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GUDSTJÄNSTER

BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG

@SARONKYRKAN I samarbete med 

English translation at our Sunday service.

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

enligt GDPR.

7 APRIL
FÖRSONAREN
Elin Alm predikar 
1 Mos 22:1-14, Apg 4:1-12, Mark:12:1-12, Ps 103:8-14

Translation to english & arabic.

14 APRIL  
PALMSÖNDAGEN - VÄGEN TILL KORSET 
Daniel Dalemo predikar 
Sak 2:10-13, Fil 2:5-11, Joh 12:1-16,ps 118:19-29

Translation in to english and farsi.

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
(SE SEPARAT BLAD OM HELA PÅSKENS PROGRAM)

 
18 APRIL KL.19.00 
SKÄRTORSDAGSGUDSTJÄNST 
– DET NYA FÖRBUNDET 
Jonas Pramwall predikar
Jer 31:31-34, Heb 10:12-18, Joh 13:1-17, Ps 111:1-5

19 APRIL KL. 15.00 
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST -KORSET
Daniel Dalemo predikar 
Jes 53:1-12, Heb 10:19-25, Joh 19:17-37, PS 22

21 APRIL - RADIOGUDSTJÄNST 
PÅSKDAGEN – KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN
Elin Alm predikar
Jona 2:1-11, Apg 13:32-37, Joh 20:1-18, Ps 118:15-24

Translation in to english and farsi.
KOM I TID EFTERSOM SVERIGES RADIO 
LIVESÄNDER FRÅN KL. 11.00!
Efter gudstjänsten bjuds det till påsklunch i 
församlingsvåningen.

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

28 APRIL
PÅSKENS VITTNEN + OFFERGÅNG 
Jonas Pramwall predikar
Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5, Joh 21:15-19, Ps 145:1-7

Translation in to english and farsi.

5 MAJ  
DEN GODE HERDEN
Elin Alm predikar
Hes 34:23-31, Heb 13:20-21, Joh 10:11-16, Ps 23

Translation to english & arabic.

12 MAJ 
VÄGEN TILL LIVET 
Daniel Dalemo predikar
Jer 17:5-8, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14, Ps 147:1-7

Translation in to english and farsi.

19 MAJ  
ATT VÄXA I TRO 
Elin Alm predikar
Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:10-17, Ps 98:1-8

Tolkning till engelska och farsi.
Translation in to english and farsi.

26 MAJ
BÖNSÖNDAGEN – BÖN
Morten Sager predikar
Jer 29:11-14, 1 Joh 5:13-15, Luk 11:1-13, Ps 13

Translation in to english and farsi.

 

Arabic translation every 1:st sunday then farsi the rest.

APRIL & MAJ
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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. 15

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

”THIS IS LOVE. I FEEL GOD HERE”
Orden är från en kvinna som jag mötte här om  veckan, och som söndagen innan hade kommit och firat gudstjänst 
för första gången i Saron tillsammans med sin familj. Hon berättade om den situation hon är i, där de varit tvungna 
att fly från sitt land, om oron och stressen. En situation som är svår för de flesta av oss att förstå. Jag kunde ge 
henne två kassar med mat och hygienartiklar från vårt ”Handla För Andra-förråd”, vilket i omständigheterna känns 
som så lite, och jag kunde lyssna. Den här gången hade vi möjlighet att också ge henne ett Västtrafikkort – då 
kom tårarna och hon berättade hur rädd hon hade varit på spårvagnen på vägen hit. Innan hon gick pekade hon 
på kassarna och kortet och sa orden ovan.

Det är lätt att överväldigas av hur mycket som känns så fel och mörkt i vår värld idag – allt från klimatförändringar 
och flyktingströmmar till psykisk ohälsa och annat. Det är lätt att man försöker hålla det en tankelängds avstånd 
bort. Kommer jag för nära en svår situation så kanske jag inte orkar. Men det jag har upptäckt är att när jag kom-
mer nära, vågar se och har möjlighet att göra en konkret skillnad – så skapas faktiskt hopp inom mig.  
Det är fantastiskt att människor söker sig till kyrkan när man inte vet hur man ska få livet att gå ihop. Man har tro om 
att kyrkan är en plats som vill hjälpa. Och vi har var och en möjlighet att göra stor skillnad i någons liv. 

