet är inte att sticka ner 
huvudet under vattnet för att finna jobbiga problem. Förhoppningen är  
istället att öka transparansen lite kring de brännmaneter som ibland håller 
oss tillbaka fast vi inget hellre vill än att söka oss närmare Gud och varandra 
i denna komplexa värld. 

/DANIEL DALEMO TF FÖRESTÅNDARE

@SARONKYRKANGBG@SARONKYRKAN

SKAM
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Gud förvandlade mitt hjärta
Den våldsamma uppväxten gjorde att libanesiska Rosette lärde sig att avsky syrier. När kriget bröt ut i Syrien och 
miljoner människor tvingades på flykt till Libanon bad hon om kraft att acceptera dem. Men hon fick uppleva att 
Gud har kraft att förvandla hjärtan på djupet. Efter hand insåg hon att Gud faktiskt lärt henne att älska dem.

- Vi ockuperade er och dödade er. Varför hjälper ni i kyrkan oss?
Rosette fick frågan av en man i en syrisk familj som kommit som flyktingar till Libanon. Och frågan saknar inte grund.
Som uppvuxen under syriska ockupationen av Libanon har Rosette fått en mycket svår relation till grannlandet. En 
händelse har satt särskilt djupa spår. På det som blev krigets sista dag vaknade hon och hennes tio månader gamla 
son av smällar och huset de bodde i fylldes av rök. De flydde ut men fångades av syriska trupper.
– Vi ställdes upp mot en vägg för att avrättas. Jag kände att jag inte kunde be ”Gud rädda oss!”, för jag trodde inte 
att det var möjligt att över huvud taget överleva. Istället orkade jag bara be att Gud skulle låta dem döda mig först, 
så att jag skulle slippa se min familj dö.
– Jag blundade och när jag hörde smällar öppnade jag ögonen och trodde att jag skulle vara i himlen.

Men i det ögonblick som de skulle avrättas hade en libanesisk stridsvagn sett vad som 
pågick och skjutit soldaterna. Hela Rosettes familj överlevde.

Kämpade mot hatet inombords
2011 bröt kriget ut i Syrien. Bara sex år efter att de syriska trupperna som 
ockuperade Libanon hade lämnat landet kom nu uppemot två miljoner syriska 
flyktingar och sökte skydd. Många församlingar i landet öppnade upp sina 
kyrkor för att betjäna flyktingarna.

Men för Rosette gjorde såren fortfarande för ont. Hon kämpade med rädslan och 
hatet mot syrier som hon kände inombords. Det blev en lång kamp och hon vände 
sig gång på gång till Gud för att be om hjälp. Hon ville hjälpa dem som flytt, men 
till en början klarade hon inte ens av att möta syrierna. Så hon bad. Så småning-
om kunde hon vara med och tjäna praktiskt.

Gud helar
När hon så fick frågan från den syriske mannen om hur de kunde hjälpa dem som gjort så mycket illa, kunde Roset-
te se att det bara var Guds nåd.
– En dag kom jag att tänka på bibelordet ”älska era fiender” (Matt 5:44). Jag frågade Gud: ”Räcker det inte att 
jag ger dem av min tid, måste jag verkligen älska dem också?!” I flera månader kom bibelordet till mig varje mor-
gon när jag vaknade. Men så en morgon slutade det plötsligt. Då kunde jag se att Gud helat mig och förvandlat 
mitt hjärta på djupet. Jag älskar dem.

Rosette arbetar för EFKs partner Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD) och är 
ledare i en lokal församling i Libanon. Saronkyrkan är med och stöttar flyktingprojektet LSESD driver. 

12 miljoner syrier är på flykt i grannländerna eller inom landet. Man räknar med att en tredjedel av Libanons 
befolkning är flyktingar; en fjärdedel är från Syrien. Behoven är enorma och tillsammans med LSESD och lo-
kala församlingar finns vi i EFK med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer. Vår insats fokuserar i första 
hand på att ge stöd i konfliktens närområde och innefattar akutinsatser i form av mat och hjälp att klara vintern, 
psykosocialt stöd till barn med trauma och utbildning för barn på flykt.

