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GUDSTJÄNSTER

APRIL

SÖNDAG 1 APRIL KL. 11.00
PÅSKDAGEN 
- KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN
Predikan: Elin Alm
Musik: Amanda Gustafsson med team 
Hos 6:1-3 , Apg 3:14-16, 

Luk 24:1-12, Ps 118:15-24

SÖNDAG 8 APRIL KL. 11.00
PÅSKENS VITTNEN
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Emil Mattson med team
Jes 43:10-13, 1 Kor 15:1-11, 

Joh 21:1-14, Ps 145:1-7

SÖNDAG 15 APRIL KL.11.00
DEN GODE HERDEN
Predikan: Elin Alm
Musik: Jennifer Götvall  
med team 
Hes 34:11-16, 1 Pet 2:22-25, 

Joh 10:1-10, Ps 23 

SÖNDAG 22 APRIL KL.11.00
VÄGEN TILL LIVET
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Marcus Runby med team
Jes 54:7-10, Heb 13:12-16, 

Joh 16:16-22, Ps 147:1-7

SÖNDAG 29 APRIL KL.11.00
ATT VÄXA I TRO
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Amanda Eliasson med team
Hos 11:1-4,1 Joh 4:10-16, 

Joh 16:5-11, Ps 98:1-8

MAJ

SÖNDAG 6 MAJ KL.11.00
BÖNEN
Predikan: Morten Sager 
Musik: Monica Norén & Helen Bengmark
1 Mos 18:26-32, Ef 3:14-21, Luk 18:1-8, Ps 13

DOP (Om du är intresserad av dop, hör av dig till 

Jonas Pramvall)

SÖNDAG 13 MAJ KL.11.00
HJÄLPAREN KOMMER
Predikan: Elin Alm
Musik: Jennifer Götvall med team 
Sak 14:6-9,Rom 8:16-18, 

Joh 15:26-16:4, Ps 33:18-22

SÖNDAG 20 MAJ KL.11.00
PINGST - HJÄLPAREN KOMMER
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Felicity
1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, 

Joh 14:25-29, Ps 104:27-31

SÖNDAG 27 MAJ KL.11.00
GUD- FADER, SON OCH ANDE
Predikan: Elin Alm
Musik: Marcus Runby med team
5 Mos 6:4-9, Apg 2:24-35, Matt 11:25-27, Ps 113:1-6

KONFAAVLUTNING

NYFIKEN PÅ SARONKYRKAN?
8 APRIL, 6 MAJ, 3 JUNI
Vill du veta mer om Saronkyrkan? Funderar du 
på att ta steget och bli medlem? Direkt efter 
gudstjänsten har vi en samling på ungefär 30 
min, där vi fikar och talar om vad Saronkyrkan 
är och står för. Du får möjlighet att ställa frågor 
och samtala. Vill du tala enskilt med någon av 
pastorerna om vad det innebär att vara medlem 
i Saronkyrkan träffar vi dig gärna. 

English translation at our Sunday service, please contact the ushers

OFFERGÅNG 

15 APRIL
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SARONKYRKAN 
BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG

@SARONKYRKAN

I samarbete med 

Ett bibelord jag ofta återkommer till är från 
Apostlagärningarna kapitel 2. I slutet av det  ka-
pitlet står det om de första kristnas gemenskap:  
”De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. 
Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och 
förena sig med dem.” Att jag så ofta återkommer 
till denna text beror på att den påminner mig om 
min längtan för den kristna gemenskapen. 
I Saronkyrkan händer det mycket, inte minst i  
möten mellan människor. Som gemenskap  be-
höver vi tillsammans söka vägen vidare och fun-
dera över vad det är att vara församling idag. I 
församlingsordningen har vi formulerat vårt upp-
drag: Att föra vidare tron på Jesus Kristus, att ver-
ka för kyrkans enhet och för en rättfärdig värld. 
I vår vill vi tillsammans prata om vad uppdraget 
betyder för mig, dig och oss så att det inte stan-
nar vid välformulerade ord utan att orden beskri-
ver något som sker och som vi ber ska få ske. 

På årsmötet den 3 mars presenterades verksam-
hetsplanen för 2018. I den lyfts det vi vill fokusera 
extra på under året. 
Nytt för i år är Saron samtalar. Det som tidigare 
hetat Samtal pågår har fått en lite ny skepnad. 
Samtal pågår har länge funnits i vår församling 
och det har varit en mötesplats där man får  
tänka, samtala om, lyssna på varandra i ett ut-
forskande samtal. 
Vår bön och förhoppning är att Saron samtalar.
ska bli en möjlighet för oss som gemenskap att 
tillsammans lyssna och prata med varandra om 
bland annat vårt uppdrag som församling. Alla 
är välkomna till dessa samtalskvällar nästa gång 
är den 26/4 kl. 18.00. 
På fredagar kl. 17.00 är du också välkommen 
till gemensam bön för vår församling och stad. 
Varmt välkommen till dessa samlingar och allt 
annat som händer i Saronkyrkan under våren. 