// INGRID FRÄNNE, DIAKON

NÅGRA EXEMPEL ATT GÖRA EN KONKRET SKILLNAD 
I NÅGONS LIV – EN HANDLING SOM GER HOPP! 

– Köp något extra när du handlar och lämna på angiven ”Handla-för-Andra”-plats i 
entrén. Vad som behövs hittar du på hemsidan, men det mesta är välkommet! (Ej kylvaror!)

– Ge en timme i månaden till att möta någon av de som finns i församlingens stödnätverk. 
Du träffar samma person och överlåter dig till 6 månader i taget, och du bestämmer tid för 
mötena själv. Du lyssnar till livssituationen, ger en matkasse från Handla-för-Andra-förrådet 
och ev. presentkort på mat m.m. Kontakt: Ingrid Fränne*

– Stödja ekonomiskt med bidrag för hyra till några av de som finns med i vår 
församlingsgemenskap. Du finns med på en maillista och lovar ingenting, men får
förfrågningar nu och då om att vara med och bidra. Kontakt: Daniel Dalemo*

– Har du möjlighet att låta någon bo hos dig? Många av de som finns med i vårt 
stödnätverk har stor osäkerhet kring sitt boende, man får bo korta perioder ofta till 
ocker-hyror. Tyvärr finns det många som utnyttjar människors utsatta situation. 
Att erbjuda ett rum hos en människa som vill en väl och till en skälig hyra. 
Kontakt: Daniel Dalemo*

*Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15
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Hanna Tasarvi kom till Sverige för  drygt 2 år sedan. 
Just nu studerar hon på Ljungskile folkhögskola. 
Lika länge som hon bott i Sverige, har hon gått till 
Saronkyrkan. Det var hennes mamma och mormor 
som tipsade henne om församlingen för att de trodde 
hon skulle trivas, och det gjorde hon.
– När jag kom hit kände jag mig lugn och glad och 
jag sa att här ska jag stanna.
För ett år sedan valde Hanna att döpa sig. 
Men vägen till dopet var en tid av frågor och           
funderingar. 
     – Jag hade accepterat Jesus i mitt liv redan  
    i Iran, men det tog lång tid för mig att bli   
  döpt. Jag hade problem med treenigheten   
en Gud med tre karaktärer. Men Gud väntade på 
mig.

Hanna växte upp i en muslimsk kontext och har bl.a. 
läst islamsk teologi.
– Men jag var så trött på religioner. Men så blev min 
mormor, mamma och morbror kristna och de pratade 
mycket med mig om Jesus. 
Det var inte hennes tro som gjorde att hon blev tvung-
en att fly från Iran, det var hennes engagemang för 
kvinnors rättigheter. 
När vi samtalar märks hennes engagemang för denna 
fråga starkt och förmodligen började det när hon som 
15 åring blev bortgift med en man hennes pappa valt 
ut till henne. Hon ville verkligen inte, men hon hade 

inget val. 
– Jag ville studera och bli läkare, men min pappa 

sa nej, du ska gifta dig.
Hon hamnade i ett destruktivt äktenskap, med 

en man som missbrukade och misshandlade 
henne. Efter 9 månader förstod hennes 

familj hur illa det var och de tog hem 
henne igen. Efter det tog det 4 år innan 

skilsmässan gick igenom. Att förlåta 
sin pappa gick inte. Men så träffade 

hon en pastor här i Sverige som fick 
henne att förstå att för att komma 

vidare måste hon förlåta. Hon 

”DET TOG TID, MEN GUD 
VÄNTADE PÅ MIG”
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ringde sin pappa i Iran och berättade att hon förlät honom. 
– Han förstod och bad mig också om förlåtelse, han hade 
förstått hur fel det var, allt det som hände. 

