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GUDSTJÄNSTER AUGUSTI - SEPTEMBER 2017

SARONKYRKAN 
BRUNNSGATAN 4 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE 

SWISH 123 664 09 99 • WWW.SARON.SE 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN

FYLL HÖSTEN MED 
GUD OCH GODA MÖTEN 
Välkommen till en höst i Saronkyrkan. Vi firar 
som vanligt gudstjänst varje söndag kl. 11.00. 
Där får vi möta Gud och varandra, hitta rikt-
ning och sända oss ut till det som är vår vardag. 
Innan almanackorna för många av oss börjar 
fyllas på, glöm inte att planera in sådant som 
du mår väl av, kanske är det att hitta en rytm 
i att fira gudstjänst, vara med i en husgrupp, 
göra plats för middagar med vänner, en löp-
runda, att finnas med i scouterna och se barn 
och unga växa… Vi hoppas att gudstjänsten 
kan få bli ett tillfälle för dig att hämta kraft och 
hitta en stadig mark för ditt liv.

I psaltaren 143:10 står det: ”Gud lär mig att 
göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda 
ande leda mig på jämn mark.” Det kan vara en 
bön att leva med i uppstarten av hösten, både 
i det som är ditt eget och vår kyrkas uppdrag. 
Jag önskar oss all en höst fylld med goda mö-
ten, tillfälle till fördjupning och att vi får vara 
med och visa våra medmänniskor vem Gud är. 

//ELIN ALM, PASTOR

VÄLKOMMEN TILL 
SARONKYRKAN! 
 
Här i Saronkyrkan händer ständigt olika saker, 
gudstjänster, bön, sfi, språkcafé, barnrytmik, öv-
ningar och så klart vår egen Second Hand butik 
och mycket mer. För att hitta senaste nytt kan 
du gå in på vår hemsida och titta på startsidan 
och i kalendern, där man lätt får en överblick 
av vad som händer i veckan. Följ oss gärna i 
sociala medier för att få färska uppdateringar. 
I #Saronappen kan du varje dag få en påmin-
nelse i din mobil om att läsa Bibeln och följa vår 
bibelläsningsplan. 

AUGUSTI
 
SÖNDAG 6 AUGUSTI 11.00
ANDLIG KLARSYN 
Predikan: Magnus Bramer 
Musik: Emil Mattsson med team

SÖNDAG 13 AUGUSTI 11.00
GOD FÖRVALTARE
Predikan: Magnus Bramer 
Musik: Marcus Runby med team

SÖNDAG 20 AUGUSTI 11.00 
NÅDENS GÅVOR 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Jennifer Götvall med team

SÖNDAG 27 AUGUSTI 11.00 
TRO OCH LIV
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Amanda Gustafsson med team

SEPTEMBER
 
SÖNDAG 3 SEPTEMBER 11.00
FRIHETEN I KRISTUS 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Amanda Eliasson med team

SÖNDAG 10 SEPTEMBER 11.00
MEDMÄNNISKAN 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Jennifer Götvall med team

SÖNDAG 17 SEPTEMBER 11.00
ENHET I KRISTUS 
Predikan: Morten Sager 
Musik: Marcus Runby med team

SÖNDAG 24 SEPTEMBER 11.00
ETT ÄR NÖDVÄNDIGT 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Emil Mattsson med team

NY I SARONKYRKAN?
 
Att komma till Saronkyrkan på gudstjänst för  
första gången kan upplevas lite förvirrande, 
därför känns det extra viktigt att ta hand om dig  
som är ny.

GUDSTJÄNST
Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst med 
nattvard. 

KYRKFIKA
Efter gudstjänsten fikar vi alltid i församlings- 
våningen och en trappa ner i Brunnen, där oftas 
barnfamiljerna håller till. 

MÖTESPLATS & REFLEXVÄSTAR
Vi har ett bord i församlingsvåningen där en skylt 
med M står, det betyder MÖTESPLATS och är ett 
bord där det alltid sitter någon som tar hand om 

dig som kommer för första gången. Allt detta drar 
igång i september. 
Under september har vi flera personer som står i 
entrén efter gudstjänsten, de är där för att prata 
med dig som är ny och guida dig och berätta vad 
Saronkyrkan är för plats. 

