
GUDSTJÄNSTER, 2 

INTERVJU MED JOAKIM HAGERIUS, 4-7

FASTAN, 8

UNGA VUXNA, 14

FEBRUARI
MARS

2
018



2

GUDSTJÄNSTER

FEBRUARI

SÖNDAG 4 FEBRUARI KL. 11.00
UPPENBARELSENS LJUS
Predikan: Runar Eldebo 
Musik: Marcus Runby med team 
Luk 2:22-40, 1 Joh 1:5-7, 

1 Sam 1:21-28, Ps 138

SÖNDAG 11 FEBRUARI KL. 11.00
KÄRLEKENS VÄG 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Amanda Gustafsson med team
Luk 18:31-43, 1 Kor 13:1-13, 

Jes 52:13-15, Ps 86:5-11

SÖNDAG 18 FEBRUARI KL.11.00
PRÖVNINGENS STUND
Predikan. Daniel Dalemo 
Musik: Emil Mattson med team 
Matt 4:1-11, Heb 4:14-16, 

1 Mos 16:1-13, Ps 31:2-6

SÖNDAG 25 FEBRUARI KL.11.00
DEN KÄMPANDE TRON
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Monica Norén & Helén Bengmark
Matt 15:21-28, 2 Kor 6:1-10, 

1 Mos 32:22-31, Ps 130

MARS

SÖNDAG 4 MARS KL.11.00
KAMPEN MOT ONDSKAN
Predikan: Elin Alm 
Musik: Anna Karp med team
Luk 11:14-26, Ef 5:1-9, 

1 Sam 17:40-50, Ps 25:12-22

SÖNDAG 11 MARS KL.11.00
LIVETS BRÖD
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Amanda Eliasson med team
Joh 6:1-15, 2 Kor 9:8-10, 2 Kung 4:42-44, Ps 107:1-9

SÖNDAG 18 MARS KL.11.00
GUDS MÄKTIGA VERK
Predikan: Elin Alm
Musik: Marcus Runby med team 
Luk 1:26-38, Rom 8:1-4, Jes 7:10-14, Ps 147:7-15

Påsken
PALMSÖNDAG 
25 MARS KL. 11.00
VÄGEN TILL KORSET 
Predikan: Morten Sager
Musik: Amanda Gustafsson 
& Carina Cederborg 
Luk 19:28-40, Rom 5:1-5, Jes 50:5-10, Ps 118:19-29

MÅNDAG - ONSDAG 18.00
ANDLIG VÄGLEDNING

SKÄRTORSDAGEN 
29 MARS KL. 19.00
Predikan: Daniel Dalemo

LÅNGFREDAG 
30 MARS KL.15.00
Predikan: Jonas Pramwall

PÅSKNATTEN 
LÖRDAG 31 MARS KL.23:30
Predikan: Morten Sager

PÅSKDAGEN 
SÖNDAG 1 APRIL KL. 11.00
 – KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Amanda Gustafsson 

I mars kommer ett särskilt program för påsken.

English translation at our Sunday service, please contact the ushers
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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

KYRKFIKA
Efter gudstjänsten fikar vi alltid i för-
samlingsvåningen och en trappa ner 
i Brunnen, där oftas barnfamiljerna 
håller till. 
Vi har ett kontaktfritt kyrkfika. Betala 
gärna med Swish eller kontokort. 

MÖTESPLATS
Vi har oftast ett bord i församlings- 
våningen där en skylt med M står, 
det betyder MÖTESPLATS och är ett 
bord där det alltid sitter någon som tar 

I samarbete med 
De flesta foton är 

tagna av Ander Ödman 

om det inte står något annat.

NYFIKEN PÅ SARONKYRKAN?
4 FEBRUARI, 4 MARS, 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. 