INTERNATIONELLT/MISSION

Denna text är hämtad från EFK.SE
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Mammabarnlägret
Med glädje och kärlek minns vi årets mammabarnläger på Sundsvik. Vilka fantastiska dagar tillsammans med sol, 
bad, lek, gemenskap, samtal, god mat, avkoppling, frid och skratt. Temat för lägret var längtan och vi hoppas att 
känslan av att vara värdefulla, få göra skillnad och vetskapen om att Gud älskar oss ska dröja kvar länge. Tack 
alla ni som bidrog på olika sätt för att göra det möjligt för mammor och barn att få en fin vecka tillsammans med 
varandra och andra! 
Alla vi på lägret ville på något sätt ge vidare all den kärlek vi fått. Ett sätt att göra detta blev genom att tillsammans 
springa ett välgörenhetslopp för att få ihop så mycket pengar som möjligt från våra sponsorer. Vi satsade allt oav-
sett fysisk förmåga, ålder och erfarenhet av att springa, så sprang alla, detta var oerhört berörande att se. Vi har 
glädjen att meddela att 15 699  kronor därigenom sänks vidare genom SIP - Saronkyrkan internationella program 
till mammor och barn i Kairo!
/Sara Brunnegård

Återblickar från sommaren:

Tonårslägret - Back to the future
Sundsvikslägret samlar varje år ett stort gäng ungdomar från efkväst-församlingar, och i år var inget undantag. Vi 
var 75 ungdomar och 24 ledare som under en vecka fick lära känna varandra och Gud bättre. Och vilket läger vi 
fick på Sundsviksgården! Bad, lek, gudsjänster, bibelstudier och skönt häng! 

Temat för årets läger var ”back to the future” och det återspeglades i såväl lekar som predikningar (fråga gärna en 
ungdom i saron om vad de fick uppleva!) Som huvudledare är jag så tacksam efter ett sånt läger, tacksam för alla 
ungdomar och ledare och kökspersonal som alla bidrar till gemenskap och go stämning. Och jag bär med mig 
bilden av att såväl ungdomarna som ledare har fått möta Gud och varandra, i gemenskap och samtal. Att kunna 
samla ett stort gäng ungdomar och att under en vecka få dela mycket och se dem växa - det är stort! Så tacksam 
att vi gör dessa läger, de är så värdefulla! Nu laddar vi redan för nästa sommars läger! 
Vilken vecka! /Linda Martinson



EN LÖRDAG 
FÖR ALLA!

Denna dag är för dig som 
är medlem i församlingen, 
för dig som ser Saron som 
din kyrka och för dig som 
är nyfiken på vad vi är för 

sammanhang. 

En dag då vi tar nya tag 
inför hösten, samtalar, 

umgås, lär känna varandra 
och firar gudstjänst 

tillsammans. 

Barnen och ungdomarna
har egna samlingar 

under dagen.

PROGRAM
10.00 – fika/incheckning
10.30 – samling
12.30 – lunch
14.00 – lekar/gemenskap
15.00 – samling med kaffe
16.00 – gudstjänst
17.00 – korv & bröd

PRIS & 
ANMÄLAN
Vuxen: 
90 kr + 80 kr lunch på Nimbus
Barn under 12 år:
60 kr + 65 kr lunch på Nimbus
Det går också bra att ha med egen lunch. 

Om du inte har möjlighet att betala, 
meddela det i anmälan, så löser vi det!

Anmälan senast 9/9 
på www.saron.se
Mer info om dagen på hemsidan!

Församlingsdag
LÖRDAG 14 SEPTEMBER

PÅ NIMBUS ÖCKERÖ
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Er iksh jä lpen  presenterar  s to l t

Andrew Peterson
A Treehouse Wait (Jenny Wahlström)

Se Andrew Petersons 
senaste musikvideo.