//ELIN ALM, 
tf. Församlingsföreståndare

MIN LÄNGTAN TILL DEN: 
KRISTNA GEMENSKAPEN
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ANDLIG VÄGLEDARE:
ANN-LIS ENGBOM

Hur kommer det sig att du är med som  
andlig vägledare i Saronkyrkan?
Jag hade sett behovet när jag var förebedjare i 
gudstjänsterna och börjat fundera över vad jag 
skulle kunna bidra med. Då fick jag veta att för-
samlingen skulle dra igång andlig vägledning 
och så pratade jag med Daniel Dalemo om det 
och anmälde mig.

Hur går dessa samtal till?
Vi bokar en tid i ett av samtalsrummen i Saron 
och så träffas vi där. Jag brukar börja med att be 
en bön om att Guds helige Ande ska leda vårt 
samtal. Sedan får pilgrimen (den som får vägled-
ning) berätta om vad som hänt sedan sist, vad 
Jesus har talat med henne om. Det är oftast inte 
något väldigt stort utan något i vardagen som 
man blivit mer observant på kanske, något man 
skulle vilja ändra på eller utveckla. Vi pratar om 
en bibeltext som jag förslagit henne att läsa förra 
gången. Att jag skriver ”hon” beror på att kvinnor 
handleder kvinnor och män handleder män. Om 
hon vill så kan jag ge tips på hur man kan komma 
igång med sin bibelläsning eller egen bön, men 
det är bara förslag. Vi samtalar alltså om kvinnas 
gudsrelation och hur den kan växa. Samtalet tar 
ca 40 minuter och sedan bestämmer vi tid för ett 
nytt samtal.

Vad innebär det rent praktiskt att gå in i  
denna funktion? Vad överlåter man sig till?
Jag har ett samtal i månaden med varje person. 
Efter de tre första mötena har de fått bestämma 
sig för att avsluta eller binda sig för ett år av väg-
ledning. Jag måste ju alltså ta mig tid för dessa 
möten och att förbereda mig i bön och bibelläs-
ning. Jag själv går på Andlig vägledning för att 
bli bättre skickad att leda någon annan. Jag har 
varit på retreat för att lyssna in och förbereda mig 
för detta uppdrag.
Man lovar helt enkelt att gå vid någons sida för 
en tid. Det känns verkligen meningsfullt!

Vad skulle du säga till den som funderar på 
om detta är en uppgift man vill gå in i? 
Det här är ett så fint och stimulerande uppdrag 
som passar den som verkligen vill lyssna. Det är 
inte vägledaren som ska lyftas utan den person 
som söker vägledning. Om du funderar på detta 
så kanske det är Guds sätt att ge dig en knuff i 
rätt riktning. 

Vad har detta betytt för dig personligen?
Jag känner att jag har kommit in i en tjänst som 
passar mig, där jag har något att ge. Det är 
utmanande och jag tänker själv mer på min bi-
belläsning och mitt böneliv, jag blir liksom mer 
motiverad. Som ledare behöver man också bli 
bekräftad, att känna att man kan få leda någon 
annan närmare Gud. Det är stort!

ANDLIG VÄGLEDNING 
I SARONKYRKAN
Andlig vägledning används som begrepp för en klassisk kyrklig praktik av regelbundna enskilda  
samtal som vill hjälpa människor att reflektera över sina liv och sina erfarenheter i syfte att 
upptäcka vad Gud säger och och gör i sitt liv. Sedan något år tillbaka finns ett aktivt arbete för 
att utveckla den andliga vägledningen i Saronkyrkan. 15-20 personer (”andliga vägledare”) har 
under detta läsår mötts varannan månad för att dela erfarenheter och få undervisning i att ge  
vägledning. Dessa har i sin tur mött ett 40-tal unga vuxna (”pilgrimer”) som finns med i Smaka 
& Se gudstjänster. Här får ni höra vad en vägledare och en pilgrim tycker om andlig vägledning. 
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DIAKONI

PILGRIM:
YLVA FREDRIKSSON
Hur kommer det sig att du började gå i  
andlig vägledning? 
-  Jag hade en kompis som pratade om det och 
tyckte det lät som en bra grej. Inser så här i  
efterhand om att det egentligen nog handlade 
om att jag hade en längtan av att se mer av Gud 
i mitt liv. Dessutom kände jag det som att jag 
hade fastnat lite utan att veta hur jag skulle ta 
mig framåt. Att börja i andlig vägledning var nog 
ett sätt att försöka ta sig bort från det.  