SÖNDAGAR I SARONKYRKAN
EFTER GUDSTJÄNST FINNS DET FLERA MÖJLIG-
HETER TILL FORTSATT GEMENSKAP I VÅR KYRKA: 

hand om dig som kommer för första 
gången. 
KYRKLUNCH - FÖR ALLA
Varje söndag efter gudstjänsten  
lagar vi i Unga Vuxna mat tillsammans  
i köket i Brunnen och sen äter vi och 
umgås. Ett perfekt ställe att lära kän-
na människor och komma in i gemen-

PÅSKEN 2018 - BJUD HEM
25 MARS - 1 APRIL
Påskens program kommer ut i mars. Förra året hade vi ”BJUD HEM 
ELLER BLI HEMBJUDEN” som blev en rolig och populär satsning som 
vi tänker göra i år också. Så om ni tänker ha en påskfest på påskaf-
ton där några till får plats hör gärna av er till info@saron.se redan 
nu, så kan  vi redan nu förbereda.
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föreståndare, hade hört att jag var i stan, ringde  
upp mig och ville träffas. Så vi satte oss ner i 
kyrkan för att prata, exakt vad vi sa minns jag 
inte men förmodligen var det om teologi och 
gudstjänster och i det samtalet får jag frågan 
om jag skulle kunna tänka mig att träffa för-
samlingens äldstekår. Jag blev förvånad över 
frågan och undrade varför jag skulle göra det 
och vad jag skulle göra där och då svarar han 
att jag bara kunde komma och ”bubbla lite” 
om ”sökargudstjänster och annat”. 

– Jag svarade ja, hur kan man göra annat, 
och så mötte jag äldstekåren i bönerummet 
här uppe kyrkan. Dom satt alla i en ring och 
så fick jag sitta i mitten framför korset och så 
skulle jag ”bubbla lite” om teologi och sökar-
gudstjänster. I slutet av samtalet frågar en av 
äldstebröderna ”Hur lång tid tar det för dig att 

Joakim Hagerius är nu inne på sitt 20:e år 
som anställd i Saronkyrkan, i och med års-
mötet den 3 mars avslutar han sin tjänst 
för att gå vidare till nya uppdrag. Den 24 
februari är alla välkomna till en avskeds-
fest. Se info på sidan 7.

Här följer en del ur ett längre samtal med 
Joakim, där en av de första frågorna i samta-
let var om han kan säga något om sitt första 
möte med församlingen?

– Mitt första möte var inte för 20 år sen 
utan längre tillbaka, på 80-talet fanns vi 
med här som familj. Jag har bla gått kristen-
domsskola i den här kyrkan. I slutet på 1900- 
talet kom jag tillbaka till Göteborg för att läsa  
psykologi och organisation efter att ha varit 
pastor i Norrköping. 

Lennart Thörn, som då var församlings- 

JOAKIM HAR 
HÅLLIT
STÄLLNINGARNA 
I 20 ÅR
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JOAKIM HAR 
HÅLLIT
STÄLLNINGARNA 
I 20 ÅR

starta igång sökargudstjänster i Saronkyrkan? 
Jag minns att jag svarade ”det vet jag inte, 
det vet ni säkert bäst själva”, och så la jag till 
att ”jag söker inget jobb i Saronkyrkan”. För 
då tänkte jag inte att jag skulle fortsätta vara  
pastor. 

Lennart Thörn följde upp det samtalet och 
undrade om Joakim under en tid kunde ”hålla 
ställningarna” i ungdomsarbetet då man i för-
samlingen var mellan två stycken ungdomspas-
torer. Det var ett halvtidsjobb och uppgifterna 
var att ta hand om fredagskvällar med ung-
domarna, konfirmationen och genomföra en 
sökargudstjänst en söndageftermiddag. 

– Jag bejakade det, men jag gjorde det 
primärt för att jag behövde ekonomi, för jag 
var ju också student på den tiden och tänkte 

”hålla ställningarna kan jag göra en termin”. 
När terminen hade gått så var det i den här 
miljön, i Saron, där jag hittade tillbaka igen 
till kallelsen, till arbetsglädjen och lusten, jag 
hittade hem igen till det som gjorde att jag en 
gång valde att studera teologi och bli pastor. 
Det halvåret blev långt viktigare för mig än vad 
jag hade tänkt mig. 

