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FÖRSAMLINGSBLADET

Allt som händer 
i Saronkyrkan under 

mars
april
maj
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GUDSTJÄNSTER VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

Mars
1 MARS PRÖVNINGENS STUND
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Lisa Eriksson & Maria Davidssons team
Mark 1:12-13 1 Mos 3:1-13 Heb 5:7-10 Ps 31:2-6

8 MARS DEN KÄMPANDE TRON
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Marcus Runbys team
Mark 14:3-9 Jes 61:1-3 Heb 11:23-27 Ps 130 

15 MARS KAMPEN MOT ONDSKAN
Predikan: Morten Sager
Musik: Jennifer Götvalls team
Mark 9:14-32 1 Kung 18:26-29, 36-39 Upp 3:14-19 Ps 25:12-22 

22 MARS GUDS MÄKTIGA VERK
Predikan: Tobias Elof Hadin
Musik: Peter Madsens team
Luk 1:46-55, Luk 1:26-38 1 Sam 2:1-10 Kol 1:15-20 Ps 147:7-15 

29 MARS FÖRSONAREN
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Anders Götvall och 
Amanda Kreugers team
Joh 3:11-21 4 Mos 21:4-9 1 Joh 1:8-2:2 Ps 103:8-14  

April 
5 APRIL KL. 11.00 PALMSÖNDAG
VÄGEN TILL KORSET
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Malin Boqvist & Emil Mattssons team
Matt 21:1-11 Jes 56:6-8 Ef 2:12-16 Ps 118:19-29 

12 APRIL KL. 11.00 PÅSKDAGEN 
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN 
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Marcus Runbys team
Matt 28:1-20 Jes 25:6-9 1 Kor 15:53-57 Ps 118:15-24

HELA PÅSKENS PROGRAM FINNS PÅ SIDAN 7

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

19 APRIL PÅSKENS VITTNEN 
Predikan: Johannes Lorin
Musik: Lisa Eriksson & Maria Davidsson
Joh 20:24-31 Sak 8:6-8 1 Pet 1:3-9 Ps 145:1-7 

26 APRIL DEN GODE HERDEN 
Predikan: Sandra Åkersten
Musik: Jennifer Götvalls team
Joh 10:22-30 Jer 23:3-8 1 Pet 5:1-4 Ps 23 

Maj
3 MAJ VÄGEN TILL LIVET
Predikan: Jonas Pramwall
Musik:  Amanda Kreuger & Anders Götvall
Joh 13:31-35 2 Mos 13:20-22 1 Thess 5:9-11 Ps 147:1-7 

10 MAJ ATT VÄXA I TRO
Predikan Daniel Dalemo
Musik: Felicity
Joh 17:9-17 Jes 57:15-16 Gal 5:13-18 Ps 98:1-8 

17 MAJ BÖNEN 
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Peter Madsens team & Popcorn
Matt 6:5-8 1 Kung 3:5-14 Rom 8:24-27 Ps 13 

 24 MAJ HJÄLPAREN KOMMER  
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Emil Mattsson & Malin Boqvists team
Joh 16:12-15 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Ps 33:18-22 

31 MAJ DEN HELIGA ANDEN
Konfirmationshögtid 
Predikan: Linda Martinson
Musik: Lisa Eriksson & Maria Davidsson
Joh 7:37-39, Apg 2:1-11 Jes 12 Ef 2:17-22 Ps 104:27-31
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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 FÅ 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

FASTA MED SIKTE PÅ FESTEN!
Så har vi återigen kommit till den delen av året där kyrkan bjuder oss att orientera vår blick 
mot Gud lite tydligare. En möjlighet att tillsammans med sin församling gallra och prioritera 
för att göra oss lite mer medvetna om vilka röster som får vår uppmärksamhet och vilka laster 
som tynger ner oss. Förmodligen behöver vi avstå något vi brukar fylla vår tid med för att ha 
möjlighet att ge det åt något annat som vi önskar. För att se vad detta kna handla om kan 
följande två frågor vara till hjälp; Vad har jag för mycket av i mitt liv och vad har jag för 
lite av? Då församlingen är mitt uppe i angelägna frågor och processer vill vi uppmana att 
under fastetiden på olika sätt lite extra delta i den gemensamma bönen för församlingen. 
Detta gäller inte minst under böneveckan v.11.