Saronkyrkan Göteborg 

Söndag 15 sept 18.00 
Biljetter säljs via Tickster.com. Förköp: 175 kr + serviceavg.  
Vid entrén: 200 kr. Dörrana öppnas kl 17.30
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MUSIK

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 

SÖNDAGKVÄLL I SARON
29 SEPT, 27 OKT, 24 NOV KL. 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. 

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*

VILL DU VETA MER OM KRISTEN TRO? GÅ ALPHA I HÖST!
PROVA-PÅ GÅNG: 26 SEPTEMBER KL.18.30
Vill du veta mer om kristen tro eller vill du kanske fräscha upp dina kunskaper? Då är du välkommen på vår 
Alphakurs. Vi träffas 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, intressanta föredrag och samtal i en mindre grupp där alla frågor, 
tankar och åsikter är välkomna! Kontakt: Jonas Pramwall

KICKOFF FÖR HUSGRUPPER
MÅNDAG 23 SEPTEMBER KL. 18.30
Är du ny i stan och vill ha ett mindre sammanhang där 
man delar livet och ber tillsammans? Kanske har du 
varit med i en husgrupp förut och det är dags igen? 
Är du med i en husgrupp och behöver lite energi inför 
terminen? Ta med din grupp och kom. Känn dig varmt 
välkommen! Gästtalare: Mikael och Kristina Avaheden 
från Navigatörerna inspirerar och presenterar ”Bok-
hyllan och förstoringsglaset” som en metod för samtal 
i husgruppen. Anmälan senast 22/9 på saron.se/
anmälan Kontakt: Jonas Pramwall*

DANS-IMPROVISATION
MÅNDAG 2 SEPTEMBER KL. 18-19.15
MÅNDAG 30 SEPTEMBER KL. 18-19.15
LÖRDAG 19 OKTOBER (Kreativ lördag - anmälan)
MÅNDAG 21 OKTOBER  KL. 18-19.15
Utifrån ett kropps-positivt perspektiv leder danspeda-
gog Linda Wardal fyra tillfällen i dans. Lektionerna 
bygger på improvisation och kreativa övningar där 
Gud och själv-acceptans står i fokus. Alla oavsett ålder 
och tidigare dansvana är välkomna. 
Vi ses i danssalen i Saronkyrkan, ingen anmälan eller 
kostnad. Kom som du är! 
Arrangeras av SaronArt. 
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ÖPPET HEM
TISDAG 22 OKTOBER 19.00 
hos Angeline och Wille Hagby
TISDAG 19 NOVEMBER 19.00 
hos Sture och Anette Johansson
Under hösten 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. Alla är välkomna till Öppet hem. 
Kontakt: Jonas Pramwall

SARON SAMTALAR 
MÅNDAG 21 OKTOBER 18.00 - 20.00
SKAM –  vad gör vi med denna obekväma känsla i 
våra liv? Psykologen & teologen Henrik Gustavsson 
ger oss undervisning och leder oss in i samtal kring 
detta brännande ämne. Det serveras enklare fika. 

RETREAT
FREDAG 11- SÖNDAG 13 OKTOBER
Ibland räcker det inte med att koppla av från allt. Man 
måste också koppla på – Gud. Det kan vara svårt. 
Hjulen snurrar liksom av sig själva och vardagens brus 
upptar ständigt vår uppmärksamhet. Men vi kan hjälpa 
varandra. Hjälpa varandra till en stillhet där vi åter hör 
Guds viskningar. En bit utanför Göteborg – i naturskön 
miljö – söker vi Gud i stillhet, bön och bibelläsning. Re-
treaten är en väl beprövad hjälp för den som törstar, 
där Jesus är vårt främsta exempel som drar sig undan i 
tystnad för reflektion och samtal med Gud. I stillheten 
ges det tid att lyssna inåt. Själen får vila ut och finna 
tillbaka till källorna.
Du måste inte vara ”retreat-räv” för att kunna delta. 
Tvärtom. Retreaterna ordnas just för dig som är aktiv i 
Saronkyrkan och nyfiken på detta med retreater.
7 platser finns det, alla bor i enkelrum. 
Mer info och anmäl dig på saron.se/anmalan

*Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 19

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. 
Höstens program:
17 SEPTEMBER KL. 12.00
Sarons engagemang i Libanon, återblick från 
församlingsresan i april, med Emma Gunnarsson
15 OKTOBER  KL. 12.00
I pingvinernas land. Bilder och reseskildring med 
Eva-May Segerfeldt
12 NOVEMBER KL. 12.00 
Amazing Art. Konst, sång och musik med Marianne 
Lundström och Gunnar Lindskog
10 DECEMBER KL. 12.00 
Julfest 

SKRIV DITT LIV
Vi bär alla på en historia som har format våra liv, och 
att få se tillbaka på det liv som blev vårt kan vara en 
värdefull process. Under sex onsdagar i höst så möts vi 
utifrån Bildas studiematerial med fokus på olika tider/
teman av livet. Du kan välja att skriva enbart för dig 
själv eller kanske vill du berätta för barn eller barnbarn. 
Vänder sig till dig som är dagledig.
PROVA-PÅ PÅ ”KREATIV LÖRDAG” 19/10, 
därefter onsdagar kl. 15.00 – 17.00 
(16 okt – 27 nov.) 4 - 12 deltagare. Anmäl dig senast 
19 oktober till Ingrid Fränne*.

KRISTEN TRO OCH MILJÖ
SÖNDAG 6 OKTOBER KL. 18.00

Saronkyrkan och God jord bjuder in till samtal om miljön.
Klimatet är en ödesfråga för vår värld. Många har fått 
upp ögonen för hur hårt vår livsstil drabbar planeten. 
Engagemanget för förändring växer i världen, men är 
det tillräckligt? Hur påverkas jag som kristen av detta 
och hur hänger klimatet ihop med mitt lärjungaskap? 
Alltså, hur påverkas mitt liv som kristen av klimatet?
Kontakt: Jonas Pramwall*

KREATIV LÖRDAG
19 OKTOBER KL. 10.00 - 15.00
I våras hade vi vår första kreativa lördag och många 
fick mersmak. Därför kör vi även i höst. I oktober blir det 
möjlighet till dans, skriva om ditt liv, låtskrivning m.m. Vi 
återkommer med mer info och anmälan under septem-
ber. Arrangeras av SaronArt. 
Kontakt: Jonas Pramwall*

Saron
samtalar om:

SKAM
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Felicity
höstkonsert

LÖRDAG 9 NOVEMBER 19.00 
I SARONKYRKAN

Entré 50 kr inkl. fika
Välkommen till en härlig gospelkonsert 
med Felicity gospel, solister och komp.
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FELICITY PROVA-PÅ
TISDAG 10 & 17 SEPTEMBER KL. 18.00
Nu börjar snart en ny termin med härlig gemenskap, glädje och musik! 
Det finns två tillfällen då du får testa på hur det är att sjunga med Felicity. Vår förhoppning är så klart att du kommer 
vilja fortsätta även efter det. Från och med denna termin kommer vi bara öppna för nya medlemmar på hösten och 
inte på våren som tidigare. Så ta chansen så slipper du vänta ett helt år!
18.00-18.30 finns mack-fika för den som önskar i församlingsvåningen, ett perfekt tillfälle att lära känna folk och 
umgås. 

KÖR I ADVENTSTID
ÖVNINGAR: 14 NOV, 21 NOV, 28 NOV 
KL: 18.30 - 20:30
I november har du möjlighet att vara med i 
höstens körprojekt. Vi övar tillsammans och med-
verkar sedan i 1:a adventsgudstjänsten. Ingen 
anmälan behövs. Välkommen med! 