Joakim blev kvar i Saron, han fick frågan om 
att ta över ansvaret för bibelskolan ABC som 
församlingen då hade, vilket han gjorde under 
ett år och efter dryga året fick han frågan från 
församlingen om han kunde ta över efter Len-
nart Thörn som församlingsföreståndare, vilket 
han tackade ja till  och i början av 2001 instal-
lerades Joakim som församlingsföreståndare i 
Saronkyrkan. 

FOTO: ANDERS ÖDMAN
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DENNA INTERVJU GÅR ATT LYSSNA 
TILL I SIN HELHET I SARONPODDEN 
I SLUTET AV FEBRUARI. DÄR KAN 
MAN TA DEL AV ETT SAMTAL MED 
JOAKIM OM ÅREN I SARONKYRKAN 
MELLAN 2001 OCH 2017. 

Att avsluta en tjänst som pastor i en försam-
ling efter 20 år kan inte vara helt lätt. När du 
tittar tillbaka på åren går det att säga något 
om vad dessa 20 år gjort med dig?

– Det är lätt att det blir en personfixering i 
den här typen av samtal och jag vill börja med 
att säga att det finns något djupt orättvist i det. 
Under den perioden jag varit församlingsfö-
reståndare, om jag bara räknar församlings-
delen så har jag varit med och anställt drygt 
60 personer – detta är en kollektiv resa, ett 
gemensamt arbete där alla olika personer bi-
dragit med vad som just då behövdes. Om jag 
dessutom skall räkna hur många ordföranden 
som jag jobbat tillsammans med så är det 6 st 
och ska jag dessutom räkna upp dom som jag 
har jobbat närmast strategiskt med så blir det 
många fler – det blir kanske 150 personer och 
antagligen mer än så. Så det är en kollektiv 
insats som sammantaget har resulterat i det 
församlingen gjort och gör.

– Vad har det gjort med mig? Bl.a. just detta, 
det totala medvetandet och beroendet av ett 
sammanhang, människor och samspel. Och 
när man får det att fungera på ett bra sätt då 
kan man åstadkomma vad som helst. Å andra 
sidan när det inte fungerar och när det skaver 
då är det inte så mycket som behöver skava 
innan väldigt mycket ska haka upp sig. Det är 
några lärdomar jag gjort. Jag är så glad att få 
höra till det här kollektivet och vara en röst i 
det sammanhanget

– Vad har det gjort med mig i övrigt? Som 
pastor i 20 år i den här församlingen tror jag 
att jag fått höra nästan allt som man kan höra. 
Det finns nog idag nästan ingenting som skulle 
förvåna mig. Det är en erfarenhet som jag bär 
med mig som skapar ett stycke ödmjukhet inför 
livet. Livet är alltid mer komplext än vad det 

ser ut på ytan, det finns alltid fler lager hos en 
människa än vad man först ser. Det visste jag 
kanske när jag började men jag hade det inte i 
min egen kropp. Och det gör att förhållnings-
sättet nu blir ett annat, då visste jag lite mer hur 
det låg till och det vet jag mycket mindre nu, 
samtidigt som erfarenheten är större än då. 

Så en ödmjukhet inför komplexiteten, tacksam-
het inför kollektivet och samtidigt ska man inte 
förminska betydelsen av att någon kliver fram 
och tar ett ledarskap och formulerar det i ord 
så att det går att förstå och att det blir samlan-
de det är också väldigt viktigt för en så här stor 
församling. 

Vad är det som väntar nu för dig? 

– Den 5 mars tillträder jag som opinions-
redaktör på tidningen Dagen med ansvar för 
ledarskribenter, debattredaktör och för kröni-
körer på ledarsidan. Det betyder att jag har ett 
ansvar för tidningens linje, intern och externt. 
Det var en rolig förfrågan att få och jag upp-
lever det som ett spännande och viktigt upp-
drag. Det är inte helt olikt arbetet som försam-
lingsföreståndare, men med fokus på pennan 
och i en större offentlighet. En utsatt roll och 
jag ber också i detta arbetet om församlingens 
förböner. 
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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. 