Vad betyder det för dig och din tro?
- Det betyder jättemycket! Att ha möjlighet att 
diskutera och ställa både jobbiga och konstiga 
frågor om sin tro ger mycket. Precis som många 
andra brottas jag med min Gudsbild och kämpar 
med att inte sätta in Gud i ett fack. Det  är skönt 
att ha någon kan se mitt liv ur ett annat perspek-
tiv och utifrån det kan vägleda och hjälpa mig att 
se hur Gud faktiskt verkar i min vardag. 

Vad tar man upp i dessa samtal? Måste man 
ha det jobbigt för att gå i vägledning? 
- Det kan handla om vad som helst. För mig 
handlar det om att få tillfälle att lyfta upp funde-
ringar om Gud och mig själv som jag har just nu. 
Samtalet handlar i grund och botten om att se var 
Gud är i mitt liv och min vardag och då spelar det 
ingen roll om jag mår bra eller dåligt.  

Till vilka skulle du rekommendera det till? 
Alla som vill växa i sin tro och bli bättre på att 
lägga märke till Gud i sin vardag. För mig har det 
betytt mycket och jag har fått med mig verktyg för 
att fortsätta växa i min tro och relation med Gud. 
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FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04

Mer info? 
Tveka inte på att maila Rebecka på ryden.rebecka@gmail.com 
eller klicka in på www.saron.se

Smaka & se
Gudstjänst med nattvard, lovsång, 
predikan och tillbedjan. Vårens tema: 
Det inre livet. Klockan 20:00.  
Datum: 20/4, 18/5

Kyrklunch
Kom och ät med oss! Varje söndag 
efter gudstjänsten ca kl 13.  
Till självkostnadspris.

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.

Smaka skidresa
Ta ledigt en dag från jobb/plugg – få 
tre hela skiddagar! Datum: 12-15 
april 2018. Priset är självkostnadspris: 
2.990 inklusive allt, dvs resa, boende, 
käk och liftkort. Anmälan sker via 
www.saron.se

Retreat
Pausa vardagen och häng med på 
Sarons tysta retreat en bit utanför 
Göteborg, i naturskön miljö. Fokus 
ligger på stillhet, bön och bibelläsning. 
Datum: 6-8/4 eller 4-6/5. Anmälan 
sker på www.saron.se

Redan fullbokad, så anmäl 

dig i god tid till höstenSaron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 
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FÖR MER INFO OM 
GEMENSKAPER:  
Jonas Pramwall, pastor
jonas.pramwall@saron.se 
0768-82 42 27

VI BJUDER IN TILL TRE ÖPPNA SAMLINGAR I VÅR 
DÄR VI LÄSER BIBELN, BER TILLSAMMANS OCH 

DELAR TANKAR OCH ERFARENHETER. 
JONAS PRAMWALL LEDER SAMLINGARNA.  

18/1 19.00 - 21.00
FÖRSAMLINGEN SOM FAMN 

Hemma hos Sture och Anette Johansson
Pontus Wiknersgatan 3 vån 5

15/3 19.00 - 21.00
FÖRSAMLINGEN SOM GÖR SKILLNAD
Hemma hos Sture och Anette Johansson

Pontus Wiknersgatan 3 vån 5

19/4 19.00 - 21.00
FÖRSAMLINGEN SOM DELAR LIVET

Hemma hos Jonas och Maritha Pramwall 
Blankavägen 31, Sävedalen

ÖPPET HEM
”FÖRSAMLINGEN”

19 APRIL 19.00 - 21.00

TEMA: FÖRSAMLINGEN  
SOM DELAR LIVET
Hemma hos Jonas och Maritha Pramwall 
Blankavägen 31 i Sävedalen. En öppna samlingar  
där vi läser bibeln, ber tillsammans, delar tankar 
och erfarenheter. Jonas Pramwall leder samling-
arna. 

HUSGRUPPER
I Saronkyrkan är det många som ser husgruppen 
som en viktig plats att regelbundet landa i. Man 
uttrycker värdet av be och dela livet med andra. 
Det behövs ett mindre sammanhang när försam-
lingen är så stor. I husgruppen kan vänskap odlas 
och man får en möjlighet att tillsammans växa i 
sin tro.  

Vi behöver fler husgruppsledare i Saron. Skulle 
du tänka dig att leda en husgrupp eller kanske 
starta en från scratch? Eller skulle du bara vilja 
nosa på den tanken och höra vad det innebär. 
Hör i så fall av dig till Jonas Pramwall.

GEMANSKAPSTRÄFFEN
Gemenskapsträffen är en öppen samling för se-
niorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses för 
gemenskap, fika och för att lyssna till olika talare. 
10 APRIL KL. 12.00
Roland Svantesson – ”Som en bro över mörka 
vatten” – ett visprogram om livet.
8 MAJ

Vårutflykt till Jonsered, Anmälan senast 4 maj 
till Ingrid Fränne. 