KYRKLUNCH - BY UNGA VUXNA
Den 10 september startar kyrklunchen, som ar-
rangeras av Unga vuxna. Varje söndag efter 
gudstjänsten lagar vi mat tillsammans i köket i 
Brunnen och sen äter vi och umgås. Ett perfekt 
ställe att lära känna människor och komma in i 
gemenskapen. Lunchen kostar 40 kr. 

BARNKYRKAN
Varje söndag har barnen egna samlingar. Innan 
gudstjänsten checkar barnen in i entrén vid den 
rosa beachflaggan. Barnen är med på guds-
tjänsten i början och går sen ner till Brunnen 
tillsammans.  

Läs mer om våra verksamheter i detta blad eller på vår hemsida.

FOTO: ANDERS ÖDMAN

Elin Alm
Pastor
elin.alm@saron.se 
0739-07 51 14
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HEJ ANNIKA!
BERÄTTA VEM DU ÄR:
Jag heter Annika och har vuxit upp i 
Saronkyrkan. Jag har varit engagerad i 
många olika aktiviteter men Second Hand 
är det som jag har hållit fast vid under längst 
tid. Jag började för drygt 20  år sedan och 
började på möbelavdelningen. 

GILLAR DU GAMLA ELLER 
NYA SAKER?
Jag gillar både gamla och nya saker men 
jag köper nog mest nya saker som blir  
gamla :). Jag är ingen duktig 2-Hand-kund 
men ser alltid jättefina saker när jag står i 
kassan och imponeras av kunder som har 
tålamod och förmåga att se mellan galgar-
na. 

SECOND HAND: 
MED HJÄRTA OCH SJÄL  
           
 

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I 
SARON SECOND HAND?
Second hand är en verksamhet med så 
mycket hjärta och själ och det är underbart 
att få vara en liten del av verksamheten. Jag 
lockas av människomötet i form av anställa, 
volontärer och kunder, miljöarbetet som sker 
via återvinning och så klart av att vi kan hjäl-
pa andra människor genom det överskott vi 
får. Sen är det så klart kul att sälja saker!

VAD GÖR DU I SARONKYRKAN  
SECOND HAND?
Jag är engagerad  som ordförande i  sty-
relsen för Second Hand. Vårt fokus just nu 
är nyöppnandet den 9 september som jag 
hoppas att många passar på att vara en 
del av, både som kund och som frivillig. Nu 
finns det en unik möjlighet att ställa upp som 
frivilliga vid ett enstaka tillfälle.

NÄR DU TÄNKER PÅ FRAMTIDEN 
FÖR VÅR SECOND HAND VAD SER 
DU DÅ?
Just nu är det ett ganska kort perspektiv med 
tanke på invigningen i september med jag 
har alltid sett möjligheter i Second Hand. 
Möjligheter för människor och verksamheten 
och Saronförsamlingen.

/EMMA GUNNARSSON

”Jag har alltid sett  
möjligheter i Second Hand, 

för människor, verksamheten 
och för församlingen”

ALPHA
utforska  
MENINGEN 

med
  LIVET

mat & samtal
hösten 2017
PROVA PÅ-KVÄLL: 19/9

START: 26/9

LÄS MER PÅ SARON.SE
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NYÖPPNING AV BUTIKEN
Den 9:e september öppnar vi äntligen i våra ny-
renoverade lokaler. Det kommer att bli en stor 
fest och vi hoppas att ni alla ska komma och fira 
med oss. 

Vi får tillgång till lokalerna den 1:a september 
vilket betyder att vi har en vecka på oss att flytta 
upp från Brunnen så att övriga verksamheter kan 
använda källaren igen och fylla hela butiken. För 
att klara av det behöver vi allas hjälp. Det spelar 
ingen roll om du aldrig varit med som volontär 
förut eller ens varit inne i butiken tidigare. 

VI BEHÖVER HJÄLP ATT FLYTTA IN I 
NYA BUTIKEN!
Vecka 36 (veckan innan invigningen)  
behöver vi hjälp av alla i församlingen. Vi 
kommer att jobba varje dag och kväll och 
det kommer självklart att finnas ansvariga 
på plats varje kväll. 

För att anmäla sig som volontär kontaktar man 
Angeline på angeline.hagby@saron.se eller ring-
er henne på 0768-50 11 07. Det vi behöver hjälp 
med är bla. Att sätta ihop butiksinredning, sätta 
upp hyllor, koppla in kassorna, plocka upp va-
ror och ställa iordning på hyllorna, hänga upp 
kläder, ställa iordning möbelavdelningen (bära 
möbler), göra fint i caféet, fixa med fika under 
v.36 etc. Det finns massor man kan hjälpa till 
med.
 