Hela fastan landar sedan in i stilla veckan – Veckan som förändrade världen! – som når 
sin höjdpunkt i påskdagens glädje. Detta år vill vi särskilt uppmuntra varandra att inbjuda 
människor att delta i påskdagens gudstjänst som följs av en festmåltid. 
Tidningen DAGENS påsktidning - med ett instick från oss i Saronkyrkan -kommer finnas för 
utdelning inför påskveckan. Låt oss sprida den i våra nätverk. Veckan efter påsk bjuder vi 
in till ”tre middagar” för fortsatta samtal för dem som är nyfikna på påskens 
huvudperson. 

Välkommen med i både fasta & fest!

En del av:

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

Extra fokus på fastan & påsken
Det finns en folder att hämta i kyrkan som heter ”vad får din uppmärksamhet” som du kan använda under 
fastan. Inför påsken kommer det finnas en folder, samt att vi köpt in tidningen Dagens påsk-bilaga, som vi 
alla får vara med att dela med oss av till människor runt omkring oss.
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SARON SAMTALAR
Saron Samtalar är församlingens samtalsforum där 
vi tar upp aktuella ämnen. Under våren har vi temat 
samkönade relationer. 
18 MARS KL. 18.00
Traditionella perspektiv på homosexualitet i Frikyrkan. 
Talare Stefan Gustafsson. 
21 APRIL KL. 18.00
Reflektioner över bejakande och traditionella
perspektiv på homosexualitet. 
Talare: Mikael Telbe & Lennart Thörn.  

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. 
10 MARS ”Det är aldrig försent! Volontär i Uganda 
som senior” Lisbeth Sjöling och Margareta Andersson
14 APRIL ”Japan i våra hjärtan.” Missionärerna 
Ann-Christine och Evert Kullberg med ord och cello.
12 MAJ Utflykt. Mer info kommer.

LEVA MITT I VÄRLDEN
28 MARS KL 18-21
- När våra världsbilder krockar
Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori, 
guidar oss genom olika sätt att förstå världen, varvat 
med tid för samtal.
-Hur får jag ihop mitt liv?
Erfarenheter av att leva som kristen delas i ett samtal 
som leds av Navigatörernas verksamhetsledare 
Annika Andreasson.

I Saronkyrkan, Pizzaslice, till självkostnadspris, 
serveras under kvällen. 
Arrangörer: Navigatörerna i samarbete med 
Saronkyrkan och Bilda

SÖNDAGKVÄLL I SARON 
MED HOPE FOR THIS NATION
8 MARS KL. 18.00
En kväll inför Guds ansikte. 
Lovsång & tillbedjan, betjäning 
i förbön, vittnesbörd om vad 
Gud gör i vår stad och vårt 
land. I samband med detta in-
leds vår bönevecka i Saronkyr-
kan. Hope for this nation består 
av ett team från olika kyrkor 
och olika samfund i Sverige som tillsammans bär 
samma vision. Läs mer om Hope for this nation: www.
hopeforthisnation.com

SÖNDAGKVÄLL I SARON 
26 APRIL KL. 18.00

ÄR DU NYFIKEN PÅ SARON?
1 MARS, 5 APRIL, 3 MAJ, 7 JUNI
Stanna kvar på en fika direkt efter gudstjänsten så 
får du höra mer om vad Saron är för församling. 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 och vi bjuder på fika. 
Kontakt: Jonas Pramwall*

