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GUDSTJÄNSTER

DECEMBER
 
SÖNDAG 3 DECEMBER 11.00
1:A ADVENT 
- ETT NÅDENS ÅR 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Adventskören
Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9, Ps 24

SÖNDAG 10 DECEMBER 11.00
2:A ADVENT 
- GUDS RIKE ÄR NÄRA
Predikan: Morten Sager 
Markus Runby med team
OFFERGÅNG
Mik 4:1-4 , Rom 15:4-7, Luk 21:25-36, Ps 85:9-14

SÖNDAG 17 DECEMBER 11.00 
3:E ADVENT 
- BANA VÄG FÖR HERREN 
Predikan: Elin Alm
Musik: Emil Mattsson med team
Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11, Ps 146:3-9

SÖNDAG 24 DECEMBER
JULAFTON
- DEN HELIGA NATTEN
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Ingmar Nyqvist, Gittan Dalemo
Efter gudstjänsten fortsätter julfirandet i 
församlingsvåningen. Anmälan.
Jes 40:9-11 , Rom 10:4-8, Luk 1:46-55, Ps 145:8-13

SÖNDAG 31 DECEMBER 11.00 
NYÅRSAFTON
- GUDS BARN
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Monica Norén 
Jer 31:15-17, Gal 4:4-7, Matt 2:13-23, Ps 71:2-6

JANUARI
 
SÖNDAG 7 JANUARI 11.00
JESU DOP 
Predikan: Elin Alm

SÖNDAG 14 JANUARI 11.00
LIVETS KÄLLA
Predikan: Jonas pramwall 

SÖNDAG 21 JANUARI 11.00
JESUS SKAPAR TRO 
Predikan: Joakim Hagerius 

SÖNDAG 28 JANAURI 11.00
NÅD OCH TJÄNST
Predikan: Morten Sager

SÖNDAGAR I SARON
Efter gudstjänst finns det flera möjligheter till 
fortsatt gemenskap i vår kyrka: 

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

MÖTESPLATS
Vi har oftast 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. 

KYRKLUNCH - FÖR ALLA
Varje söndag efter gudstjänsten lagar vi mat till-
sammans 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. 

 

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

 
OFFERGÅNG
10 DECEMBER 
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SARONKYRKAN 
BRUNNSGATAN 3 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE 

SWISH 123 664 09 99 • WWW.SARON.SE 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN

JULEFRID BRODER 
OCH SYSTER
När jag jobbade i Ecuador som missionär slogs jag om 
och om igen av det geniala i att man kallade andra kristna  
för broder och syster. Det var väldigt bra för jag slapp stå 
osäker framför en person jag inte kunde namnet på och 
söka i minnet efter ett namn jag för länge sedan glömt 
bort, utan jag kunde helhjärtat säga ”hej syster”. Men när 
jag begrundat innebörden i att kalla varandra för syskon 
så är det något av det vackraste jag vet. Att vi är en enda 
stor syskonskara och trots att vi inte känner varandra vid 
namn, så vet jag att du är min bror eller min syster. Precis 
så är det för mig här i Saronkyrkan. Jag har jobbat här ett 
år nu och har långt ifrån lärt känna alla personer som är 
medlemmar i församlingen. Men jag känner i djupet av 
mitt hjärta att du är mitt syskon. 

Nu är julen på ingång och tiden då Göteborg får lysa 
upp i vackra ljusslingor och mys, det är tiden man  
planerar vad man ska ge bort i julklapp och hur man ska 
fira tillsammans med nära och kära. 
Det är också den tid jag upplever som vi blir mer giv- 
milda och tänker på de som har det tufft. Vi i Saronkyrkan  
jobbar året om med att försöka hjälpa medmänniskor, 
som behöver vår hjälp i vår närhet men också runt om i 
världen, vilket jag är otroligt stolt över. Tänk att få vara del 
i något så gott! 