Vi tycker att det ska bli väldigt kul att få flytta till-
baka och börja med försäljningarna igen. 
 

Under sommaren har Second Hand huserat  
nere i Brunnen där vi satte upp en liten butik 
och har på det sättet kunnat ha verksam-
heten i gång. Vi har även haft en sommar- 
butik i Majorna som vi fortsätter med sep-
tember ut. Det har gått bra och det har gjort 
att vi kommit ikapp det vi tappade försälj-
ningsmässigt i våras.

NY ARBETSLEDARE
I juni började Angeline Hagby som ny arbets-
ledare. Hon är medlem i församlingen sen lång 
tid tillbaka. Angeline kommer att ansvara för alla 
volontärer och se till att det arbetet fungerar på 
bästa sätt.

FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
Anna-Lotta Karlsson 
Butikschef
anna-lotta.karlsson@saron.se 
031-741 12 13

Kom och fira och fynda med 
oss i vår nyrenoverade butik. 

ÖPPNINGS-
FEST

LÖRDAG 
9 SEPTEMBER 

KL 10.00 

Brunnsgatan 5, 
Spårvagn 2, 
Hållplats
Brunnsgatan
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FELICITY
– SARONKYRKANS GOSPELKÖR FÖR 
UNGA VUXNA FRÅN 16 ÅR
 

PROVA PÅ-ÖVNINGAR 
TISDAGAR 
12 & 19 SEPTEMBER 
KL 18.00 - 20.30
 
VARMT VÄLKOMMEN TILL EN NY 
TERMIN MED GEMENSKAP, GLÄDJE 
OCH SVÄNG!

att människor på jorden liknar varandra mer och 
mer. Fattigdomen minskar och många samhällen 
moderniseras i snabb takt, men klyftorna mellan 
rik och fattig är enorm.
Även i kyrkan och mellan kyrkor ser vi denna 
dubbla rörelse: både en växande enhet, exem-
pelvis mellan katolska kyrkan och den lutherska, 
men också hur olika synsätt inom kyrkan verkar 
oförenliga. Kan det vara så att vi var och en ock-
så är indragna? Att vår nyfikenhet på världens 
alla möjligheter står i en viss spänning till vårt 
själs behov av fokus? Att våra många engage-
mang hotar vårt hjärtas enhet?

Jesus själv rörde sig fritt mellan olika världar på 
sin tid och skapade kontroverser och spänning-
ar, inte minst mellan olika religiösa inriktningar. 
Samtidigt sägs det att han i sin person förso-
nade olika läger med varandra och med Gud  
(Ef 2:14-17). Alltså både enhet och splittring…

Välkommen! Samtalet pågår.

SÖNDAGKVÄLL I 
SARON
18.00
24 SEPTEMBER
29 OKTOBER
26 NOVEMBER

UTMANAS OCH INSPIRERAS
Samtal pågår är för dig som – oavsett livsåskåd-
ning eller ålder – vill samtala. Här är frågorna 
och en öppen atmosfär viktigare än svaren – 
även om vi hoppas hitta dem också. Kom med 
och delta i samtalet!

TEMA HÖSTEN 2017: ”ENHET OCH 
SPLITTRING: I VÅR VÄRLD,  
I KYRKAN OCH I OSS SJÄLVA”.

Det känns som att allt håller på att gå sönder! 
Ibland i alla fall. Andra gånger känns det som 

SAMTAL PÅGÅR
ONSDAG 20 SEPTEMBER KL 19.00

”VÄRLDEN KRYMPER MEN 
SPRICKORNA VÄXER” 
Marie Demker, professor i statsveten-
skap och dekan på Humanistiska 
fakulteten, Göteborgs universitet.

Vi stannar upp inför Gud. 
Lovsången och bönen 
ges stort utrymme. 
Ett tillfälle att dela med 
varandra vad Gud gör i 
våra liv och i vår värld. 