VILL DU SAMTALA MED NÅGON?
Saronkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, 
själavård och andlig vägledning. Du möter  
någon ur vårt själavårdsteam, vilket består av 
människor med utbildning och olika erfarenheter 
av att möta människor i samtal. Vi finns till för 
dig. Vi arbetar under tystnadslöfte. Samtalen är 
kostnadsfria. 

FÖR MER INFO OM DIAKONI & 
ANDLIG VÄGLEDNING: 
Daniel Dalemo, pastor
daniel.dalemo@saron.se 
0733-76 19 02

FÖR MER INFO OM 
SENIORERARBETET:
Ingird Fränne, diakon
ingrid.franne@saron.se 
0737-02 98 48

I samarbete med:I samarbete med:

Inköpslista

Genom att handla något från denna inköpslista och 
skänka det till Handla för Andras insamling är du med 
och gör skillnad i vår stad! Det du ger kommer att delas 
ut till människor som lever i stor utsatthet i Göteborg 
genom antingen Saronkyrkan, Göteborgs 
Räddningsmission eller Svenska Kyrkan i Bergsjön. 
Varorna lämnas vid utgången. Tack för din insats! 

Tvål 
Schampo 
Deodorant (dam/herr) 
Tandborste (vuxen/barn) 
Tandkräm (vuxen/barn) 
Engångsrakhyvlar 
Raklödder 
Strumpor (dam/herr) 
Trosor 
Kalsonger 

Dambindor 
Plåster  
Blöjor
Välling 
Pasta/ris 
Mjölkpulver 
Matolja 
Te  

Ka�e/snabbka�e
Handdiskmedel
Tomater på burk 
Majs på burk 
Pastasås i påse 
Strösocker 
Bitsocker 
Salt 

Inköpslista

Genom att handla något från denna inköpslista och 
skänka det till Handla för Andras insamling är du med 
och gör skillnad i vår stad! Det du ger kommer att delas 
ut till människor som lever i stor utsatthet i Göteborg 
genom antingen Saronkyrkan, Göteborgs 
Räddningsmission eller Svenska Kyrkan i Bergsjön. 
Varorna lämnas vid utgången. Tack för din insats! 

Tvål 
Schampo 
Deodorant (dam/herr) 
Tandborste (vuxen/barn) 
Tandkräm (vuxen/barn) 
Engångsrakhyvlar 
Raklödder 
Strumpor (dam/herr) 
Trosor 
Kalsonger 

Dambindor 
Plåster  
Blöjor
Välling 
Pasta/ris 
Mjölkpulver 
Matolja 
Te  

Ka�e/snabbka�e
Handdiskmedel
Tomater på burk 
Majs på burk 
Pastasås i påse 
Strösocker 
Bitsocker 
Salt 

VILL DU MÖTA EN 
UTSATT MÄNNISKA? 
Den möjligheten erbjuds nu genom att du kan 
få en person tilldelad ur församlingen sociala 
nätverk. Under 6-12 månader får du möta per-
sonen en timme i månaden på egen utsatt tid i 
Saronkyrkan. Då får du dela en människas ut-
satthet och konkret hjälpa med att plocka ihop en 
matkasse ur kyrkans eget matförråd. Prata med 
Daniel Dalemo för mer info

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAG 5 MAJ 
KL. 9.30-14.00
Vi möts i Saronkyrkan för frukost. 
Därefter åker vi till tre ICA Maxi 
affärer och uppmuntrar till att handla för andra. 
Varorna som skänks fördelas till Bergssjöns kyrka, 
Göteborgs Räddningsmission och Saronkyrkan. 
Om du vill vara med anmäl dig till Simon Ab-

FÖRSAMLING / DIAKONI & SENIOR 
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SÖNDAGKVÄLL 
I SARON

22 APRIL 18.00 

Välkomna till en kväll där vi stannar upp i tillbedjan och lovsång inför Gud. 
Vi sjunger lovsång och delar vittnesbörd med varandra.
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INTEGRATION

SFI
Sedan två år tillbaka bedriver Hyllie Park Folk-
högskola sfi (undervisning i svenska för invand-
rare) i våra lokaler. Skolan står för utbildning 
och Saronkyrkan bidrr med olika mervärden, 
t.ex. genom språkcaféer och språkvänner. Nu 
studerar ett 60-tal elever på sfi. De talar så gott 
om skolan, kyrkan och alla volontärerna. ”I sko-
lan har jag allt!” Särskilt glada är eleverna för 
alla språkcaféer (vilket är oerhört ovanligt på sfi) 
där de får prata svenska med olika volontärer 
under skoltid. Handläggare på arbetsförmed-
lingen har berättat att de märker att eleverna 
som studerar här blir vana och självsäkra på att 
tala svenska.

