
JULGRAN MED 
”ÖNSKEKORT”
Nu närmar sig julen och för 
många infinner sig snart jul- 
stämning, men för en del snarare 
oro. Kanske för att man vet att 
man är ensam, inte har råd med 
julklappar till sina barn eller är på 
flykt undan bomber och förföljelse. Genom att dela 
ut julklappar vill vi sprida hopp och glädje bland barn 
och vuxna i Göteborg.

HÄMTA ÖNSKEKORT: Söndag 27/11 & 4/12
INLÄMNING AV PAKET: Söndag 4/12 & 11/12

Efter det delas julklapparna ut till familjerna som bett 
Saron om hjälp och till barn och vuxna som precis 
kommit till Sverige och befinner sig på Migrations-
verket. 

LUCIAAFTON MED FELICITY
Tisdag 13 december kl 19.00
Felicity bjuder på ett härligt luciatåg. Bjud gärna med 
grannar, släkt och vänner för att njuta av stämnings- 
fulla sånger och goda pepparkakor! 

 
GEMENSKAPSTRÄFFENS 
JULFEST
Tisdag 13 december kl. 12.00
En träff för seniorer i alla åldrar. Välkommen att fira in 
julen med god mat, underhållning och härlig gemen-
skap.

JULAVSLUTNING I 
BARNKYRKAN
Söndag 18 december kl. 11.00 
Julspel, julpyssel och julmys i mängder!

Under jullovet har Barnkyrkan uppehåll men det finns 
möjlighet att sitta och rita och leka i lilla salen intill 
kyrksalen.

FAMILJELUNCH 
Söndag 18 december 
Efter gudstjänsten serveras 
julgröt i Brunnen.

JULAFTON I SARON
24 december kl. 13-17 
Varmt välkommen att fira jul i 
Saronkyrkan, alla är välkomna! Det blir julbord, sång 
och musik, aktiviteter för barnen, dans kring granen, 
läsning av 
julevangeliet med mera. 

Julaftonsfirandet kostar ingenting men istället får alla 
vara med och bidra till ett smarrigt julbord. Ta med 
det som du vill och kan bjuda på. 
Anmälan till info@saron.se eller på listan i Saron.

 
JULDAGSGUDSTJÄNST 
25 december kl. 11.00
Predikan: Lennart Thörn
Musik: Eva Thörn

Ladda ner appen fr.o.m 1:a advent
Ha bibeln med dig var du än är. Lyssna på samtal 
om predikningar och olika teman. Lyssna och läs 
var och när du vill!
 

Sök på Saron och sprid med #saronappen.

SARON//UNG

JULFEST
FÖR 7UP 
& OMG
16 DECEMBER KL.19.00

SARONappen

SARONpo�en