HUSGRUPPERNA ÄR NAVET I 
SARONKYRKAN
I Saron ser vi husgrupperna som ett nav som 
håller ihop församlingen. Nära gemenskap är 
viktigt!
Att finnas med i en liten grupp och dela livet, be 
och  fördjupa sig i Bibeln gör att vi växer tillsam-
mans som kristna. 
Kanske har du funnits med i Saron länge, men 
är inte med i någon husgrupp just nu. Just du är 
välkommen att prova husgruppstanken på nytt.
För dig som nyss har börjat komma till Saron är 
husgruppen ett utmärkt sätt att knyta an till en 
mindre grupp och få nya vänner. 
Saron består av över 40 husgrupper i alla åldrar 
och med olika inriktning. 
Är det dags för dig att vara med i en 
husgrupp?

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

ÖPPET HEM:
EN PLATS FÖR GEMENSKAP, 
SAMTAL OCH BÖN
TORSDAG 14 SEPTEMBER
Öppet hem är ett sätt att lära känna Saron i ett 
mindre format. Hit kommer medlemmar från för-
samlingen men också personer som kanske inte 
är vana vid kyrkan men är nyfiken på den kristna 
tron och kyrkan. Vi samtalar och ber och har en 
trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna! 
Man behöver inte anmäla sig och blir det trångt 

får vi helt enkelt ”knö” ihop oss.
HOS VEM DET BLIR, KOMMER INOM KORT, 
INFO PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM.

FÖRSAMLING

SMAKA OCH SE 
- EN MÄSSA FÖR MÅNGA SINNEN

FREDAGAR KLOCKAN 20.00 
8 SEPTEMBER, PREL 6 OKTOBER, 
3NOVEMBER, 1 DECEMBER

”Smaka och Se” är en gudstjänst med mycket tid 
för lovsång, bön och nattvard. 
Gudstjänsten innehåller också ett kortare ord 
ibland som undervisning och ibland mer som ett 
vittnesbörd. Kvällen avslutas med fika och gemen-
skap över tekopparna. Välkommen till Smaka och 
Se, här finns något som passar alla. 

Temat i höst är ”Det ska vara gött att leva?” 
Hur ser tron ut när det stormar? 

Arrangeras av Unga vuxna.
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BARNKYRKAN 
START 27 AUGUSTI
Äntligen startar Barnkyrkan igen efter somma-
ruppehåll. Eftersom Second hand renoverar sina 
lokaler och har sin verksamhet i våra rum kom-
mer vi att hålla till i församlingsvåningen och ute 
om vädret tillåter de första veckorna på terminen. 
Alla barn mellan 3 och 12 år är varmt välkomna 
att vara med. Vi delar upp oss i grupperna Rosa 
gänget: 3-5 år, turkosa gänget: åkF-3 och Grö-
na gänget (LAPD): åk 4-6. En gång i månaden 
har vi en gemensam gudstjänst för alla grupper-
na. I entrén finns värdar som tar emot er när ni 
kommer och kan hjälpa er att hitta rätt.

RYTMIK HÖSTEN 2017
Välkommen att sjunga, dansa, leka och röra dig 
tillsammans med din bebis. 
MÅNDAGAR KL.14: BABYGRUPP 2, 
9-15 MÅNADER VID START. 
ONSDAGAR KL.14: BABYGRUPP 1, 
1-8 MÅNADER VID START. 
Föranmälan, 650:-/10ggr.  Start v 37. 
Vill du veta mer om rytmik eller anmäla er så hit-
tar du information och anmälningsformulär på 
www.saron.se. Välkommen med din anmälan!

ÖPPEN FÖRSKOLA 
onsdagar kl.10-12:30.  Start 13 september.
Barn från 8 månader-5 år och deras föräldrar är 
välkomna varje vecka onsdagar Vid kl.10.30 har 
vi en sång- och rytmikstund och sedan leker vi 
i våra lekrum. Det finns möjlighet att köpa fika, 
soppa och pannkakor samt värma medhavd mat.
Kontakt: Carina Cederborg, rytmik@saron.se

BARNKÖREN POPCORN, 
START MÅNDAG 4 SEPTEMBER 17:45-19.00
Alla tjejer och killar i åk F – 6 som gillar att sjunga 
är varmt välkomna att vara med. Hösten börjar 
med övning för ett roligt projekt: familjeföreställ-
ning av musiksagan ”Prinsessan och virkande 
Rut” lördagen den 23 september.