Vill du vara med?
• Be för elever, lärare och volontärer
• Bli volontär på något av våra språkcafér 

måndag eller torsdag
• Bli språkvän till en sfi-elev (läs nedan)

SPRÅKVÄN
”Vi pratar på och det är aldrig en tyst stund. 
Jag är väldigt glad att ha träffat henne.  
Det har redan nu gett mig mycket!!” 
(svensk språkvän efter andra träffen)

Som språkvän träffar du en av våra sfi-elever två 
timmar i månaden i sex månader. Syftet är att ni 
båda ska få nya erfarenheter och att sfi-eleven 
också ska få va svenska i ett naturligt samman-
hang. Tillsammans kan ni upptäcka Göteborg, 
idrotta, laga mat… Tillsammans för vi skillnad! 
Var med du också! Vi behöver framför allt dig 
som är man!

CAFÉ ZAHRA – INTEGRATIONS-
CAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAG 16-18
Integration, social inkludering och gemenskap 
börjar med att vi möts och lär känna varandra. 
Vi önskar att Café Zahra ska 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, pysslar, övar svenska, spelar, 
bakar… Välkommen!

Vi behöver fler kvinnor som känner sig hemma i 
Saronkyrkan och vill ta ett extr ansvar för att göra 
så att gästerna känner sig välkomna och sedda.

BESÖKSGRUPP 
PÅ MIGRATIONSVERKET 
TORSDAG KL. 18-20
Varje vecka åker vi till Migrationsverket för att 
vara med människor som flytt till Sverige. Vi vill 
visa att det finns människor som bryr sig genom 
att erbjuda ett lyssnande öra, möjliggöra lek och 
möta med en blik. Det är oerhört viktigt för de 
asylsökande som lever i väntan och ovisshet. 
Kontaktperson: Ingrid Fränne, 
sagasen@saron.se

FÖR MER INFO OM 
SFI & INTEGRATION: 
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20

@SARONSOCIALT
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BARNKYRKAN
SÖNDAG 11.00
Varje söndag möts barnen i kyrkans botten- 
våning. Alla barn mellan 3-12 år är varmt väl-
komna 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 välkom-
men och visar er rätt. Barnen är med en stund 
i första delen av gudstjänsten tillsammans med 
sina föräldrar och bjuds sedan ner till Barnkyrkan. 
Sista barnkyrkan för terminen är söndagen 
10 juni då avslutar med fest. Save the date!

BARNKYRKAN GUDSTJÄNST 
1 APRIL OCH 6 MAJ
En gång i månaden firar vi vår egen gudstjänst i 
Barnkyrkan. Alla grupper tillsammans med led-
are och föräldrar som vill. De äldsta barnen är 
med och tar ansvar för gudstjänstens innehåll och 
medverkar med sång, musik och drama mm.
På påskdagen får vi vara med i dramat om den 
uppståndne Jesus och träffa lärjungarna och 
höra deras berättelse.  

FAMILJELUNCH 
22 APRIL OCH 20 MAJ
En gång i månaden serverar vi familjelunch i 
Brunnen för att få tid att umgås mer med varan-
dra runt matbordet och knyta nya kontakter både 
barn och vuxna. Lunchen kostar 60 kronor för hel 
portion och 30 kronor för halvportion. Vi behö-
ver bli fler som hjälps åt att fixa praktiskt med 
lunchen. Kontakta Carina om du kan hjälpa till 
vid ett tillfälle. 

KYRKIS - ÖPPNA FÖRSKOLAN
ONSDAG 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 träf-
fa andra familjer, leka och ha roligt tillsammans. 
Det finns möjlighet att köpa soppa, fika och att 
värma mat till barnen. Lov 4/4.

BARNVÄLSIGNELSE 2018
22 APRIL 11.00 OCH 20 MAJ 15.00
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 att välsigna 
och tacka för det nyfödda barnet, glädjas med 
familjen och innesluta dem i förbön. För mer in-
formation och anmälan kontakta Carina Ceder-
borg.

ÄNTLIGEN HEMMA-SCOUTLÄGER 
SUNDSVIK 16-19 JUNI 2018
Bästa starten på sommarlovet-scoutläger på 
Sundsviksgården. Du som finns med i vår scout-
kår kommer att få mer information av dina ledare 
hur du anmäler dig till årets läger. 

BARN & FAMILJ
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FÖRÄLDRADAG 
LÖRDAG 14 APRIL 9.30-13.00 
"JAG VÄXTE UPP I ETT KRISTET HEM", "JAG VÄXTE UPP I EN FÖRSAMLING" HÖR DU 
DINA BARN BERÄTTA OM 20 ÅR. VAD VILL DU DÅ ATT DE SKALL BERÄTTA OM? 