Efter nära två decennier av enastående arbete som 
församlingsföreståndare i Saronkyrkan vänder Joakim nu 
blad. Var med oss och tacka för tiden i Saronkyrkan och 
lyckönska honom in i den nya utmaningen som opinions-
bildare på tidningen Dagen.

Anmäl dig senast 18 februari på www.saron.se
(Meddela spec. kost och allergi)

FÖR JOAKIM HAGERIUS
LÖRDAG 24 FEBRUARI 17.00

Avskedsfest

Anmälan via 
anmälningsformulär

Kostnad 150 kr, betalas på plats.
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leder oss som gemenskap. Just ni lever Saronkyr-
kan med stora frågeställningar som ”Vart är vi på 
väg?” och ”Hur skall ledarskapet se ut?” I sök-
andet av svaren behöver vi söka Gud och varan-
dra.  Vi vill därför uppmuntra oss alla att delta på 
det sätt som vi var och en kan och erfar att Anden 
inbjuder oss till. 
Material om fastan med mer info och instruktio-
ner finns att tillgå i Saron-appen, på hemsidan 
eller i pappersformat i kyrkans entré. 

Där hittar du bibeltexter att läsa, förslag på prak-
tiker för den enskilde samt förslag på praktiker 
för husgrupper. 

Välkommen att delta i de gemensamma 
bönesamlingar vi har i Saronkyrkan: 

TISDAGAR KL. 07-07:45 OCH 12- 12:20 
FREDAGAR KL. 17-18. SÖNDAGAR KL. 10-11

Bilder, bibelord, böner och andra tankar som 
vi under denna tid upplever angelägna för vår 
församlings utveckling får du gärna skriva ner 
helt kort och maila till info@saron.se så vidare- 
befordras dessa till församlingens ledarskap
Välkommen med på denna vandring 

/PASTORSTEAMET I SARONKYRKAN

Fastetiden som startar 14 febrauri och slutar på 
påskdagen 1 april, är för kyrkan en förberedel-
setid inför påsken, en tid där vi följer med Jesus 
på hans vandring ut i öknen och som avslutas 
med festen över hans uppståndelse. Fastan blir 
därför en alldeles särskild tid att se över sitt eget 
liv och sin livsvandring. Det är en passande tid att 
lyfta av något bland det som tynger ner, för att 
kunna plocka med sig något annat. Det kan gö-
ras genom goda ”praktiker” som ger vandringen 
med Gud extra kraft och tydligare riktning. Till 
exempel att välja bort Sociala medier/tv serier, 
övertidsarbete, en fika/måltid i veckan. Och att 
välja till exempelvis: att delta i en gemensam bö-
nesamling, daglig läsning från Saron-appen, bi-
belmeditation en gång i veckan, ”reflektion över 
dagen och bön”. Mer info om dessa böneprakti-
ker finns i materialet om fastan. 

För denna tid har kyrkan också väl utvalda bi-
beltexter som kan utgöra vägmärken i en allt mer 
svårnavigerad vandring. 
I Saronkyrkan vill vi ta vara på fastetidens möjlig-
heter. Resan under fastan är inte bara en privat-
sak, det är i allra högsta grad också en gemen-
sam angelägenhet som församling. Dels för att vi 
behöver varandras uppmuntran och vägledning, 
dels för att vi är i behov av att Gud möter och 

Följ med Saronkyrkan i fastetid 
inför påsken. 40 dagar där vi lite 
extra söker Gud & varandra

Fastan
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KICKOFF FÖR 

HUSGRUPPER

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”

VI BJUDER IN TILL TRE ÖPPNA 
SAMLINGAR I VÅR DÄR VI LÄSER 
BIBELN, BER TILLSAMMANS, 
DELAR TANKAR OCH 
ERFARENHETER.
JONAS PRAMWALL LEDER 
SAMLINGARNA. 
(Första samlingen var 18/1)

19 APRIL 19.00 - 21.00

FÖRSAMLINGEN SOM DELAR LIVET
HEMMA HOS 
JONAS OCH MARITHA PRAMWALL 
BLANKAVÄGEN 31, SÄVEDALEN

FÖRSAMLING

ONSDAG 7 FEBRUARI 19.00 
I SARONKYRKAN

Pepp, fördjupning och inspiration att ta med in i husgrupperna inför våren

Välkommen du som är ledare, deltagare eller bara nyfiken på husgrupper.