SCOUTERNA 
START ONSDAG 6 SEPTEMBER 18.00-19.30
Alla tjejer och killar i åk 2-6 som vill vara med i 
scouterna och lära sig mer om friluftsliv är varmt 
välkomna till Öjersjökyrkan i Öjersjö, Partille där 
våra scouter håller till. Mer info se www.saron.se
Kontakt: Marcus Runby 0703-00 96 42,
scout@saron.se

BARNVÄLSIGNELSE 
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! Den gläd-
jen vill vi som församling dela med föräldrar, släkt 
och vänner. Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt 
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck för det-
ta praktiserar vi barnvälsignelse i Saronkyrkan. 
En akt där vi välsignar och tackar för det nyfödda 
barnet och innesluter hela familjen i förbön. 

Vi har barnvälsignelse: 
SÖNDAG 24 SEPTEMBER OCH 
26 NOVEMBER I GUDSTJÄNSTEN KL 11.00. 

22 OKTOBER KL.15.00 HAR VI EN 
SÄRSKILD BARNVÄLSIGNELSEGUDSTJÄNST. 
ANMÄLAN TILL CARINA CEDERBORG. 

BARN & FAMILJ

I samarbete med 

FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04

Äntligen är dagen här! Prinsessan ska åka husvagn till havet tillsammans med Prinsen! Vad är det för 
mystiskt garnnystan som hoppar i gräset bredvid gungorna? Och varför blir Prinsessan så arg?
 
Åk med på en föreställning full av känslor, musik och fantasi. Träffa Lotta i kiosken, var med och sjung i 
Ruts virka-sång och dansa med oss när det blir tävlingar på stranden.
 
Föreställningen spelas av Josefin Sjölander och Malin Larsson. Barnkören Popcorn och musiker från Saron- 
kyrkan medverkar.
 
FÖR VEM
BARN 3-7 ÅR
 
LÄNGD
CA 40 MINUTER

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
LÖRDAG 23 SEPTEMBER 14.00 
ENTRÉ: 20 KR/PERSON
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7 UP
START 15 SEPTEMBER 19.00
I höst startar vi upp 7up igen! Fredagskvällar för 
dig som går i sjuan och uppåt! Vi möts första 
gången för terminstartsfest! Välkommen! Ojäm-
na veckor intar vi källaren under hösterminen. 

OMG
Till hösten kommer OMG, träffen för er som går 
i gymnasiet, se annorlunda ut. Istället för att ses 
en fredagskväll i månaden kommer vi utöver 7up 
kvällarna att ses en söndag i månaden innan 
gudstjänst för frukost, häng och samtal. Mer in-
formation kommer på sociala medier!

SAMTAL
Är du ungdom och känner att du vill prata med 
någon? Det finns möjlighet att boka in samtal 
med ungdomsocionom Linda för detta. Kontakt-
uppgifter enligt nedan. 

BLI LEDARE
Haka på vårt sköna ungdomsledargäng!! 
Antingen på fredagskvällar varannan vecka, fri-
tidsgården brunnen på torsdagar eller gymna-
siefrukostarna söndagar! Hör av dig till Linda för 
mer information! Det behövs folk till fritidsgården 
då den under året växt i antalet deltagare och det 
varje torsdag samlas ca 30 stycken 10-15 åringar 
i kyrkans källare. Du behövs där!

INSTAGRAM & FACEBOOK
Följ Saronung på instagram och/eller gå med i 
gruppen ung i saron på facebook – där kommer 
alla aktiviteter för ungdomar i kyrkan upp!

 

FÖR MER INFO OM 
SARON//UNG:
Linda Martinson,
ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
031-74 11 215

@SARONUNG

GRUPPEN: UNG I SARON

UNG

Finns Gud?

Vem
 är jag?

Vem var den där Jesus?

Vad är 
kyrkan?

MER INFO: 
WWW.SARON.SE

KONFA I
SARONKYRKAN
17/18

START 28 SEPTEMBER - FÖR DIG SOM GÅR I 8:AN
Vi ses på fredagar ojämna veckor 17.30-19.00 i Saronkyrkan. Efter sam-
lingen så finns det möjlighet för den som vill att vara kvar på tonårs-
kvällen 7up som börjar 19.00. Utöver fredagarna tillkommer det andra 
träffar, läger samt gemensamma gudstjänstbesök under året. Under 
vårterminen sker träffarna ibland en annan dag än fredagar då vi är 
med i sociala projekt som Saron jobbar med. Läsåret startar i september 
och avslutas med en konfirmationshögtid i maj. Detaljerat schema med 
datum och tider får alla konfirmander i början av läsåret. Läs mer och 
anmäl dig innan 1 september på www.saron.se

Saronappen innehåller predikningar, pod med sam-
tal samt bibelläsningsplan för inspiration och hjälp i 
mötet med Gud genom Bibelns texter. 
Du behöver inte läsa alla, utan välj hur mycket du vill 
läsa just nu, välj ett spår eller flera. Oavsett vad du 
väljer hoppas vi att du ska möta Bibelns berättelser 
där du finns; på bussen, i sängen, i fåtöljen, på 
rasten…  
Ladda ner appen gratis till din mobil via Google 
butiken eller iTunes. 