 
Du som är förälder till barn mellan 0-12 år, missa inte detta tillfället! Då får du möjlighet att  
tillsammans med andra föräldrar inspireras och dela erfarenheter kring hur vi delar tron med våra barn 
och hur vi håller vår egen tro vid liv under denna intensiva period i livet som livet med ett eller flera 
barn är. Elin Alm, Daniel Dalemo och Carina Cederborg håller i samlingen. Har ni svårt att fixa barn-
vakt, hör av er så försöker vi att hjälpa till så att alla har möjlighet att komma som vill.

Anmälan senast 10 april till info@saron.se
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GUD <3 GBG! 
13 APRIL KL. 20.00
Saronkyrkan är värd för 
den stora ekumeniska  
ungdomsgudstjänsten Gud 
<3 GBG. Flera hundra 
ungdomar från Göteborgs 
alla kyrkor samlas då för 
gudstjänst, häng och ge-
menskap. Är du mellan 13-
20 år så är du SÅ VÄLKOMMEN att komma på 
gudstjänsten. 
Är du över 20 år men vill vara med? Då kan du 
vara med i fikaförberedelser och försäljning och 
det praktiska kring en sån här kväll! Hör av dig till 
Linda för mer information, all hjälp behövs!

KONFIRMATION 2018/2019
Börjar du 8:an till hösten? Vad kul! då kan 
du haka på konfirmationsläsningen vi har i 
Saronkyrkan. Terminen drar igång i september 
och information och anmälan kommer ut under 
maj månad på hemsidan. 

FRUKOSTKLUBBEN 
29 APRIL & 27 MAJ
För dig i gymnasiet. Sista söndagen i månaden 
klockan 9-11. Den 18 maj (en fredag) går vi som 
gäng på gudstjänsten smaka och se klockan 
20.00. Boka in det!

TERMINSAVSLUTNINGSFEST 7UP 
LÖRDAG 19 MAJ
Mer information kommer, men boka dagen för 
festligheter!

SOMMARLÄGRET SUNDSVIK 
Det blir ett sommarläger även i år! Boka in vecka 
31 i era kalendrar och sätt en notis för ”årets 
fest”. 

@SARONUNG

#SARONUNG

FÖR MER INFO OM UNGDOM: 
Linda Martinson
Ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
0723-61 94 08

PÅSKLOVSHÄNG
VECKA 14
Under påsklovet blir det en extra 7up & en extra 
frukostklubb! Men inte på fredag & söndag, utan 
tisdag och torsdag! 

Bowling för 7up! 
Tisdag 3 april 
Klockan 16.30-17.30 (samling 16.20) (dvs dig 
som är 13 år upp till 19 år) 
Kostnad 45 kr/person 
Strik och Co i Gamlestan 
Anmälan senast 1 april till Linda
 
Brunch för frukostklubben
Torsdag 5 april 
Klockan 11-13 
Hos Linda i Majorna 
Mer info i event på FB
Anmälan senast 3 april till Linda

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17-21
Vi behöver bli fler ledare på torsdagskvällarnas 
fritidsgård! 
Mellan 17-19.30 är det ett stort gäng härliga mel-
lanstadieelver som hänger i kyrkans källare och 
mellan 19-21 ett gäng fantastiska högstadieele-
ver. För att göra det så bra som möjligt behöver vi 
fler vuxna som vill investera tid och engagemang 
i dessa ungdomar genom pingisspelande, lek, 
samtal och bara vara. 
haka på! Du behövs! 
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KONSERT MED LUTHERSKA MISSIONSKYRKANS KÖR 
SÖNDAG 6 MAJ KL 18.00
Denna unika församlingskör från EFS-kyrkan på Vasagatan kommer att bjuda på en konsert med en här-
ligt blandad repertoar. Lekfulla arrangemang av klassiska psalmer och läsarsånger, musikalisk spännvidd 
över flera genrer, innerliga texter och en helhet som inte lämnar någon oberörd. Lutherska missions- 
kyrkans kör består av ca 50 sångare med solister och instrumentalister och har sedan 1990 letts av  
musikerna Johanna och Sven Fridolfsson.

FELICITY
VÅRKONSERT
19 MAJ KL. 20 I SARONKYRKAN

ENTRÉ 50 KR, FIKA INGÅR.VÄLKOMMEN TILL EN 
HÄRLIG GOSPELKONSERT MED MED FELICITY GOSPEL,  
SOLISTER OCH KOMP. 

MUSIK
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INTERNATIONELLT

BUTIKEN ÄR ÖPPEN: 
TORSDAG 16 - 19 & LÖRDAG 10 - 13

Brunnsgatan 5 Göteborg, Spårvagn 2 till Brunnsgatan

LITE FÖR MYCKET GREJER HEMMA? 
VÅR ROSA LASTBIL HÄMTAR GÄRNA!

