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GUDSTJÄNSTER

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

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG

@SARONKYRKAN I samarbete med 

English translation at our Sunday service.

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

enligt GDPR.

3 FEBRUARI
UPPENBARELSENS LJUS
Predikan: Elin Alm 
Mal: 3:1-4, 1 Tim: 6:13-16, Luk: 2:22-40, Ps: 138

Tolkning till engelska och arabiska.
Translation to english. ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا

10 FEBRUARI   
SÅDD OCH SKÖRD 
Predikan: Jonas Pramwall
4 Mos 11:24-30, Fil 1:12-18, Mark 9:38-41, Ps 37:1-7

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

17 FEBRUARI   
NÅD OCH TJÄNST 
Predikan: Elin Alm
Jona 3:10-4:11, Fil 1:3-11, Luk 17:7-10, Ps 25:4-11

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

24 FEBRUARI   
DET LEVANDE ORDET 
Predikan: Daniel Dalemo
Ps 119:129-135, Rom 10:13-17, Joh 7:40-52, Ps 33:4-9

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

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

3 MARS   
KÄRLEKENS VÄG
Predikan: Joakim Hagerius
Ester 4:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33, Ps 86:5-11

Tolkning till engelska och arabiska.
Translation to english. ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا

10 MARS
PRÖVNINGENS STUND
Predikan: Morten Sager
1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23, Ps 31:2-6

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

17 MARS   
DEN KÄMPANDE TRON
Predikan: Elin Alm
1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13, Luk 7:36-8:3, Ps 130

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

24 MARS   
GUDS MÄKTIGA VERK
Predikan: Daniel Dalemo
Mika: 5:2-4, Rom: 4:18-21, Luk: 1:39-45, Ps 147:7-15

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

31 MARS   
LIVETS BRÖD
Predikan: Jonas Pramwall
2 Mos 16:11-18, 1 Pet 2:1-3, Joh 6:24-35, Ps 107:1-9

Tolkning till engelska och farsi.

Arabic translation every 1:st sunday then farsi the rest .
.رهش لك ىلوألا ةدابعلا ةمدخ يف ةيبرعلا ةمجرتلا

FEBRUARI & MARS

VARJE SÖNDAG KL 11.00!

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

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 15

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

EN VÄLKOMNANDE 
FÖRSAMLING GÖR 
SKILLNAD
Vi drömmer om att varje människa som kommer till Saronkyrkan ska få del 
av ett hoppfullt budskap som inte bara är vackra ord utan som slår rot på  
insidan och börjar gro. Ett frö som kan förvandla och skapa nytt. Vi vill inte vara en 
gemenskap som är svår att ta sig in i, som bygger hinder. Med Jesus som förebild vill 
vi vara öppna och välkomnande. 
Det händer något när vi som gemenskap möts i uppriktighet kring hur livet ser ut 
och tillsammans närmar oss Jesus sådana som vi är. Det blir lättare att komma ny till 
kyrkan när man inte behöver vara perfekt för att passa in. Man kan sänka axlarna. En 
sådan gemenskap kan inte annat än att bli attraktiv för fler. Den gör skillnad. 
Alla som ser Saronkyrkan som sitt andliga hem är välkomna att vara med och forma 
en plats som är varm och äkta. Att komma till Saron kan förändra hela livet och man 
kan inte låta bli att komma tillbaka därför att man blev sedd och respekterad och fick 
höra hoppfulla ord in i sitt liv. Det lilla fröet har börjat gro. Verklig gästfrihet får alltid 
gästen att slappna av. Känner man sig hemma är det lättare att ta till sig budskapet om 
Jesus som vill att varje människas liv ska få blomstra.

Jonas Pramwall, pastor
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ÅRSFEST
2 MARS 2019

13.00

Alla medlemmar i 
Saronförsamlingen i Göteborg

inbjuds att komma och vara med på 
församlingens årsfest och årsmöte.

Vi ser tillbaka, blickar framåt, äter tårta 
och firar gudstjänst tillsammans. 

Vill du baka en tårta till tårtbuffén? 
Hör av dig till Emma Gunnarsson: 

0722-51 12 11, emma.gunnarsson@saron.se
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BLI EN 
PUSSELBIT

Saronkyrkan bygger på medlemmarnas engagemang och insats. 

Vi vill vara en levande och attraktiv församling för att sprida det glada budskapet 

om Jesus Kristus. Därför behövs varje person, i stort som smått. I denna folder hittar 

du de olika områden där du kan engegera dig i Saronkyrkan. 