SARONappen

SARONpo�en
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HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAGEN 30 SEPTEMBER  
09.30-14.00
Vi möts i Saron för frukost. 
Därefter åker vi till tre ICA 
Maxi affärer och uppmuntrar till att handla för 
andra. Varorna som skänks fördelas till Bergs-
sjöns kyrka, Göteborgs Räddningsmission och 
Saronkyrkan. Om du vill vara med anmäl dig 
till Magnus Bramer eller på Handla för Andra 
eventet på facebook.

GEMENSKAPSTRÄFFEN 
TISDAG 12 SEPTEMBER KL 12.00
Gemenskapsträffen är en öppen samling för 
seniorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses 
för gemenskap, fika och för att lyssna till olika 
talare. Höstens program kommer senare. 

SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD
Saronkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, 
själavård och 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.

CAFÉ ZAHRA
TISDAG 16-18
START 12 SEPTEMBER
Café Zahra är ett integrationscafé för kvinnor. 
Tillsammans lär vi oss nya saker, träffar nya 
människor, övar svenska, skrattar, pysslar, fikar 
etc. Har du aldrig varit här, kom! 

SAGÅSEN
TORSDAG 18.00-20.00
I slutet av april flyttade vi in i nya, större, lokaler 
på Sagåsen, Migrationsverkets ankomstboende. 
Vår närvaro är viktig för de asylsökande. Det 
blir en chans till lek, samtal och känslan av att 
någon bryr sig. Det är också viktigt för oss andra 
att bli påminda om hur det ser ut i världen och 
för att hålla våra hjärtan mjuka för främlingen. 
Har du möjlighet att följa med till Sagåsen under 
sommaren? Kontakta sagasen@saron.se för 
mer information.

SFI
Varje vecka studerar ett 55-tal elever sfi på 
Hyllie Park Folkhögskola i Saronkyrkan. Här 
känner de sig som hemma och uppskattar alla 
elever, lärare, volontärer och övriga som rör sig i 
Saron. Tack för att ni bidrar med detta!

Vill du vara med?
• Bli språkcafévolontär (måndagar och tors-

dagar, förmiddagar och eftermiddagar är 
det språkcafé)

• Bli språkvän och träffa en sfi-elev 
2 timmar/månad i sex månader

Be för elever, lärare och volontärer 

DIAKONI

FÖR MER INFO OM 
OMSORG & DIAKONI: 
Magnus Bramer, omsorgspastor
magnus.bramer@saron.se 
0768-50 11 02

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 

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

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 

031-322 09 73

 

BERNARDS RADIO & VIDEO  

031-42 86 52, www.bernardsradiovideo.se

HAGBY BYGG AB  

Ville Hagby 0736-10 54 55 

KATIVI 

Henrik Melkstam, 0766-41 97 04

ENKÄTFABRIKEN  

Erik Granberg, www.enkatfabriken.se  

GRAPHIC WEST 

070-819 94 34

PAXEL CONSULTING  

Pär Axelstjerna, www.paxel.se

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se

WIDEVO HOLDING AB 

Christer Widmark

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se
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Församlingsdag

START: 10.00,  
SLUT: CA 18.30 (avslutar med middag)
TEMA FÖR DAGEN: Uppdraget 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 september 
till info@saron.se med namn, specialkost och ålder på barn.
PRIS: 150 kr ingår två fika + middag på em/kväll, ta med 
egen lunch, barn under 12 år gratis. 
Betala på plats med swich eller kort. 
Övernattning fre-lör för barn åk 4-6,  
mer info kommer på saron.se.
Barnen har egna samlingar under dagen  
HITTA DIT: Fiskebäckskyrkan, Aprikosgatan 2, 
Västra Frölunda. Busshållplats Sikgatan.

LÖRDAG 16 SEPTEMBER  
I FISKEBÄCKSKYRKAN