SARONKYRKANS 
JULKONSERT 
LÖRDAGEN 14 DECEMBER 
KL. 16.00 & 19.00 
Varmt välkomna till en stämningsfull konsert med Saronkyrkans sångare 
och musiker. Boka in denna kväll redan nu. Mer info kommer senare i höst. 

SAVE THE DATE

MUSIK

*Kontaktuppgifter: Jennifer Götvall på sid. 19
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BESÖKSGRUPPEN PÅ SAGÅSEN
TORSDAG KL. 18.00 - 20.00
Varje torsdag åker vi till Migrationsverkets ankomsten-
het i Kållered för att vara med människor som flytt till 
Sverige. Vi vill visa att det finns människor som bryr 
sig genom att möta med en kopp kaffe, en varm blick, 
ett lyssnande öra eller lek och pyssel med barnen. Vi 
önskar ge en liten stund av något positivt till de asyl-
sökande som lever i väntan och ovisshet. Det är även 
viktigt för oss volontärer att möta människor med andra 
erfarenheter och villkor, och samtidigt inse att vi på 
många sätt är så lika, och få uppleva hur det mitt i svåra 
situationer också kan finnas plats för glädje och skratt! 
Kontakt: Ingrid Fränne*

CAFÉ ZAHRA
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR 
TISDAGAR kl. 16.00-18.00
START IGEN: TISDAG 3 SEPTEMBER
”Jag längtar alltid till tisdagarna, café Zahra är min 
ängel, det som ger mig kraft för hela veckan” (gäst)
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, social inkludering och gemenskap börjar 
med att vi möts och lär känna varandra. Café Zahra 
har varit en sådan plats i många år och har fått be-
tyda mycket för många, många kvinnor sammanlagt. 
Vi önskar att Café Zahra ska få fortsätta vara en plats 
som gör detta möjligt. 

Vi behöver fler kvinnor i olika åldrar som känner sig 
hemma i Saronkyrkan/Göteborg och vill ta ett extra 
ansvar för att gästerna ska känna sig välkomna och 
sedda. Kom en gång eller flera, engagera dig som 
volontär eller kom som gäst! 

SPRÅKVÄN  
Under hösten har flera nya deltagare börjat på sfi som 
längtar efter en svensk vän! Som språkvän träffar du 
en av våra sfi-elever två timmar i månaden i sex måna-
der. Syftet är att ni båda ska få nya erfarenheter och 
att sfi-eleven också ska få öva svenska i ett naturligt 
sammanhang. Tillsammans kan ni upptäcka Göteborg, 
idrotta, promenera, laga mat… 
Var med du också! Tillsammans gör vi skillnad! 
Kontaktperson: Sara Brunnegård*

SFI 
”Här är jag hemma” (sfi-deltagare)
Under veckorna fylls Saron med ett 55-tal deltagare 
som studerar sfi (undervisning i svenska för invandrare) 
i Saronkyrkan. Hyllie Park Folkhögskola står för utbild-
ning och Saronkyrkan bidrar med olika mervärden, 
t.ex. genom språkcaféer, månadsaktiviteter och språk-
vänner. 

På så sätt får vi vara med och bidra till vår stad och ny-
anlända i Göteborg. Deltagarna trivs så gott och talar 
väl om skolan, kyrkan och alla volontärer. För flera är 
detta den trygga platsen i tillvaron. 
Särskilt glada är eleverna för alla språkcaféer (vilket är 
oerhört ovanligt på sfi) där de får prata svenska 
med olika volontärer under skoltid. Även volontärerna 
uppskattar språkcaféerna mycket. 