SÖKER DU EN HUSGRUPP?
Saronkyrkan vill vara en församling där alla ryms och 
hittar en mindre gemenskap. Därför erbjuder vi den 
som vill att vara med i en husgrupp. Husgrupperna 
består av 5-10 personer som bestämt 
sig för att på regelbunden basis 
(ofta varannan vecka) träffas 
i varandras hem. Om du har 
frågor, eller är intresserad av att 
finnas med i en mindre grupp hör 
av dig. Kontakt: Jonas Pramwall*

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. Ni kommer märka det 
bl.a i våra gudstjänster, i månadsinfo och i sociala medier, samt att vi har med fokusområdet i våra böner.
Under våren har vi dessa områden i fokus: mars- bön och andlig vägledning, april - barn & familj, 
maj - Second Hand.

/EMMA GUNNARSSON, KOMMUNIKATÖR & SAMORNDARE

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN
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PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN

ÖPPET HEM
Alla som vill träffas för att samtala om livet och den 
kristna tron är välkomna på ”Öppet hem”. Det är en öp-
pen samling och ingen anmälan krävs. Det är bara att 
knacka på. Vi fikar, samtalar och ber tillsammans. Och 
förhoppningsvis lär du känna lite nya människor. Under 
våren träffas vi i några hem runt om i stan. Välkommen!

TISDAG 31 MARS KL 19.00 
Tema: ”Miljö och kristen tro” 
Hemma hos Joel Wanemark 
Smörslottsgatan 88 Göteborg
TISDAG 12 MAJ KL 19.00
Tema: ”Gemenskap i vått och torrt”   
Hemma hos Maritha & Jonas Pramwall
Blankavägen 31 Sävedalen 

BE TILLSAMMANS I SARONKYRKAN
TISDAGAR KL.  07.00 - tidebön med frukost efteråt. 
KL. 12.00 - tidebön
FREDAGAR KL. 16.00 
- bön för världen, vår stad och vår församling
SÖNDAGAR KL. 10.00 
- bön för församlingen och dagens gudstjänst.

LÄS OM BÖNEVECKAN PÅ NÄSTA SIDA.

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*

RETREAT
DATUM: 2-5 APRIL  (TORS-SÖND)
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 reflektion och samtal 
med Gud. Denna retreat är riktad till hela församling-
en.
Anmälan sker på www.saron.se/anmalan 
Kontakt: Daniel Lindell, lindell.daniel@gmail.com

HUNGRIGT HJÄRTA 
SÖNDAG 19 APRIL KL 18.00
– En Springsteen-mässa i ord och ton med 
Robert Eriksson och stråkkvartetten Omorfia.
Välkommen till Springsteen-mässa, en gudstjänst med 
nattvard. Genom Robert Erikssons reflektioner & Bruce 
Springsteen-tolkningar uppmuntras vi att våga se våra 
liv i ljuset av Guds kärlek. Kanske kan vi då våga möta 
våra rädslor? 
Springsteens-sångerna framförs med stråkkvartetten 
Omorfia i nya stråkarrangemang av Per Boqvist.
 
Robert Eriksson är författare, musiker samt pastor och 
föreståndare i Betlehemskyrkan. I sin fjärde och senas-
te bok ”Hungrigt hjärta – om gudslängtan, livssmärta 
och Springsteen” skriver han om stora frågor såsom 
rädsla, våld, kärlek, ensamhet och förändring inspire-
rad av tjugofem sånger av Bruce Springsteen.

Stråkkvartettet Omorfia består av Mirjam Simonsson, 
Johan Tistelgren, Fredrik Mueller och Malin Boqvist.

VÅRKONSERT MED FELICITY GOSPEL
LÖRDAG 9 MAJ KL 19.00
Kom och upplev en svängig gospelkonsert!