TEMA: OLIKA MEN ETT
Sista anmälningsdag för husgruppsträffen är måndag 5 februari på www.saron.se

15 MARS 19.00 - 21.00

FÖRSAMLINGEN SOM 
GÖR SKILLNAD 
HEMMA HOS 
STURE OCH ANETTE JOHANSSON 
PONTUS WIKNERSGATAN 3 VÅN 5
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GEMANSKAPSTRÄFFEN
13 FEBRUARI KL. 12.00 
”Våra begränsningar och Guds styrka”, 
Lena Junholm
13 MARS  KL 12.00
”Ett möte med Luther”, 
Ove Fosse, Präst i Annedalskyrkan

Gemenskapsträffen är en öppen samling för se-
niorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses för 
gemenskap, fika och för att lyssna till olika talare. 

VILL DU SAMTALA 
MED NÅGON?
Saronkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, 
själavård och andlig vägledning. Du möter nå-
gon 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. 

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAG 24 MARS KL. 9.30-14.00
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 Bergssjöns kyrka, 
Göteborgs Räddningsmission och Saronkyrkan. 
Om du vill vara med anmäl dig till Simon  
Abrahamsson 0733-14 26 35 eller på Handla för 
Andra-eventet på facebook.

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 

Tre middagar är till för dig som inte känner dig 
färdig med alla svar och som tycker det är spän-
nande att lyssna till andras tankar. 
I Saron vill vi ge möjlighet att respektfullt och 
med nyfikenhet samtala om tro och andlighet, 
inte bara inom församlingen utan med vänner, 
bekanta, grannar och arbetskamrater. Alla är 
välkomna!

På Tre middagar är man 6-10 personer som 
träffas tre kvällar, äter gott och samtalar över 
tre olika ämnen:

TRE MIDDAGAR

ÄT GOTT OCH SAMTALA 
OM TRO OCH ANDLIGHET

1) Våra erfarenheter av tro och andlighet.

2) Vad är det vi längtar efter?

3) Kristen tro som möjlig väg?

VÄLKOMMEN TILL ETT 
HEM I MASTHUGGET
SÖNDAG 25 FEBRUARI kl 16.00, 
LÖRDAG 10 MARS KL 18.30 
LÖRDAG 24 MARS KL 18.30
Anmälan senast 19 februari. Kostnad 200 kr
ANMÄLAN OCH FRÅGOR: 
jonas.pramwall@saron.se, 0768-82 42 29

DIAKONI
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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 vill vara med genom att bidra med 
olika mervärden, t.ex. genom språkcaféer och 
språkvänner. Nu studerar ett 60-tal elever sfi i 
Saron under veckorna. De talar så gott om sko-
lan, kyrkan och alla volontärerna. ”I skolan har 
jag allt!” Särskilt glada är eleverna för alla språk-
caféer (vilket är oerhört ovanligt på sfi) där de får 
prata svenska med olika volontärer under skoltid. 
Handläggare på arbetsförmedlingen 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
”Jag skrattade i 1,5 timme! Det var så länge 
sedan jag hade så roligt. Tänk att jag fått en 
vän i Sverige!” (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 
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 MIGRATIONS-
VERKET 
TORSDAGAR 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. 

Nu har ett av boendena stängt, Centria! Tack 
till dig som bidragit där med din tid och kärlek. 
Sagåsen växer och blir istället ett större boende. 
Därför behöver vi bli fler. Kom själv, med en vän, 
din familj eller en husgrupp. En eller flera gånger!