VILL DU VARA MED? 
- Be för elever, lärare och volontärer 
- Bli dagvärd och träffa sfi-elever under dagen 
- Bli volontär på något av våra språkcafé (i sfi-under-
visningen) måndag eller torsdag 
- Bli språkvän till en sfi-elev

EN KVÄLL OM: 
”KRIS, TRAUMA OCH PTSD”
ONSDAG 16 OKTOBER KL. 18.00
Vi inbjuder alla volontärer inom Sarons diakonala ar-
bete, men även dig som är intresserad, till en kväll kring 
”Kris, trauma och PTSD” med Anna Eldebo, leg. psyko-
log. Kvällen kretsar kring frågorna: Vad innebär dessa 
begrepp? Vad kan vi som medmänniskor/volontärer 
göra? Hur hanterar jag det jag får höra? 
Föranmälan till sara.brunnegard@saron.se

INTEGRATION
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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*

HANDLA FÖR ANDRA 
31 AUG, 12 OKT OCH 23 NOV
Vill du vara med och göra skillnad på ett konkret sätt? 
Ett par gånger per termin åker vi ut till några större 
matbutiker (Ica Maxi Mölndal, Ica Maxi Mölndal och 
Coop Forum Sisjön) och ger kunderna en chans att 
köpa något extra när de handlar. Varorna som kom-
mer in är basen i den möjlighet vi som församling har att 
hjälpa människor som söker sig till kyrkan för att få stöd 
med mat. Många av de kunder vi möter är tacksamma 
för en konkret möjlighet att bidra! Samtidigt får vi som 
församling visa att vi vill finnas till och göra skillnad för 
utsatta människor i vår stad. 
Anmälan på event på facebook eller till 
Simon Abrahamsson: 0733-14 26 35

Hej Saronkyrkan!
Jag, min fru och dotter som är kurder från Iran och på grund av massa problem i hemlandet 
flyttade vi till Sverige år 2015 och nu har vi bott här i 4 år. Efter första året fick vi avslag på vår 
ansökan om uppehållstillstånd. Vi hade det jättesvårt, min fru blev sjuk och som tur var skickade 
en av mina kompisar oss till Saronkyrkan, där vi fick hjälp. Vi överklagade avslaget och det tog 
två år att få nytt beslut. Under de åren har Sarokyrkan hjälpt oss väldigt mycket, vi fick mat-
påsar och presentkort på Hemköp. Efter de 2 åren fick vi äntligen uppehållstillstånd och detta var 
verkligen ett stort mirakel som hände i vårat liv och Jesus var verkligen med oss. Vi tackar alla 
som hjälpt oss och alla som jobbar i Saronkyrkan för att ni har hjälp oss och vi är jätte tack-
samma.  I bibel Johannes 6:35 står det ”Jesus sa till de som kommer till mig kommer aldrig att 
hungra och de som tror på mig kommer aldrig att törstas. Amen 
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Kontakt: Carina Cederborg. Se sid 19

POPCORN
SARONKYRKANS BARNKÖR ÅK F-6
START MÅNDAG 2 SEPTEMBER KL 17.45
Då är alla tjejer och killar som tycker om att sjunga och 
går i åk F-6 välkomna att vara med och sjunga. 

Popcorn sjöng med Arja Saijonmaa på Bingolotto 
och Lotta på Liseberg i somras

BARNVÄLSIGNELSE
27 OKTOBER 11.00
22 SEPTEMBER & 17 NOVEMBER 15.00
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. Du kan nu anmäla ditt barn till något 
av följande datum:  27 okt  i gudstjänsten kl 11, 22 
september och 17 november barnvälsignelse- 
gudstjänst kl 15.För mer information och anmälan 
kontakta: Emma Gunnarsson emma.gunnarsson@
saron.se

BABYRYTMIK  
Tyvärr kommer vi inte ha någon babyrytmik under hös-
ten eftersom ledaren Carina kommer vara sjukskriven. 
Men vi öppnar anmälan för våren i december.  

BARNKYRKAN 
SÖNDAG KL. 11.00
Varje söndag möts barnen i kyrkans bottenvåning. Alla
barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att vara med 
och är indelade i grupperna: 3-5 år (Rosa gänget),
åk F-3 (Turkosa gänget) och åk 4-6 (gröna gänget/
LAPD). I entrén möts ni av värdar i färgglada tröjor som
hälsar välkommen och visar er rätt. Barnen är med en
stund i första delen av gudstjänsten tillsammans med
sina föräldrar.