Till sist vill jag önska er alla bröder och systrar en fridfull 
och god juletid, där ni ser till era närmsta men också till 
den en bit ifrån. Ge det lilla extra till alla. För vi är ju 
syskon!

En givmild människa får rikt igen, 
den som mättar andra blir själv mättad. 
Ordspråksboken 11.25

/EMMA GUNNARSSON 

Emma Gunnarsson
Kommunikatör & samordnare
emma.gunnarsson@saron.se
0722-51 12 11

I samarbete med 

FOTO: ANDERS ÖDMAN

De flesta foton är 

tagna av Ander Ödman 

om det inte står något annat.
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Jag heter Elin Nyqvist och är 17 år. Jag  
läser andra året samhäll på LM Engströms 
gymnasium och när jag inte går i skolan 
så brukar jag hänga med kompisar i eller  
utanför kyrkan.

VARFÖR SARONKYRKAN?
Jag går till Saronkyrkan då jag är uppväxt, kon-
firmerad och döpt här. Dessutom har jag både 
familj och vänner i kyrkan. 

VAD ÄR BÄST MED 
SARONKYRKAN? 
Jag tycker att det bästa med Saronkyrkan är den 
goa gemenskapen och alla härliga människor 
man får träffa. 
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EKUMENISK GUDSTJÄNST I
DOMKYRKAN 
NYÅRSDAGEN 17.00
På nyårsdagen inbjuder Göteborgs kristna råd till 
en ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan. 
Joakim Hagerius predikar.

Julafton 
i Saronkyrkan

VÄLKOMMEN TILL JULGUDSTJÄNST 
FÖLJT AV JULFIRANDE  11.00 - 15.00

Kom som du är och fira julen tillsammans med andra i Saronkyrkan. 

Ta gärna med något som du vill bjuda på till julbordet. 
ANMÄL DIG SENAST 17/12 TILL INFO@SARON.SE

ADVENTSSÅNG
2 DECEMBER 10.00 - 12.30
Vill du vara med och leda församlingen i de tradi-
tionella adventssångerna på första adventsguds-
tjänsten? Anmälan till jennifer.gotvall@saron.se

RADIOGUDSTJÄNST
JULAFTON 23.00
Missa inte att lyssna på radiogudstjänsten på 
julafton i Sveriges Radio P1. Medverkande från 
julkonserten och Joakim Hagerius predikar. 
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BARNKYRKAN 
VARJE SÖNDAG KL. 11.00

JULAVSLUTNING 
SÖNDAG 10 DECEMBER 11.00-14.00
Vi avslutar terminen med att fira gudstjänst till-
sammans, barn och vuxna, i kyrksalen. Efter 
gudstjänsten blir det familjefest i Brunnen med 
Julgröt och skinkmacka, aktiviteter och Peter Pop 
står för musiken.

VÅRSTART
SÖNDAG 21 JANUARI 11.00
Alla barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att 
vara med i våra grupper. Mer information om 
barnkyrkan hittar du på www.saron.se Varmt väl-
kommen att vara med! 

SCOUT
ONSDAG KL 18.00-19.30 
Alla tjejer och killar som går i åk 1-6 är varmt 
välkomna att vara med i scouterna. Vi samlas i 
skogen vid Öjersjökyrkan i Öjersjö/Partille och 
startar vårterminen. Nya scouter är välkomna i 
början av terminen. Se på hemsidan för start- 
datum.
Kontakt Marcus Runby 0703-00 96 42

POPCORN- BARNKÖR FÖR ÅK 0-6
MÅNDAG 17.45 - 19.00 /START 22 JANUARI
Till barnkören är alla killar och tjejer i åk F-6 som 
gillar att sjunga välkomna. 

FÖRÄLDRALEDIG 
VÅREN 2018? 
ÖPPNA FÖRSKOLAN 
ONSDAG 10.00-12:30 /START 24 JANUARI
På onsdagar är kyrkan öppen för barn 8 mån  
- 5 år och deras föräldrar (självklart får småsys-
kon också följa med). Här får du och dina barn 
träffa andra familjer, leka och ha roligt tillsam-
mans. Vid ca 10.30 har vi en sång-och rytmik-
stund och det finns möjlighet att köpa soppa, fika 
och att värma mat till barnen. 