BUTIKEN ÄR ÖPPEN: 
TORSDAG 16 - 19 & LÖRDAG 10 - 13

JOHANS URVÄXTA TRÖJA KAN BLI SARAHS NYA SYMASKIN 

FYNDA HOS OSS 
OCH GÖR VÄRLDEN

 LITE BÄTTRE

031-741 12 12

SECONDHAND@SARON.SE
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HJÄLP TILL ATT SPRIDA INFO!
Vi kommer under 2018 att jobba stenhårt för att 
vi ska öka försäljningen på Second Hand. Vi vill 
kunna skicka vidare så mycket pengar som möj-
ligt till våra projekt och vi vill fortsätta vara den 
fina arbetsplats som vi är. Ska vi lyckas med det 
så behöver vi församlingens hjälp. Det finns mas-
sa sätt att hjälpa till på och har man tankar och 
idéer så hör av er till Anna-Lotta. Kan man tänka 
sig att sätta upp lite affischer/flyers i sitt områ-
de så finns det att hämta på Second Hand och 
kommer även att finnas på söndagarna i kyrkan.  
Ni kan också dela våra instagrambilder vidare. 
Hjälp oss att sprida budskapet om att vi finns och 
att vi gärna kommer och hämtar. 

SOMMAREN PÅ SECOND HAND
Under några veckor på sommaren har vi stängt 
på lördagarna och endast öppet torsdagar 15-
18. Vill du vara med som volontär och hjälpa till 
hos oss under sommaren. Kanske är det någon 
vecka som du inte har så mycket planerat eller 
när det regnar så kom och hjälp till. Man kan 
komma dagtid eller på försäljningen på torsda-
gar. Hör gärna av er om ni vet redan innan när 
ni kan vara med. 
Maila: angeline.hagby@saron.se 

VÄLKOMMEN LENNART
Den 16 april går Anton på föräldraledighet i 10 
månader. Vikarie för Anton blir Lennart Nordin 
som har varit med som volontär på Second Hand 
i ett par år. Varmt välkommen till dig Lennart!

FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
Anna-Lotta Karlsson 
Butikschef
anna-lotta.karlsson@saron.se 
0768-50 11 07

@SARONSECONDHAND
BRUNNSGATAN 5, SPÅRVAGN 2 TILL BRUNNSGATAN

031-714 12 12 SECONDHAND@SARON.SE

ÖPPET: TORSDAG 16 - 19, LÖRDAG 10 - 13

TA EN SVÄNG 
MED ROSA LASTBILEN
Några lördagar i april kommer vi att ha last- 
bilen utplacerad på olika ställen i Göteborg för 
att samla in saker/möbler som folk vill skänka. 
Går detta bra så vill vi gärna fortsätta med detta i 
maj också. Vi vill också börja kunna erbjuda våra 
kunder den servicen att vi kommer och hämtar 
kvällstid på vardagarna. För att detta ska vara 
möjligt behöver vi hjälp från er i församlingen. Vill 
ni vara med och köra lastbilen någon lördag eller 
någon kväll så hör av er. Vi måste få in mer saker 
till Second Hand och vi tror att det här är ett sätt 
att göra det på. 
För mer info: angeline.hagby@saron.se

BAKNING TILL FÖRSÄLJNINGEN
Har man ett intresse för att baka och skulle vilja 
hjälpa oss att fylla frysen så bokar man in en dag 
med Angeline och så kommer man hit och bakar. 
Vi måste baka allt vi säljer i kyrkans kök då de 
är godkända kök att baka i. Man kan alltså inte 
baka hemma och ta med det hit tyvärr. För mer 
information om det hör ni av er till Angeline. 

TEMAN I APRIL OCH MAJ
Vi har planerat in en massa roliga teman under 
året som vi fokuserar lite extra på. I april kom-
mer det att vara ”Göra om hemma” då ska vi 
inspirera kunderna hur de kan med enkla medel 
piffa upp en stol eller en byrå etc. Det blir också 
lansering av sommarkläder i april. I april och 
maj blir det fokus på studenten och balen men 
även hur man kan göra fint på sin balkong eller 
altan. Så rensa era förråd och skänk saker som ni 
tror skulle passa. Vill man hjälpa till med något av 
det så hör man av sig till Anna-lotta. Du kanske 
är utbildad möbeltapetserare eller väldigt pysslig 
av dig eller snickare. Kom och engagera er! 

Brunnsgatan 5 Göteborg, Spårvagn 2 till Brunnsgatan

LITE FÖR MYCKET GREJER HEMMA? 
VÅR ROSA LASTBIL HÄMTAR GÄRNA!