SCOUT
ONSDAG KL. 18.00-19.30
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 0756-533495, 
scout@saron.se

KYRKIS / ÖPPEN FÖRSKOLA
ONSDAG KL. 10-12.30 
START I HÖST: 4 SEPTEMBER
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, fika och att värma mat till barnen. 
 

BARN & FAMILJ
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Kontakt: Gabriel Cederborg Se sid 19.

Ungdom
7up
30 augusti började 7up för terminen och nu är vi igång! Varan-
nan fredag ojämn vecka samlas alla ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet i Saronkyrkan för gudstjänst, aktivitet och gemenskap! 
Välkommen att haka på! 19.00 börjar vi varje tillfälle. 

Frukostklubben
SISTA SÖNDAGEN I MÅNADEN
Frukostklubben är forumet för dig i gymanasiet att möta andra i 
din ålder, prata utifrån ett tema eller frågeställningar och käka 
go frukost tillsammans. Vi ses sista söndagen i månaden i brunn-
nen mellan 9-11, sen går vi på gudstjänsten tillsammans. Vill du 
hjälpa till? Kom 8.30 och fixa med frukosten. 

Fritidsgården       
brunnen
TOSDAG KL. 17-20
Varje torsdag fylls brunnen med mellanstadie och högstadieung-
domar 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. 

Konfa
I slutet av september drar årets konfa igång och har du börjat 
8:an så är du varmt välkommen att haka på! Anmälan och mer 
info hittar du på saron.se/konfa 

Gud <3 GBG
18 OKTOBER I BETLEHEMSKYRKAN
Nu är det dags för den ekumeniska ungdoms-
gudstjänsten (nästan) alla kyrkor i Göteborg gör 
tillsammans! Mingel från 19.00 och gudstjänsten drar 
igång 20.00! 
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Smaka & se Gudstjänst med nattvard, 
lovsång, predikan och tillbedjan. Klockan 20:00.  
Datum: 6/9, 4/10, 1/11, 29/11

Kyrklunch Kom och ät med oss! Startdatum 
för hösten är 8 september. Sedan är det en eller flera 
gånger per månad, efter söndagsgudstjänsten ca kl 13. 
Till självkostnadspris. Se Saron Unga Vuxna på FB och 
instagram för info om datum. 

Husgrupp Mindre grupper på 5-10 pers 
som möts i hemmen, med olika fokus samt vid olika till-
fällen. Hör av dig om du vill bilda en husgrupp eller gå 
med i en husgrupp till pastor Jonas Pramwall. 

Retreat Pausa vardagen och häng med på 
Sarons tysta retreat en bit utanför Göteborg, i natur-
skön miljö. 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 
reflektion och samtal med Gud. Datum: 11-13 oktober, 
denna retreat är riktad till hela församlingen. Anmälan 
sker på www.saron.se/anmalan 

Felicity gospel Saronkyrkans 
gospelkör för unga vuxna från 16 år. Prova på-
övning: 10 & 17 september kl. 18.00 - 20.30

Samtaloteket Livsnära samtal som 
leder vidare. Här är frågorna och en öppen atmos-
fär viktigare än svaren – även om vi hoppas hitta dem 
också. Kom till Condeco på Västra Hamngatan och 
lyssna och samtala. Temat för hösten är: Klimathopp
Datum & talare: 18 september med Andreas Nord-
lander, teolog och filosof vid Göteborgs Universitet. 7 
oktober med Kali Andersson, psykolog hos 
Klimatpsykologerna. 6 november med Sverker 
Sörlin, professor och idéhistoriker vid KTH 
Kl. 18.00 - 20.00 Mer info på www.samtaloteket.se  
 
 

 

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 
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EN LITEN KVÄLL OM DE STORA BERÄTTELSERNA
Onsdag 18 september kl. 18.00, talare Andreas Nordlander

Våra känslor och inställningar till klimatkrisen formas av de berättelser  
och begrepp vi omges av. Teologen Andreas Nordlander hjälper oss 

förstå mer av dessa berättelser och sätta dem i ett sammanhang. 