BABYRYTMIK 
START V 5
9-15 MÅNADER MÅNDAGAR 14.00 
1-8 MÅNADER ONSDAGAR 14.00
Välkommen att anmäla er till vårens baby- 
rytmikgrupper. Kom och sjung och dansa med 
din baby. Rytmikstunden varar ca 40 min och  
sedan fikar vi tillsammans. Ledare för gruppen är 
Carina Cederborg och det kostar 650/10 ggr. 
På www.saron.se finns ett formulär där du kan  
anmäla dig och mer info om rytmik.

BARNVÄLSIGNELSE 2018
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. 
Datum för barnvälsignelser i vår:
14 JANAURI 11.00
11 FEBRUARI 11.00
15 MARS 15.00
22 APRIL 11.00
20 MAJ 15.00
För mer information och anmälan kontakta  
Carina Cederborg.

  

BARN & FAMILJ

FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04
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FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00 
AVSLUTNING 7 DECEMBER
Brunnen behöver (fortfarande) fler ledare! 
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-
20.00. Hör av dig till Linda för mer info. 
Sista tillfället för brunnen för terminen är 7 
december och i januari startar vi upp igen! 

 

@SARONUNG

NÅGON ATT SNACKA MED
Är du ungdom och vill prata med en vuxen om 
något? Hör av dig till ungdomsocionom Linda för 
att mötas och prata. Det kan handla om allt och 
ingenting men ibland kan det var skönt att prata 
med någon som inte är kompis eller förälder.

SISTA GÅNGEN 2017 
10 DECEMBER 9.00

JULFRUKOST

7UP JULFEST 
15 DECEMBER 18.30
för dig mellan 13-19 år! 
Mer info kommer på instagram 
när det närmar sig! 

VÅREN STARTAR IGEN:
19 JANUARI: 7UP! 
28 JANUARI: FRUKOSTKLUBBEN. 

#SARONUNG

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

SAMTAL PÅGÅR
ONSDAG 6 DECEMBER KL. 19.00

OM HJÄRTATS ENHET OCH 
ALLT SOM ÄR SÅ VIKTIGT.”
Susanne Carlsson, 
retreatledare och präst i Svenska kyrkan

GEMENSKAP OCH SAMLINGAR

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

NÄSTA SAMTAL PÅGÅR:  ONSDAG 31 JANAURI

Lennart Thörn

LUKAS LÄSARE HADE RÅKAT I  TVIVEL  om den kristna förkunnelsenstillförlitlighet. Kanske på grund av Jerusalems förstörelse och att Jesus ännu inte kommit tillbaka. Men framför allt på grund av en växande mot -sättning mellan judar och kristna. Lukas rycker ut till ordets försvar. I form av en välgrundad och välordnad berättelse om Jesu liv från början till slu-tet söker han visa hur den kristna förkunnelsen om Jesus som alla folks frälsare – ordet – blev till.
  

Detta är en bok i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap. (ntb) – för bibelläsare som vill förstå mer. Serien vill utlägga bibeltexterna i ett historiskt perspektiv men också refl ektera över textens betydelse för vår tid. Som tidigare böcker i serien går även denna att studera på egen hand men kan också användas i studiecirklar eller hemgrupper.