SARONFESTEN
6 MAJ 18.00
Församlingensfest! Volontärfesten byter namn till 
Saronfesten. Detta för att vi vill att det skall vara en fest 
för hela församlingen, där vi tillsammans får glädja oss 
över allt det goda som sker. Mer info kommer framöver.
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BÖNEVECKA I FASTAN

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor 
verkan. Jak 5:16

Vi tror att bön är viktigt och gör skillnad, och att Gud 
vill möta oss när vi ber. Under fastan vill vi på ett 
särskilt sätt ge utrymme för bön genom en särskild 
bönevecka. Bönerummet vid gudstjänstsalen kommer 
då bli ett rum där vi kan boka upp oss för bön en 
timme i taget. En god möjlighet att enskilt eller som 
grupp (hem-, ungdoms-, städ-, fika-, lednings-grupp 
eller som familj!) bli en del av en pågående bön för 
församlingens gemenskap och arbete, för vår stad 
och vår värld.

Böneveckan startar med ”Söndagskväll i Saron” kl. 18 
den 8 mars tillsammans med Hope for this nation och 
avslutas med gudstjänsten söndag 15 mars. 
Måndag – lördag är bönerummet öppet mellan 08 – 
20. Vissa tider har vi öppna gemensamma samlingar, 
och övrig tid kan du be enskilt eller med en grupp 
boka rummet.
Låt oss be! 

Gemensamma samlingar:
• Söndagskväll i Saron 8 mars kl. 18.00
• Morgonbön mån – fre kl. 7-8
• Lunchbön mån – fre kl. 12-13
• Kvällsbön mån – fre kl. 19-20
• Fredagsbön fre 13 mars kl. 16.00
• Bön inför gudstjänsten 15 mars kl.10.00
 
Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägel-
se. Kol 4:2

Boka bönerummet på www.saron.se/be

TRE MIDDAGAR PÅ CAFÉ SARON I 
SECOND HANDBUTIKEN
- TRE KVÄLLAR MED MAT & PRAT 

Som en fortsättning på påsken vill vi bjuda in till 
samtal om livet och tron. I Saron vill vi ge möjlighet 
att respektfullt och med nyfikenhet samtala om tro 
och andlighet, inte bara inom församlingen utan med 
vänner, bekanta, grannar och arbetskamrater. Väl-
kommen du som inte känner dig färdig med alla svar 
men är nyfiken och vill lyssna på andras erfarenhet 
och tankar.
På Tre middagar är man max 10 personer som träffas 
tre kvällar, äter gott och samtalar över tre olika ämnen:

        1. Våra erfarenheter av tro och andlighet
        2. Vad är det vi längtar efter?
        3. Kristen tro som möjlig väg

Anmälan och frågor: Jonas Pramwall 0768-82 42 29 
jonas.pramwall@saron.se

Kostnad 250 kr

Anmälan senast onsdag 15/4 
Var: i Second hand-butiken
Datum
lördag 18 april kl. 19.00
lördag 2 maj kl. 19.00
lördag 16 maj kl. 19.00

Ledare: Angeline Hagby & Jonas Pramwall

Tremiddagar

PÅ GÅNG I FÖRSAMLINGEN
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VÄLKOMMEN TILL OSS 
OCH FIRA PÅSKEN 

Veckan som förändrade världen

5 APRIL KL. 11.00
PALMSÖNDAGEN- VÄGEN TILL KORSET

Predikan: Jonas Pramwall Musik: Malin Boqvist & Emil Mattssons team
Matt 21:1-11 Jes 56:6-8 Ef 2:12-16 Ps 118:19-29 

MÅNDAG 6 APRIL KL. 18:00 
GEMENSAM BIBELMEDITATION*

Matt 21:12-17 Jesus rensar templet.

TISDAG 7 APRIL KL. 18:00 
GEMENSAM BIBELMEDITATION*

Matt 23:37-39 Jesus gråter över Jerusalem.

ONSDAG 8 APRIL KL. 18:00 
GEMENSAM BIBELMEDITATION*

Matt 26:6-13 Kvinnan som smörjde Jesu fötter.