EN LITEN KVÄLL OM KLIMATÅNGEST
Måndag 7 oktober kl. 18.00, talare Kali Andersson
Hur hanterar vi våra egna känslor inför klimatförändringarna och 
vad är det egentligen som styr våra beteenden? Kali Andersson från 
Klimatpsykologerna ger inspiration för samtal. 

EN LITEN KVÄLL OM SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
Onsdag 6 november kl. 18.00, talare Sverker Sörlin
Hur har vårt samhälle tidigare tacklat kriser som krävt genom-
gripande förändring? Professor Sverker Sörlin ger oss idéer 
för hur samhällsförändring kan gå till.

K L I M A T H O P P
Låter det hånfullt? Eller kanske befriande? I höstens Samtalotek ska 
vi tala om klimatkrisen, berättelserna som omger den och känslorna  
den föder. Finns det fortfarande hopp? Och finns det anledning att 
fortsätta kämpa för ett hållbart samhälle även om det är för sent?

VI SES ALLTID PÅ CONDECO 
VÄSTRA HAMNGATAN I GÖTEBORG.
WWW.SAMTALOTEKET.SE
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VÄLKOMNA GABRIEL & SANDRA
I höst börjar flera nya medarbetare i Saronkyrkan. 
Caroline Cedon presenterade vi i sommarens blad och nu vill vi berätta om Gabriel och Sandra. Gabriel går in som 
vikarierande ungdomsledare under hösten då Linda Martinson är tjänstledig. Han kommer även täcka upp för Carina 
Cederborg på öppen förskola. Sandra Åkersten kommer arbeta 2 dagar i veckan under hösten i personalgruppen 
på volontär basis. Förutom sina tidigare ansvarsområden kring bl.a Söndagkväll i Saron och förbön, kommer hon hon 
finnas med som stöd under hösten. 

PLANNING CENTER
I höst börjar vi använda något som heter PlanningCenter/Church-
Center för att planera verksamheter, bokningar, gudstjänster,  
volontärgrupper och incheckning i Barnkyrkan m.m. Först kommer 
personalgruppen börja använda det och lära sig, för att sen kun-
na introducera verksamheter och volontärer. Men vi vill informera 
att detta system används framöver och om du är volontär eller 
deltagare kan du få inbjudningar m.m. via Churchcenter till grup-
per du är deltagare i. 
Läs mer på: www.planning.center/church-center

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
Jonas Pramwall
Petra Runby
Morten Sager
Agneta Smittberg
Lennart Thörn
Sandra Åkersten



19ÄR DU FÖRETAGARE? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i månadsbladet. 
Kontakta Carl-Johan Holmberg c-j.holmberg@saron.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

0708-80 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

SPONSORER

0708-63 64 65, www.paxel.se 

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

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

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

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

SANDRA ÅKERSTEN
sandra.akersten@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

GABRIEL CEDERBORG
Ungdomsledare (vik)
0733-60 29 21
gabriel.cederborg@saron.se

LINDA MARTINSON
Ungdomssocionom
(tjänstledig)

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

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

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

MARIANNE FREDRIKSSON
Projektledare IT
marianne.fredriksson@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

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

FÖRSAMLINGSLEDNING
forsamlingsledning@saron.se

STYRELSE
styrelse@saron.se

MEDARBETARE I SARONKYRKAN 
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Kontakta Angeline Hagby för mer info: 

angeline.hagby@saron.se eller 0768-50 11 06

 

DÅ FÅR DU JOBBA MED 

DETTA HÄRLIGA GÄNGET

VILL DU BLI 
VOLONTÄR 

HOS OSS?

Våra öppettider är:
Tisdag 13-16
Torsdag 16-19
Lördag: 10-13