BUTIKEN ÄR ÖPPEN: 
TORSDAG 16 - 19 & LÖRDAG 10 - 13

JOHANS URVÄXTA TRÖJA KAN BLI SARAHS NYA SYMASKIN 

FYNDA HOS OSS 
OCH GÖR VÄRLDEN

 LITE BÄTTRE

031-741 12 12

SECONDHAND@SARON.SE
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Saron
samtalar

TORSDAG 26 APRIL 18.00 - 20.30

SAMTAL PÅGÅR & FÖRSAMLINGSFORUM 
HAR BLIVIT SARON SAMTALAR 

Välkommen att fortsätta det gemensamma 
samtalet om vår församling.
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TORSDAG 26 APRIL 18.00 - 20.30

SAMTAL PÅGÅR & FÖRSAMLINGSFORUM 
HAR BLIVIT SARON SAMTALAR 

Välkommen att fortsätta det gemensamma 
samtalet om vår församling.

CAFÉ ZAHRA 
Vi behöver fler kvinnor som känner sig hemma 
i Saronkyrkan och vill ta ett extra ansvar för att 
göra så att gästerna känner sig välkomna och 
sedda. 
Kontakta Sara Brunnegård 
sara.brunnegard@saron.se

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
Fantastiska kids i åldern 10-15 intar varje tors-
dagskväll brunnen och det skulle behövas fler 
ledare framförallt för de yngre som är där 17.00-
20.00
Kontakta Linda Martinson
linda.martinson@saron.se

FIKAGRUPP 
Vi har 13 fantastiska fikagrupper som serverar 
kyrkfika varje söndag efter gudstjänsten. Nu  
behöver vi fler personer i grupperna och hoppas 
fler vill vara med.
Kontakta Emma Gunnarsson
emma.gunnarsson@saron.se

STÄDGRUPP 
Vi behöver fler som greppar dammsugaren och 
moppen och går med i en städgrupp. 
Kontakta Emma Gunnarsson
emma.gunnarsson@saron.se

SECOND HAND
Hjälp till att ställa orning butiken inför försäljning 
. Eller kör lastbilen och hämta på kvällar, eller stå 
med lastbilen i ditt område en lördag och samla 
in saker. 
Kontakta Angeline Hagby
angeline.hagby@saron.se

VOLONTÄRER SÖKES:

Har du funderat på att testa på att åka ut i världen för 
testa mission eller besöka något missionsprojekt? Då 
ska du söka vårt utlandsstipendie!

Saronkyrkan erbjuder stipendier för utlandsresor som är 
kopplade till kristet arbete för medlemmar i församlingen. 
Grundnivån ligger på 40 kr per dag med ett tak på 5000 kr 
per person. Stipendiet gäller främst för kortare resor. Det kan 
också gälla resor där man besöker någon del av världen för 
att lära sig mer om situationen.

Är du tveksam till ifall detta gäller dig? 
Prata med oss i SIP eller maila oss på mission@saron.se Vi vill 
gärna få vara engagerade i resan och hjälpa till både ekono-
miskt men även via bön och med tips och samtal.

Ansökan hittar du på www.saron.se/internationellt
/SARONKYRKANS INTERNATIONELLA PROGRAM (SIP)

SÖK VÅRT
UTLANDSSTIPENDIE
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Vårfest

Välkommen till en eftermiddag med trevlig 
gemenskap, kloka ord och god mat. 
Sång och musik med vistrubaren Olle Bilén.  
Bjud gärna med en vän!
Kostnad:100 kr. Anmälan till info@saron.se senast 30 april

Britta Hermansson 
kommer och berättar 
om sin nya bok 
”De vi ville bli”

LÖRDAG 5 MAJ 
14.00 - 17.00

Festen arrangeras av gemenskapsträffen men alla människor i alla åldrar är välkomna!Festen är för alla åldrar! OBS! Blanda inte ihop med volontärfesten 2 maj!!!
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SPONSORER

ÄR DU FÖRETAGARE? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i 
månadsbladet. Kontakta Emma Gunnarsson emma.gunnarsson@saron.se

ANDERS ÖDMAN PROJEKT & BILD 

0708-80 14 12, anders@aodman.se

 

BERNARDS RADIO & VIDEO  

031-42 86 52, www.bernardsradiovideo.se

ENKÄTFABRIKEN  

www.enkatfabriken.se  

GRAPHIC WEST 

070-819 94 34

HAGBY BYGG AB  

0736-10 54 55

KATIVI 

0766-41 97 04 

PAXEL CONSULTING  

www.paxel.se

WIDEVO HOLDING AB 

Christer Widmark

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se
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VOLONTÄRFEST
SARONKYRKAN ONSDAG 2 MAJ 18.00 - 21.00 

ANMÄL DIG SENAST 24 APRIL PÅ WWW.SARON.SE/VOLONTARFEST