9 APRIL KL.19.00 
SKÄRTORSDAGEN - DET NYA FÖRBUNDET

Matt 26:17-30 2 Mos 12:1-14 1 Kor 11:20-25 Ps 111:1-5 

10 APRIL KL.15.00 
LÅNGFREDAGEN - KORSET 

Matt 27:32-56 Jes 53:1-12 1 Pet 3:18-20 Ps 22

11 APRIL KL. 23.30 
PÅSKNATTEN - GENOM DÖD TILL LIV 

Matt 28:1-8 2 Mos 14:10-16, 21-22 Rom 6:3-11 Ps 114 

12 APRIL KL. 11.00 
PÅSKDAGEN - FESTGUDSTJÄNST - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN 

Predikan: Daniel Dalemo Musik: Marcus Runbys team
Matt 28:1-20 Jes 25:6-9 1 Kor 15:53-57 Ps 118:15-24

Efter gudstjänsten serveras påsklunch

*En stilla samling där vi tillsammans leds in i bibeltexten.
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KYRKIS / ÖPPEN FÖRSKOLA
ONSDAG KL. 10-12.30 
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 
familjer, 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. 

POPCORN
SARONKYRKANS BARNKÖR ÅK F-6
MÅNDAG  KL 17.45-19.00
Till barnkören är alla killar och tjejer i åk F-6 som gillar 
att sjunga välkomna. Lov 6 och 13/4.

BARNVÄLSIGNELSE
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: Carina Cederborg*

BARNKYRKAN 
SÖNDAG KL. 11.00
Varje söndag kl 11.00 möts barnen i kyrkans botten-
våning. 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 vid vår incheckning 
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 och bjuds sedan ner till Barnkyrkan.

SÖNDAGEN DEN 17 MAJ KL 11 
-GUDSTJÄNST FÖR ALLA
Vi firar gudstjänst tillsammans barn och vuxna i kyrksa-
len hela gudstjänsten. Tillsammans sjunger vi lovsång, 
lyssnar till predikan och deltar i rörelsen kring nattvard 
och bön hela familjen tillsammans. Fika och korv som 
vanligt efter gudstjänsten i 
Brunnen.

SCOUT
ONSDAG KL. 18.00-19.30 I ÖJERSJÖ
Alla tjejer och killar som går i åk 1-6 är varmt väl-
komna att vara med i scouterna. Vi samlas i skogen 
vid Öjersjökyrkan i Öjersjö/Partille. Nya scouter är 
välkomna i början av terminen. 
Kontakt: Anders Lorentzon 0756-53 34 95, 
scout@saron.se

Mellanöstern-
 bazar

SAVE THE
 DATE!  

SÖNDAGEN 7/6 
är det avslutning och 

fest för alla barn i 
Barnkyrkan och deras 

föräldrar.
Mer info kommer!
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relationsdag
 LÖRDAG 25 APRIL KL. 10.00-13.30

Denna dag vill vi ge er som par både redskap och tid att samtala med varandra om er 
relation. Oavsett om ni har varit tillsammans i 2, 10 eller 30 år så hoppas vi att den här 

dagen skall ge er som par redskap ni kan ta med er till er vardag och framför allt tid för att 
lyssna och samtala om er relation (samtal sker parvis och inte i grupp). 

Daniel & Gittan Dalemo och Carina Cederborg håller i dagen. 
Vi avslutar med en enkel lunch tillsammans.

Fika och mat till självkostnadspris. 