FÖR MER INFO OM 
SFI & INTEGRATION: 
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20@SARONSOCIALT
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inspireras och dela erfarenheter kring hur vi 
för vidare tron till våra barn och hur vi håller 
vår egen tro vid liv. Mer information om dagen 
kommer. Save the date! Dagen startar med lyx-
frukost. (självkostnadspris för frukost och fika).

FÖRÄLDRALEDIG VÅREN 2018? 
VÄLKOMMEN TILL KYRKIS
Öppna förskolan i Saronkyrkan
NÄSTAN VARJE ONSDAG 10-12:30
För barn 8 mån - 5 år och deras föräldrar 
(självklart får småsyskon också följa med). 
14/2 och 4/4.

BABYRYTMIK 
START VECKA 5
Det finns några platser kvar i våra rytmikgrupper 
för de yngsta barnen som startar v.5, 2018. 
Grupp för barn 9-15 månader måndagar kl.14 
och1-8 månader onsdagar kl.14.
På www.saron.se finns ett formulär där du kan 
anmäla dig och mer info om rytmik.

SCOUT
ONSDAG 18 - 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. Nya 
scouter är välkomna i början av terminen. 
Kontakt Marcus Runby 070-300 96 42

POPCORN- BARNKÖR FÖR ÅK 0-6
MÅNDAG KL.17.45-19.00
Till barnkören är alla killar och tjejer i åk F-6 
som gillar att sjunga välkomna. 
Lov den 12 feb och 2 apr

BARNVÄLSIGNELSE 2018
11 FEBRUARI OCH 22 APRIL KL.11.00 
11 MARS OCH 20 MAJ KL.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 välsig-
na och tacka för det nyfödda barnet, glädjas 
med familjen och innesluta dem i förbön. 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

BARNKYRKAN
VARJE SÖNDAG KL 
11.00 
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). 

BARNKYRKAN GUDSTJÄNST
25 FEBRUARI
En gång i månaden firar vi vår egen gudstjänst 
i Barnkyrkan. Alla grupper tillsammans med 
ledare. De äldsta barnen är med och tar ansvar 
för gudstjänstens innehåll och medverkar med 
sång, musik och drama mm. Välkommen!

SÖNDAGEN DEN 25 MARS inleder vi påsk-
veckan med gudstjänst tillsammans, barn och 
vuxna i kyrksalen. Barnkören Popcorn medver-
kar.

FAMILJELUNCH 
25 FEBRUARI OCH 25 MARS
En gång i månaden serverar vi familjelunch i 
Brunnen för att få tid att umgås mer med var-
andra runt matbordet och knyta nya kontakter 
både barn och vuxna. Vi behöver bli fler som 
hjälps åt att fixa praktiskt med lunchen. Kontakta 
Carina om Du kan hjälpa till vid ett tillfälle. 

FÖRÄLDRADAG 
14 APRIL 9:30-13:00
Du som är förälder, missa inte lördagen den 
14 april. Då möts vi till föräldradag och du får 
möjlighet att tillsammans med andra föräldrar 
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HJÄLP SÖKES TILL GUD <3 GBG 
13 APRIL KL. 18-24 
Vi i Saron har äran att få hålla i den ekumenis-
ka ungdomsgudstjänsten Gud <3 GBG den 13 
april och till det behövs hjälp med fikaförbere-
delser, försäljning och damsugning efter att kväll-
en är slut. En fantastisk möjlighet att få möta ett 
hundratal av stadens ungdomar som samlas för 
att fira gudsjänst tillsammans! Vill du vara med 
och hjälpa? Hör av dig redan nu till Linda för mer 
info! Kan du inte vara med hela kvällen är det 
ovärderligt med en stunds hjälp! 

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.

@SARONUNG

#SARONUNG

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

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00 
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. 