I början av året fick Hanna avslag på sin asylansökan. Hennes 
skäl till asyl var inte tillräckliga. Hon vet inte vad som händer om 
hon tvingas återvända till Iran.
– Det är inte bra att vara kristen och kvinnorättskämpe i Iran, de 
behandlar oss inte bra. Hon vill inte gå in mer på detaljerna. 
Men Hanna ger inte upp, hon fortsätter att studera och har 
målet inställt på att läsa till läkare. Varje söndag åker hon från 
Ljungskile för att gå på eller medverka i Gudstjänsten. En gång 
i månaden tolkar hon till farsi, nästa gång kanske du träffar 
henne i dörren när hon är värd och delar ut biblar till besökarna. 
Hon berättar om glädjen att få vara med och dela nattvarden 
på Smaka & se och säga ”Jesus älskar dig” till nästan 400 
personer. 
– Detta är min kyrka.

I april kommer Saron-podden ut, där har vi ett längre 
samtal med Hanna, lyssna gärna på den. 

/EMMA GUNNARSSON

I Iran var Hanna aktiv kvinnorättskämpe och undervisade ofta.

Hanna står mamma 
Mina väldigt nära.
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SARON SAMTALAR: 
SKA VI FORSTÄTTA MED MISSION?
24 APRIL KL 18.00
Styrelse och församlingsledning bjuder in till Saron 
Samtalar för att där kunna lyssna och ta del av vad 
församlingen vill i viktiga och aktuella frågor. 
Den 24:e april kommer samtalet handla om försam-
lingens engagemang i mission och internationellt 
arbete. På årsmötet gavs i uppdrag till styrelsen att 
målmedvetet arbeta för att höja missionsbudgeten 
kommande år. Men hur gör vi det? Är mission viktigt 
för församlingen? Ska vi fortsätta sända ut missionärer 
och stötta internationella projekt?
Veckan innan har medlemmar från församlingen 
besökt Libanon och några av dem kommer medverka. 

BLI SÖNDAGSVÄRD
Varje söndag firar vi gudstjänst i Saronkyrkan och 
varje söndag finns det personer som tar emot dig i 
dörren, ger dig en bibel, tar upp kollekt, pratar med 
människor vid M-bordet, hjälper folk att hitta rätt 
m.m. Detta är våra söndagsvärdar. Från april har vi 
strukturerat om värdgrupperna och nu behöver vi fler 
personer som kan hjälpa till 1 gång i månaden. Utan 
värdarna på söndagar fungerar inte det praktiska.   
Hör av dig till Emma Gunnarsson* om du skulle vilja 
vara med som värd. 

UNDERSÖKNING KRING 
SARONKYRKANS MUSIKVERKSAMHET
Under maj månad gör vi en undersökning kring vår 
musikverksamhet. Vi vill ta tempen på vad församling-
en tycker är viktigt, vill se mer av och vill engagera 
sig i. Välkommen att ta del av undersökningen på vår 
hemsida och i våra sociala medier.

SARONPODDEN
Vi vill väcka vår pod till liv igen och har några inslag 
på gång under våren. Men vi skulle vilja veta vem du 
skulle vilja höra i podden, eller vilka ämnen vi ska upp.
Hör av dig till info@saron.se!

NYFIKEN PÅ SARON!
7 APRIL, 5 MAJ, 2 JUNI
Stanna kvar på en fika direkt efter gudstjänsten så får 
du höra mer om vad Saron är för kyrka. Funderar du 
på att bli medlem ska du inte missa Nyfiken på Saron. 
Samlingen tar ungefär 40 min.
Mer info: Jonas Pramwall* 

TISDAGSTRÄFFEN
En öppen samling för daglediga med gemenskap 
och talare eller musikprogram. Fika med smörgås och 
kaka! Samlingen börjar kl 12.00 och slutar senast kl 
14.00. 
9 APRIL
En psykolog läser 10 Guds bud, 
Syster Lena från Klaradals kloster
21 MAJ
Utflykt till Råda

STORSTÄDNING
1 MAJ 10-13
Första maj storstädar vi kyrkan tillsammans. Vi städar 
utanför och inne i kyrkan. Hoppas så många som 
möjligt kan vara med och göra vår kyrka lite extra ren 
och fin. Det bjuds på gott fika! 
Anmäl dig till info@saron.se 

ÖPPET HEM
21 MAJ 19 - 21
HOS ANGELINE & WILLE HAGBY 
- VÄSTRA PALMGRENSGATAN 173
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. 