LENNART THÖRN  har varit verksam som lärare 
i Nya testamentet vid Örebro Missionsskola och 
som adjunkt i Nya testamentet vid Göteborgs uni-
versitet. Han har även varit pastor och förestån-
dare i Saron kyrkan, Göteborg. 
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ISBN 978-91-7387-582-0

9 789173 875820

www.libris.se 
www.nyatestamentetsbudskap.se
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tillblivelse
Ordets 

tillblivelse

lukas_om.indd   1

2017-10-31   12:36

BOKRELEASE
SÖNDAG 17 DECEMBER 13.00
Efter gudstjänsten har Lennart Thörn release av 
sin bok ”Ordets tillblivelse” om Lukasevangeliet i 
församlingsvåningen. Han kommer intervjuas av 
Morten Sager och Arne Rasmusson (prof på GU). 
Under fikat bjuder han även på tårta.
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BÖN
TISDAG KL. 7.00 - TIDEBÖN
TISDAG KL. 12.00 - LUNCHBÖN
FREDAG KL. 17.00 - Bön med inriktning på vår 
värld, vårt land, vår stad och vår församling. 
SÖNDAG KL. 10.00 - Bön inför gudstjänsten.

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

ONSDAG 6 DECEMBER KL. 19.00

OM HJÄRTATS ENHET OCH 
ALLT SOM ÄR SÅ VIKTIGT.”
Susanne Carlsson, 
retreatledare och präst i Svenska kyrkan

HUSGRUPPERNA ÄR NAVET I 
SARONKYRKAN
I Saronkyrkan 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 tillsammans som kristna. Saron består av 
över 40 husgrupper i alla åldrar och med olika 
inriktning. Är det dags för dig att vara med i 
en husgrupp?

ÖPPET HEM:
EN PLATS FÖR GEMENSKAP, 
SAMTAL OCH BÖN
TORSDAG 18 JANUARI
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.

GEMENSKAP OCH SAMLINGAR

SARONKYRKANS GOSPELKÖR 
FÖR UNGA VUXNA FRÅN 16 ÅR

PROVA PÅ-ÖVNINGAR
TISDAGARNA 23 & 30 JANUARI 

18.00 - 20.30

Mer info om Felicity kontakta:

Ellen Gottfridsson fr.o.m januari 2018
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SPRÅKVÄN
”Jag har fått min första svenska vän, 
tack jag känner mig jätteglad!” (sfi-elev) 
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 
ska få öva svenska i ett naturligt sammanhang. 
Tillsammans kan ni upptäcka Göteborg, idrotta 
tillsammans, laga mat…
Tillsammans gör vi skillnad! Var med du också! 
Vi behöver framför allt dig som är man!

SFI
(UPPEHÅLL MELLAN 22/12-7/1)
Varje vecka kommer ett 55-tal sfi-elever till 
Saron för att studera sfi på Hyllie Park Folkhög-
skola. De känner sig hemma i Saron och talar 
bara gott om skolan, kyrkan och volontärerna. 
Ofta talar de om att när de är här känner de 
hopp. ”Det finns en atmosfär av kärlek här. Jag 
har fått smaka en bit av himmelriket.” Tack för 
att du bidrar till detta!

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

måndag eller torsdag
• Bli språkvän till en sfi-elev

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

SAGÅSEN/CENTRIA 
MIGRATIONSVERKET
CENTRIA: TORSDAG KL.13.30-15.30
SAGÅSEN: TORSDAG KL. 18-20

(UPPEHÅLL MELLAN 28/12-11/1)
Varje vecka åker vi till Migrationsverket för att 
vara med människor som flytt till Sverige. Vi vill, 
och behöver, visa att det finns människor som 
bryr sig genom att erbjuda ett lyssnande öra, 
möjliggöra lek och möta med en blick. Det är 
oerhört viktigt för de asylsökande som lever i 
väntan och ovisshet. Kom och var med en eller 
flera gånger!

CAFÉ ZAHRA 
- INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAG 16-18 (STÄNGT 19/12-9/1)
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, social inkludering och gemenskap 
börjar med att vi möts och lär känna varandra. 
Café Zahra vill vara en plats som gör detta 
möjligt.
Vi behöver fler kvinnor som känner sig hem-
ma i Saronkyrkan och vill ta ett extra ansvar för 
att göra så att gästerna känner sig välkomna 
och sedda. 

”Jag har fått min 
första svenska vän, 
tack jag känner 
mig jätteglad!” 