”MED ETT BEN I BARNDOMEN 
OCH ETT I TONÅRSVÄLDEN”
SAMLING FÖR FÖRÄLDRAR TILL 

TWEENIES-BARN I ÅK 3-6

TORSDAG 2 APRIL KL 18:30-21:00

Välkommen till en kväll för föräldrar och ledare där vi möts med 9-12 åringar i fokus. Denna tid har ofta fram-
ställts som en vilotid i barnets liv innan de frigörande tonåren men under 2000-talet vittnar många föräldrar, 
lärare och ledare att det skett en förändring. Det som förut kunde vara kännetecken på tonårstiden verkar allt 
mer aktuellt för yngre barn. Leksakerna plockas bort tidigare än förut. Rummen ändrar karaktär och klädstil 
blir viktig. Musik och intressen, som inte funnits i barnets värld förut börjar ta plats. Humörsvängningar och 
konflikter blir vardag i familjelivet. Vi kommer att fika tillsammans, lyssna till ett inspirerande föredrag av Mia 
Börjesson (socionom, coach, författare och uppskattat föreläsare) som hjälper oss att sätta oss in  Tween-
ie-världen.  Vi vill också föra ett samtal kring hur vi som föräldrar och kyrka tillsammans kan möta den här 
åldersgruppen på bästa sätt.

Fika till självkostnadspris. Anmälan till carina.cederborg@saron.se semast 31/3.

BARNVAKT 
Vi erbjuder hjälp med 

barnen medan ni är på 
samlingen!
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INTEGRATION / DIAKONALT

BESÖKSGRUPPEN PÅ SAGÅSEN
TORSDAG KL. 18.00 - 20.00
”Tack för att ni kommer, det betyder mycket!”
 Varje torsdag åker vi till Migrationsverkets ankom-
stenhet Sagåsen 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 varm blick, 
ett lyssnande öra eller lek och pyssel med barnen. 
Vi önskar ge en liten stund av något positivt till de 
asylsökande 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! Kom själv, med en vän, din familj eller en hus-
grupp. En eller flera gånger! Kontakt: Ingrid Fränne*

CAFÉ ZAHRA
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR 
TISDAGAR KL. 16.00-18.00
”Wow, vilken plats. Jag visste inte att en sån här 
plats fanns!” (ny gäst) 
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! Integration, 
social inkludering och gemenskap börjar med att vi 
möts och lär känna varandra. Café Zahra har fått vara 
en plats som fått betyda mycket för många kvinnor. 
Här får du möta andra kvinnor i olika åldrar och från 
olika länder samtidigt som vi samtalar, fikar, pysslar, 
övar svenska, spelar, bakar… Här har du möjlighet att 
lära dig nya saker av och med andra! Välkommen!
Vi välkomnar också kvinnor i olika åldrar som känner 
sig hemma i Saronkyrkan 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! Be gärna också för vår gemen-
skap! Kontaktperson: Sara Brunnegård*

MAMMABARNLÄGER
Vecka 26 är det dags för det 22:e mammabarnlägret 
att gå av stapeln. Vill du vara med att bidra eller följa 
med som ledare? Kontakta Sara*
Kanske vill du eller någon du känner anmäla er som 
deltagare. Håll utkik efter information i Sarons entré 
och på hemsidan från slutet på mars.
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SPRÅKVÄN  
”Allt är så nytt i Sverige och jag känner ingen från 
detta landet.” (sfi-elev) 
Som språkvän träffar du en av våra sfi-elever två tim-
mar i månaden i sex månader. 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… 
Tillsammans gör vi skillnad! Var med du också! 
Kontaktperson: Sara Brunnegård*

SFI 
”Detta är den bästa skolan! Det säger jag till alla. 
Här finns det så mycket kärlek och man blir glad!” 
(sfi-elev)
”Det är så fint att få vara en del av detta och lära 
känna alla fina elever.” (volontär)
Under veckorna studerar ett 60-tal elever sfi (utbild-
ning i svenska för invandrare) i Saronkyrkan. Hyllie Park 
Folkhögskola står för utbildning och Saron bidrar med 
olika mervärden, t.ex. genom språkcaféer, månadsak-
tiviteter och språkvänner. På så sätt får vi vara med och 
bidra till vår stad och nyanlända i Göteborg. Eleverna 
trivs så gott och talar väl om skolan, kyrkan och alla 
volontärer. För flera är detta familj och den trygga 
platsen. Särskilt glada är deltagarna för atmosfären 
och alla tillfällen de får att prata svenska. T.ex. genom 
språkcaféerna som är en del av undervisningen. Även 
volontärerna uppskattar språkcaféerna mycket då de 
får möta fina personer och lära sig nya saker genom 
samtalet med dem. Kontaktperson: Sara Brunnegård*