BE TILLSAMMANS I SARONKYRKAN
TISDAGAR: 07.00 och 12.00 - tidebön
TORSDAGAR: 08.15 - bön & lovsång med ALT -
”Akademi för leadskap & teologi i kyrksalen”
FREDAGAR: 16.00 - bön för världen, vår stad och 
vår församling
SÖNDAGAR: 10.00 - bön för församlingen och 
dagens gudstjänst 

*Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15

Saker på gång i Församlingen
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BREV TILL MITT YNGRE JAG
FOTOUTSTÄLLNING AV JOHN HAGBY

31MARS - 14 APRIL I SARONKYRKAN

TANKEN BAKOM, BREV TILL MITT YNGRE JAG.
Detta är inte första utställningen jag gjort men för mig känns detta som nå-

got helt nytt. Tidigare utställningar jag gjort har haft fokus på den färdiga 

bilden. Så är det här också men vägen till den färdiga bilden har varit minst 

lika viktig. 

För mig har en utställning handlat om att ta fram fina bilder som betraktaren 

uppskattar. Denna gång blir det något helt annat. Jag tror säkert det är 

många som uppskattar även dessa bilder men målet är inte det. Vad jag 

har varit ute efter denna gången är att få fram bilder som berör. Bilderna i 

sig har en ganska enkel och statisk teknik men resultatet blir enormt varie-

rande beroende på vem som står framför kameran. Mitt mål är att denna 

utställning ska innehålla bilder som berör betraktaren lika starkt som mig 

som är fotograf och personerna som porträtteras i detta projekt. 

/John

ÖPPETTIDER
Eftersom det är verksamhet i de lokaler där utställningen hänger, har vi bara möjlighet att 

ta emot besökare på utsatta tider. För att se vilka dagar och tider man kan komma: 

WWW.SARON.SE/ART

LÖRDAG 13 APRIL KL. 11-14 
John Hagby är på plats och berättar om bilderna.



8

CAFÉ SARON
ÖPPET NÄR BUTIKEN HAR ÖPPET!
Nu kan du köpa gott fika och lunch i cafeét som ligger i 
butiken. I mitten av mars ”öppnade” vi Café Saron. Det 
är ett samarbete mellan Mötesplats Långedrag och 
oss. De hyr in sig hos oss och driver vårt café tillsam-
mans med oss. Nu kan vi äntligen bjuda på ordentligt 
café-fika. Kom gärna förbi och ta en kopp gott kaffe 
och shoppa lite i butiken på samma gång. 

VILL DU BLI VOLONTÄR PÅ TISDAGAR?
Nu har vi öppet en dag till i veckan, tisdagar mellan 
13-16. Vi behöver fler volontärer som kan hjälpa till 
inför och under försäljning. 
Hör av dig till Angeline Hagby om du är intresserad.

HAR DU GAMLA MOBILER LIGGANDE?
Vi tar gärna emot din gamla mobil eller andra tekniska 
prylar. Vi säljer dessa lätt i butiken och de ger bra 
intäckter i kassan. 

VART GÅR ÖVERSKOTTET?
Varje år skickar Saronkyrkan ekonomiskt stöd till flera 
projekt och arbete i Mellanöstern. 
En del är insamlade pengar i församlingen och den 
andra delen är överskottet från Saronkyrkan Second 
Hand. Under 2019 stöttar vi några utvalda projekt via 
Evangeliska Frikyrkan (EFK). Två av dessa projekt kan 
du läsa om här: 
TV kanalen SAT-7 producerar och sänder kristen 
satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en 
vision om att förmedla Guds kärlek. Genom tv sänds 
program dygnet runt på arabiska, persiska och turkis-
ka. Man räknar med drygt 21 miljoner regelbundna 
tittare bara på de arabiska kanalerna. Vad det har 
för långsiktig effekt på en hel generation tittare kan 
man bara ana. Något som vi ser som mycket positivt 
är SAT-7 ACADEMY. Fokusområdet är utbildning där 
man främst inriktar sig på barn men även lärare och 
föräldrar. Miljoner barn i regionen saknar tillgång 
till god utbildning på grund av krig, flykt eller andra 
orsaker. Målet är att SAT-7 ACADEMY ska vara ett 
komplement till de lokala skolor som finns.
Hjälp till flyktingar. 12 miljoner Syrier är på flykt i 
grannländerna eller inom landet. Behoven är enorma
och tillsammans med våra partner på plats i Libanon, 
Syrien och andra länder i regionen finns vi med och 
förmedlar hopp i mycket svåra situationer. EFKs insats 
fokuserar i första hand på 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. 