BE FÖR SPORTLOVSLÄGRET
10 - 16 FEBRUARI
Var gärna med och be för sportlovslägret till 
Åre 10-16 februari när vi åker upp ett gäng från 
Saron för skidåkning och gemenskap med varan-
dra och med Gud. 
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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: 
26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5

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

Felicity
Gospel, glädje och sväng. Kvällen 
inleds med fika. Välkommen på “prova 
på”–gånger: 23 och 30 januari 
klockan 18:00-20:30.

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: 2-4/3, 6-8/4 eller 4-6/5. 
Anmälan sker på www.saron.se

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 
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Sarons tysta retreat en bit utanför 
Göteborg, i naturskön miljö. Fokus 
ligger på stillhet, bön och bibelläsning. 
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Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 

JORDENS LÄGSTA PUNKT
MICHAEL JEFF JOHNSON MED BAND
GÄSTAS AV FELICITY

SÖNDAG 18 MARS KL 18.00
ENTRÉ 150 KR. BILJETTER KÖPES I DÖRREN FRÅN KL 17.30.

MICHAEL JEFF  
JOHNSON
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INTERNATIONELLT

SÖK SARONKYRKANS UTLANDSSTIPENDIE
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 för-
samlingen. Grundnivån ligger på 40 kr per dag med ett tak på 5000 kr per person. Vi tar hänsyn till varje 
individs behov, resans natur och andra faktorer. Stipendiet gäller främst för kortare resor, exempelvis med 
StepOut eller OM, men kan även vara en helt privat resa. 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, maila oss på mission@saron.se eller ansök ändå. Vi vill gärna få vara engagerade i resan 
och hjälpa till både ekonomiskt men även via bön och med tips och samtal.

Ansökan hittar du på www.saron.se/internationellt
/SARONKYRKANS INTERNATIONELLA PROGRAM (SIP)
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FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
Anna-Lotta Karlsson 
Butikschef
anna-lotta.karlsson@saron.se 
0768-50 11 07

@SARONSECONDHAND

HALLÅ ALLA I SARONKYRKAN. 
VI BEHÖVER FYLLA BUTIKEN MED SPORTLOVSGREJER, 
SÅ TÖM FÖRRÅDEN OCH SKÄNK SAKERNA TILL OSS!

BRUNNSGATAN 5, SPÅRVAGN 2 TILL BRUNNSGATAN

031-714 12 12 SECONDHAND@SARON.SE

ÖPPET: TORSDAG 16 - 19, LÖRDAG 10 - 13
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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

BIBLIOTEKARIE TILL ALT-BIBLIOTEK. 
Vi letar efter en volontär som vill hålla ordning i 
det teologiska biblioteket. Ett par gånger i mån-
aden. Gärna dagtid torsdagar. Det du ska göra 
är: registrerar böcker, ställa tillbaks lånade böck-
er, dela ut lånekort m.m.
Kontakt Erik Holke 0768-51 11 03 
erik.holke@altutbildning.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 

INFO OM KYRKFIKAT

KONTANTFRITT
Av kostnads- och säkerhetsskäl behöver vi 
minska hanterandet av kontanter i vår försam-
ling.
Det betyder att vi inte kommer att ta emot  
kontanter som betalning för fikat from den  
söndagen. Du kan istället välja på följande be-
talmetoder som redan finns idag: Swish, Swish/
QR-kod eller iZettle.
Eller betala in för hela våren via BankGiro och 
märk med ”kyrkfika”.

BETALA REDAN I KÖN
Ofta blir kön lång till fikat. Plocka då upp  
mobilen och swisha, så är det bara att ta fikat 
när du kommer fram. Eller betla vid bordet efter 
du tagit fika. En iZettle kommer stå i entrén, för 
att underlätta kortbetalning. 

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
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SARONKYRKANS 
ÅRSMÖTE
LÖRDAG 
3 MARS
14.00

Alla medlemmar i församlingen kallas till församlingens årsmöte. På års-
mötet sammanfattas året som gick, men det är även där vi tar beslut kring 
kommande år. Kom och var med och forma vår församling och vår 
gemensamma framtid. VÄLKOMMEN!