INTEGRATION

@SARONSOCIALT



11

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAG 27 JANUARI 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 Simon Abra-
hamsson 0733-14 26 35 eller 
på Handla för Andra eventet 
på facebook.

GEMENSKAPSTRÄFFEN 
TISDAG 12 DECEMBER KL.12.00
Julfest 
TISDAG 9 JANUARI KL.12.00
Se program som kommer ut i januari
Gemenskapsträffen är en öppen samling för se-
niorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses för 
gemenskap, fika och för att lyssna till olika talare. 
Höstens program kommer senare.
Kontakt: Ingrid Fränne 

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.

DIAKONI

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 
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

HÄLSNING FRÅN KLARA 
I MELLANÖSTERN
Tack för uppmuntran och förböner! Jag 
hoppas ni vet om att jag inte hade kunnat 
göra det här utan er!
Jag är involverad i ett projekt om barns rättighe-
ter som en av EFK’s partnerorganisationer driver, 
och där finns nu ett undervisningsmaterial fram-
taget. 

Vissa ämnen som uppmärksammas i projektet är 
vanligt förekommande här. T.ex. övergrepp, ett 
problem som alla känner till, men få vill prata om 
i en kultur där man lägger stor vikt vid heder och 
skam. Det är därför ett projekt som detta behövs. 
Min roll är att lyfta fram det som är tabu, att ifrå-
gasätta och komma med nya infallsvinklar och 
jag yttrar ofta orden ”Varför”, ”… men…”, och 
”hur”. Det kan vara utmanande i en hierarkisk 
kultur. 

Vi är 12 personer som är med i projektgruppen 
och förra veckan träffades vi allihop under två 
dagar för att se över hur vi ligger till och vad som 
måste kompletteras. För att påminna mig själv 
om att inte ha synpunkter på allt, var mina ledord 
”Tiga är guld”. Det gick väl sådär och stundvis 
var samtalen minst sagt högljudda. Men det är 
så man gör här och trots det kunde vi skratta och 
driva med varandra mitt i alla diskussioner. Un-
der dagarna började alltfler i gruppen säga sin 
åsikt och i slutändan kom vi tillsammans fram till 
bra lösningar. 

Med godkännande från Think & Do’s direktor, 
kommer jag att fortsatta tjata och ifrågasätta 
under projektets gång. Och när jag blir alltför 
frustrerad och behöver lugna ner mig, försöker 
jag tänka på hur det hade varit om rollerna varit 
omvända. Hur hade vi reagerat i Sverige om nå-
gon utifrån kommit med synpunkter på saker i vår 
kultur som vi vet om inte är ok, men inte vill ta tag 
i? Det är en nyttig övning. 

Be gärna om Helige Andes ledning, vishet 
och förmåga att se och stå upp för det som 
är sant och rätt. 

/KLARA

INTERNATIONELLT
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FÖRSAMLINGS- 
FORUM & 
LEDAR-KICKOFF
LÖRDAG 20 JANUARI 9.30

Välkommen till ett öppet samtal om Saronkyrkans  
fortsatta framtid och inriktning. 
Samlingen leds av församlingsledningen.

Efter lunch fortsätter vi med ledar-kick off i de olika 
verksamheterna.

Anmäl dig senast 14 januari till info@saron.se
Meddela spec.kost eller allergi.
Fika och lunch 70 kr.
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VOLONTÄRFEST
6 DECEMBER 18.00
Välkomna alla volontärer på årets julfest då vi 
äter julbord tillsammans! Plats: Second Hand
Anmälan: angeline.hagby@saron.se senast  
1 december. 

ÖPPETTIDER I JUL & NYÅR
SISTA FÖRSÄLJNINGEN FÖR I ÅR:  
LÖRDAG 16 DECEMBER. 

JULSTÄNGT 22-26 DECEMBER.
ÖPPET 27-29/12, SAMT 2-4/1. 

FÖRSTA FÖRSÄLJNINGEN 2018: 
TORSDAG 11 JANUARI. 