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
28 MARS & 30 MAJ KL. 9.30 - 13.00
Vill du vara med och göra skillnad på ett konkret sätt? 
Genom Handla För Andra så samlar vi in mat- och 
hygienvaror till vårt diakoniförråd. 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 
praktiskt stöd. Vi möter kunder i några av de större mat-
butikerna i Göteborg, och ger dem möjlighet att bidra 
genom att köpa något extra när de handlar – många 
är tacksamma för en konkret möjlighet att bidra. Sam-
tidigt får vi som församling visa att vi vill finnas till och 
göra skillnad för utsatta människor i vår stad. Anmälan 
på event på facebook.

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* 

HAR DU PLATS HEMMA?
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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SMAKA & SE 
VÅRENS DATUM: 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.

KYRKLUNCH 
Kom och ät med oss! Vi lagar och äter lunch tillsam-
mans efter gudstjänsten. Det sker 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. 

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 
PÅ CONDECO
Livsnära samtal som leder vidare. Här är frågorna och 
en öppen atmosfär viktigare än svaren – även om vi 
hoppas hitta dem också. Kom till Condeco på Västra 
Hamngatan och lyssna och samtala. KL. 18 - 20.
Läs mer på www.samtaloteket.se
10 MARS - SÅ PREPPAR DU FÖR LIDANDE 

- LOTTIE ERIKSSON

1 APRIL KL. 18.00 SÅ PREPPAR DU FÖR 

RELATIONSKRIS- HANNA MÖLLÅS
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VÄLKOMMEN ATT FYNDA I VÅR SECOND HAND
Vi arbetar för att göra Göteborg och världen till en lite bättre plats. Vi tror att saker och människor förtjänar en 
andra chans. 
Saken som du var färdig med, blir till glädje för någon annan. Pengen din sak ger till oss, gör det möjlig för 
oss att t.ex. hjälpa människor som arbetstränar hos oss att få en möjlighet att komma tillbaka in i samhället och 
arbetslivet. Överskottet som vi får ut går direkt till  Saronkyrkans sociala och diakonala projekt i göteborg, 
men också vidare ut i världen. Under 2020 går Second Hands överskott till flyktingprojekt i Libanon & Syrien. 

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR TISDAG: 13-16, TORSDAG 14-18 OCH LÖRDAG 10-13. 
Hos oss hittar du allt mellan himmel och jord och när du är på plats är du välkommen att fika på mysiga Café 
Saron. Vi är alltid i behov av nya saker att fylla på butiken med, det går bra att lämna in gåvor: 
måndag-onsdag 8-16, torsdag 8-17.30, fredag 8-14 och lördag 10-12.30.

LÖRDAG 21 MARS KOMMER BARNKÖREN POPCORN OCH SJUNGER PÅ SECOND HAND



14

ADMINISTRATION & STYRELSE

SÖNDAG 10 MAJ 
FÖRSAMLINGSMÖTE
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SPONSORER

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 

I SARONKYRKAN: 

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

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

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

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

CAROLINE CEDON
Pastor - föräldraledig

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

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

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

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

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

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

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

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

SECOND HAND:

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

MEDARBETARE 

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

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

FÖRSAMLINGSLEDNING 
forsamlingsledning@saron.se

STYRELSE
styrelse@saron.se
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TVÅ FOLDRAR SOM HJÄLPER OSS UNDER FASTAN
Som en hjälp under fastan har vi tagit fram foldern ”vad får din uppmärksamhet?”. 
Till den finns ”tillbakablick på dagen & bibelmeditaion”.

Båda finns att ladda ner på hemsidan eller att hämta i kyrkan. 