BUTIKEN HAR ÖPPET: 
TISDAG 13-16, TORSDAG 16-19
LÖRDAG 10-13

FÖLJ RESAN TILL LIBANON
Mellan 11-16 april åker 13 Saroniter till Libanon för 
att bl.a besöka projekten som vi skrivit om här ovan. 
Be gärna för alla som åker resan och att resan får 
betyldelse för hela församlingen. 
Ni kan följa resan på Saronkyrkans konton på 
instagram och Facebook.

 

WWW.SARON.SE/LIBANON

FÖLJ MED TILL 
LIBANON
11-17 APRIL 2019 *Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15



9

4 maj 
11.00-15.00
i Saronkyrkan

Kreativ lördag är en dag i skapandets tecken. 
Ni bjuds in till att få använda er kreativa förmåga. Konst och kultur 
kan vara ett sätt för oss att närma oss de stora existentiella frågorna. 
Några av Saronkyrkans kulturutövare leder oss i kreativa workshops. 
Inga förkunskaper krävs.

kreativ 
lördag

12.00-13.00:  LUNCH (ALLA HAR MED SIG EGEN MAT)

13.00-14.30: LUST ATT SKRIVA MED LENA JUNHOLM
Skrivandet kan ha många funktioner. Jag tycker särskilt mycket om att få berätta om vad 
Herren gjort i mitt och andras liv.Om du delar skrivarlusten med mig är du välkommen! 
Var: Församlingsvåningen.

 11.00-12.00:  DANS-WORKSHOP 
MED DANSPEDAGOG LINDA WARDAL
Att aktivt acceptera sin kropp istället för att döma den. I Lindas dans-workshop 
får vi prova kreativ dans där vi bejakar det lustfyllda i att röra sig. 
Vi dansar med vetskapen om att vi är skapade i Guds avbild.
Var: Spegelsalen, en trappa ner. Max 10 deltagare.

Välj att delta i en 
eller två workshops:

13.00-14.30: BIBEL-MEDITATION OCH AKVARELLMÅLNING 
MED KONSTNÄREN SOPHIA IVARSSON
Sophia berättar om hur hon ibland använder bibel-meditation som ingång till att börja måla, som ett sätt att 
förena sin tro med hennes konstnärliga praktik. Vi får prova denna metod där vi leds in i en gemensam bibel-
meditation följt av en stunds målande med akvarellfärg. Var: Församlingsvåningen.

14.30-15.00: SAMTAL OM KOPPLINGEN MELLAN KREATIVITET & TRO
Workshop-ledarna beskriver sina ingångar till tron i deras konstnärliga utövande , samt varför konst och kultur är 
viktigt i kyrkan.  

WWW.SARON.SE/KREATIV: ANMÄL DIG SENAST 1 MAJ

Arrangeras av Saron Art
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@SARONSOCIALT

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAG 11 MAJ KL. 9.30 - CA 14.00
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 
kommer 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! Samti-
digt får vi som församling visa att vi vill finnas till och 
göra skillnad för utsatta människor i vår stad. 
Anmälan på eventet på facebook eller till Simon 
Abrahamsson: 0733-14 26 35

”HANDLA FÖR ANDRA – SÖNDAG” EFTER 
GUDSTJÄNSTEN DEN 7 APRIL OCH 26 MAJ
Se i entrén vad vi behöver fylla på förrådet med och 
ta en sväng in på Hemköp innan du åker hem!

SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18.00 - 20.00
”Det här var ju riktigt roligt!” (En av konfirmanderna 
som följde med en torsdag i mars) 
Varje torsdag åker vi till Migrationsverkets ankomst-
enhet 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! Följ med 
och hjälp till! Kontakt: Ingrid Fränne*

MAMMABARNLÄGER
Lägret vänder sig till mammor med barn i åldrarna 
2-12 år och hålls på Sundsviks sommargård, utanför 
Uddevalla nära havet och skogen.
Programmet blir vad deltagarna gör det till, men 
förutom vila och uteaktiviteter (med, förhoppnings-
vis, mycket sol och bad!) blir det tillfälle att samtala, 
lyssna, umgås, fika och pyssla. För barnen ordnas sär-
skilda aktiviteter ledda av erfarna ledare. Lägeravgift: 
700 kr/familj
MER INFO PÅ WW.SARON.SE

Välkommen med på 

LÄGER FÖR 

MAMMOR MED BARN

Vik pappret dubbelt och tejpa så behövs inget kuvert 

Plats 
för 

porto

Saronkyrkan 
Att: Mammabarnläger 
Brunnsgatan 3 
41312 Göteborg 24 - 28 juni 2019

på Sundsviks sommargård

Diakonalt & integration
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CAFÉ ZAHRA 
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAGAR 16-18
”Äntligen börjar vi igen, jag har längtat till mina vänner 
hela tiden!” (gäst)
”Varje gång är ett guldkorn!” (volontär)
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 betyda 
mycket för många kvinnor. Vi önskar att Café Zahra ska 
få fortsätta vara en plats som gör detta möjligt.
Här får du möta andra kvinnor i olika åldrar och
från olika länder samtidigt som vi samtalar, fikar, pyss-
lar, övar svenska, spelar, bakar… Välkommen!

Vi behöver fler kvinnor i olika åldrar som känner sig
hemma i Saronkyrkan och vill ta ett extra ansvar för att 
att gästerna ska känna sig välkomna och sedda.

Kom en gång eller flera, engagera dig som volontär 
eller kom som gäst!

Mer info: Sara Brunnegård*

SPRÅKVÄN
”I helgen bjöd jag hem min språkvän. Det var jätte-
roligt! Det var första gången någon från Sverige var 
hemma hos mig.” (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 (undervisning i svenska för invandrare)
”Wow, vilket ställe det här är! Alla borde gå här!” 
(Arbetsförmedlingens tolk som var här i januari)
Under veckorna fylls Saron med ett 55-tal elever 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 
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 volontärerna.
För flera är detta familj och den trygga platsen.
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 måndag 
eller torsdag
- Bli språkvän till en sfi-elev

*Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15
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Felicity
vårkonsert

LÖRDAG 11 MAJ 19.00 
I SARONKYRKAN

Entré 50 kr inkl. fika
Välkommen till en härlig gospelkonsert 
med Felicity gospel, solister och komp.
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KYRKFRUKOST
7 APRIL 9.00 I BRUNNEN
Vill du göra söndag på riktigt? Ge lite mer utrymme 
åt bön och gemenskap när det väl är söndag? Kom 
och ät och be med oss inför gudstjänsten. Kl 9 börjar 
vi med gemensam frukost. Efter en timme går vi upp till 
bönerummet och ber för gudstjänsten.  

PRATA OM PREDIKAN
Alla är välkomna att söka lite mer fördjupning i sam-
talets form. Välkommen ner på kyrklunchen ungefär 
kl 13. Vid ett eget bord möts vi tillsammans med en 
samtalsledare för att samtala och reflektera kring det 
som berört dig i gudstjänsten.  

SMAKA & SE
12 APRIL & 17MAJ 20.00 
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan  
och tillbedjan. 

KYRKLUNCH 
Kom och ät med oss! Nästan varje söndag efter 
gudstjänsten ca kl 13. Till självkostnadspris.  
Se FB och instagram för info om datum.

SÖNDAG PÅ RIKTIGT
– LÅT SÖNDAGEN BLI EN DAG FÖR GEMENSAM FÖRDJUPNING MED GUD.