Under julhelgerna får man gärna komma in och 
hjälpa till som volontär med b.la. sortering. 
Hör av er till Angeline. 

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

@SARONSECONDHAND

I Saronappen kan du följa Saronkyrkans 
bibelläsningsplan som uppdateras varje 
månad. Du kan också lyssna på Saron-
podden där vår pastor Elin Alm intevjuar 
olika personer i vår församling om aktuella 
ämnen. 

Du hittar också hela vårt mediearkiv i pod-
den, där du kan lyssna på söndagarnas 
predikningar.  

Ladda ner appen i iTunes eller Google 
Play: sök på Saronkyrkan. 

TACK FÖR ÅRET SOM GÅTT. DET HAR 
VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR PÅ SE-
COND HAND OCH VI SER MYCKET 
FRAM EMOT 2018.

ARBETSLEDARE SÖKES
Anton Anderí går på föräldraledighet och därför 
söker vi nu en vikarie för honom med start i vår.
Kontakta Anna-lotta Karlsson för mer info.
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PERSONAL

MEDARBETARNYTT
Joakim Hagerius slutar efter nästan 20 år som 
församlingsföreståndare i Saronkyrkan. Han går 
nu vidare som opinionsredaktör på tidningen 
Dagen. Lördagen den 24 februari avtackas han 
med en fest i kyrkan. Han håller sin sista predikan 
söndagen den 25 februari. 

Helen Richard slutar som administrativ chef 
i december. Hon går vidare till EFK som  
regionledare för Mellanöstern och Europa. 

Vår musikledare Jennifer Götvall går på föräld-
raledighet i januari och i hennes ställe får vi  tre 
personer som ska dela på musikansvaret i förs-
malingen. 

Amanda Gustafsson jobbar 50% och kommer 
ansvara för gudstjänstmusiken, konserter m.m. 

Ellen Gottfridsson jobbar 20% och kommer an-
svara för Felicity

Gabriel Cederborg jobbar 10% och kommer 
under ett år utveckla arbetet med musik och lov-
sång i ungdomsverksamheten.

LÖRDAG 24 FEBRUARI 17.00

Avskedsfest för vår församlingsföreståndare 
Joakim Hagerius i församlingsvåningen.

Anmäl dig senast 18 februari till 
info@saron.se

KOM OCH 
SÄG TACK TILL 
JOAKIM!
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SECOND HAND
Hjälp till att ställa orning butiken inför försäljning 
eller kör lastbilen och hämta saker hemma hos 
folk. 
Kontakta Angeline Hagby
angeline.hagby@saron.se

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

GRAFISK FORMGIVARE
Vi behöver någon eller några som kan hjälpa 
vår kommunikatör med formgivning av affischer 
m.m. och som kan vara en del i kommunikations-
gruppen som arbetar med Saronkyrkans kommu-
nikationskanaler, grafisk profil, uttryck m.m. 
Kontakta Emma Gunnarsson 
emma.gunnarsson@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 

DEKORATIONSGRUPPEN
Tycker du om att göra det fint runt om kring dig, 
med öga för inredning. Då vill vi ha med dig i  
gruppen som fixar fint i kyrkan vid bl.a jul och 
påsk och sköter blommorna på altaret m.m.
Kontakta Emma Gunnarsson

FROM JANUARI 2018 BLIR 
KYRKFIKAT KONTANTFRITT
Av kostnads- och säkerhetsskäl behöver vi minska 
hanterandet av kontanter i vår församling.
Som ett led i detta gör vi kyrkfikat helt kontant- 
fritt from söndag den 7 januari. 
Det betyder att vi inte kommer att ta emot  
kontanter som betalning för fikat from den  
söndagen. Du kan istället välja på följande betalme-
toder som redan finns idag: Swish, Swish/QR-kod eller 
iZettle.

ÅRSMÖTE
LÖRDAG 3 MARS
14.00

ADMINISTRATION & EKONOMI

VOLONTÄRER SÖKES:
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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