RETREAT
10-12 MAJ OCH 24-26 MAJ
Pausa vardagen och häng med på Sarons tysta re-
treat en bit utanför Göteborg, i naturskön miljö. Fokus 
ligger på stillhet, bön och bibelläsning. Främst för 
unga vuxna.Anmälan sker på www.saron.se/anmalan

SAMTALOTEKET
10 APRIL 18-20 - Eric Schüldt 
Livsnära samtal som leder vidare. Kom till Condeco 
på Västra Hamngatan och lyssna och samtala. Temat 
för våren är:  
Tvärsäkerhet och tvivel. Mer info på www.
samtaloteket.se

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

HÅLL DIG UPPDATERAD! 

Kontakt: *Morten Sager. Se sid 15.
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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.

AVSLUTNING I BARNKYRKAN
26 MAJ
Klockan 11 firar vi gudstjänst tillsammans alla åldrar i 
kyrksalen. Popcorn sjunger och leder lovsång tillsam-
mans med lovsångsteamet, Morten Sager predikar 
och vi deltar alla i rörelsen kring bön och nattvard.
Efter gudstjänsten fortsätter festen med familjelunch 
och party i Brunnen.

BARNVÄLSIGNELSE 2019
28 APRIL KL. 15.00 & 26 MAJ KL. 11.00
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt försprång i varje
barns liv. Som ett uttryck för detta har vi barnvälsignelse
i vår gudstjänst. För mer information och anmälan till 
Carina Cederborg*. 

Kontakt: Carina Cederborg. Se sid 15.

#SARONUNG
7UP 
Den 24 maj blir det terminsavslutning för 7up! 
Mer info kommer men vi tänker FEST och SKOJ! 

FRUKOSTKLUBBEN
28 APRIL, 26 MAJ KL. 9.00
Vi ses innan gudstjänsten och äter frukost tillsammans 
och pratar om viktiga ämnen, eller lyssnar på en 
inbjuden gäst. Sista söndagen i månaden för dig i 
gymnasiet, kl.9-11. 

TONÅRSKYRKAN 
VARJE SÖNDAG
Varje söndag under predikan i gudstjänsten för dig 
som går i 7-9:an. Tillsammans med en ledare går de 
som vill ner till församlingsvåningen och snackar om 
bibeltexten, sen tillbaka till nattvardsdelen i gudstjäns-
ten. 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN 
TORSDAG 17-21
Torsdagskvällar mellan 17-21 för ungdomar i Anne-
dal. En plats att bara komma och hänga på och alla 
som går i mellanstadiet och högstadiet är välkomna 
för häng, toast och pingis. 

SUNDSVIKSLÄGRET
V.31 (30/7-4/8) 
Sommarens höjdpunkt närmar sig – sundsvikslägret 
2019 för dig som börjar sjundeklass till hösten och 
ända upp till dig som tar studenten nästa sommar. 
Anmälan är nu öppen på hemsidan och vi ser 
framemot ett fint läger 
tillsammans på Sunds-
viksgården utanför 
Uddevalla. 

FRUKOSTKLUBBEN

INTE BARA GOTT - GRYMT OCKSÅ!

SARONKYRKAN PRESENTERAR STOLT:

Kontakt: *Linda Martinson. Se sid 15.



15ÄR 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 

ELIN ALM 
Tf. församlingsföreståndare
0739-07 51 14
elin.alm@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

MORTEN SAGER
Pastor (unga vuxna)
0708-775 979
morten.sager@saron.se

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

INGRID FRÄNNE
Diakon 50%
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

JENNIFER GÖTVALL
Musikledare
jennifer.gotvall@saron.se
föräldraledig tillb. 1/1-19

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

EMMA GUNNARSSON
Kommunikatör & samordnare
0722-51 12 11
emma.gunnarsson@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

ANTON ANDERI
Arbetsledare Second Hand
anton.anderi@saron.se

STYRELSEN
styrelse@saron.se

FÖRSAMLINGSLEDNING
forsamlingsledning@saron.se

MEDARBETARE I SARONKYRKAN 
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Volontärfest
8 MAJ

18.00 - 21.00 

I SARONKYRKAN

Vi vill fira dig som är engagerad i någon av våra 
verksamheter med en härlig fest! 

ANMÄL DIG SENAST 5 MAJ PÅ:
WWW.SARON.SE/ANMALAN