LÄS MER OM VERKSAMHETERNA PÅ VÅR HEMSIDA WWW.SARON.SE 

OCH PÅ WWW.SARON.SE/VOLONTAR FINNS ETT FORMULÄR DU KAN 

FYLLA I OM DU VILL BLI VOLONTÄR.
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VILL DU BJUDA PÅ TRE MIDDAGAR I VÅR? 
Längtar du efter goda samtal om livets viktiga frågor med grannar, vänner eller  
kanske arbetskamrater? Ett sammanhang dit man kan bjuda in till en avslappnad miljö 
där människor respekteras, blir lyssnade till och får prata till punkt? Är du nyfiken på 
hur andra tänker kring andliga frågor? 
Tre middagar är ett enkelt koncept för dig som vill samtala om tro med dina vänner. 
Materialet bygger på att middagsgästerna delar sina erfarenheter och att man lyssnar 
mer än man pratar. Doften från den goda maten, den avslappnad hemmiljön och de 
nya bekantskaperna gör inte saken sämre. Anta utmaningen och håll tre middagar i 
vår! För mer info: Jonas Pramwall*

INFOTRÄFF OM TRE MIDDAGAR MED SOPPA & SAMTAL
SÖNDAGEN 10 MARS KL. 13.30 PÅ SECONDHAND
Vi bjuder in till en träff där den som är intresserad av att hålla i tre middagar får veta 
hur det funkar och vad det innebär att vara värd för tre middagar, samt att vi äter till-
sammans och samtalar. Vi bjuder på soppa! 
Anmälan till jonas.pramwall@saron.se senast 7 mars. 

Tremiddagar
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NYFIKEN PÅ SARON!
3 FEBRUARI, 3 MARS, 7 APRIL, 5 MAJ, 2 JUNI
Stanna då kvar på en fika direkt efter gudstjänsten så 
får du höra mer om vad Saron är för kyrka. Funderar du 
på att bli medlem ska du inte missa Nyfiken på Saron. 
Samlingen tar ungefär 40 min.
Mer info: Jonas Pramwall*

RETREAT FÖR MÄN PÅ BJÄRKA SÄBY
28-31 MARS
Det finns platser kvar på Saronkyrkans retreat för män.  
Om du vill följa med, kontakta Gunnar Gembäck: 
0708-19 94 34 gunnar-gemback@tele2.se.

RETREAT
4-7 APRIL
Denna retrat är för alla medlemmar i församlingen.
Mer info kommer i materialt kring fastan och på 
hemsidan. ANMÄL DIG PÅ  PÅ SARON.SE/ANMALAN

TISDAGSTRÄFFEN
En öppen samling för daglediga med gemenskap 
och talare eller musikprogram. Fika med smörgås och 
kaka! Samlingen börjar kl 12.00 och slutar senast kl 
14.00. 
12 FEBRUARI
Att ta vara på sin livserfarenhet, Jonas Pramwall
12 MARS 
Med ögon känsliga för grönt, Eva Erlandsson,  
Diakon RM, och Håkan hägg sjunger visor och 
berättar om Barbro Hörberg.
För mer info: Ingrid Fränne*

SARON SAMTALAR
20 FEBRUARI, 27 MARS, 24 APRIL KL 18.30
Saron samtalar är ett forum där församlingen får 
möjlighet att gå djupare och samtala kring aktuella 
ämnen. Föregångaren är Samtal pågår. 
Det kommer finnas enklare fika. Välkommen!

SÖNDAGKVÄLL I SARON
20 FEBRUARI & 27 MARS KL. 18.00
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.

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”

ÖPPET HEM
Under våren träffas vi i några hem runt om i stan för att samtala om livet och den kristna tron. Vi fikar tillsammans 
och knyter nya kontakter. Vi delar erfarenheter och tankar med varandra i mindre grupper. Vi avslutar med att be 
tillsammans. Alla är välkomna till Öppet hem. Det är bara att komma. Vi börjar 19.00 och slutar 21.00
22/1 HOS LOTTA LINDBERG - SVEAGATAN 16 A
19/2 HOS MARIE & INGEMAR HANSSON - BOGSPRÖTSGATAN 10 
19/3 HOS ANETTE & STURE JOHANSSON - PONTUS WIKNERSGATAN 3 
21/5 HOS ANGELINE & WILLE HAGBY - PALMGRENSGATAN 173
För mer info: Jonas Pramwall*

Öppet hem

KICK OFF FÖR HUSGRUPPERNA 
MÅNDAG 11 FEBRUARI KL. 18.30
Är du ny i stan och vill ha ett mindre sammanhang där 
man delar livet och ber tillsammans? Kanske har du  
varit med i en husgrupp förut och det är dags igen. 
Är du med i en husgrupp men behöver lite inspiration 
inför en ny termin? Ta med din grupp och kom! Känn 
dig varmt välkommen på husgruppernas kick off för 
våren 2019. Här får du tips och idéer för din husgrupp.  
ANMÄLAN SENAST 9/2 PÅ SARON.SE/ANMALAN
Mer info: Jonas Pramwall*
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#SARONUNG

FRUKOSTKLUBBEN

INTE BARA GOTT - GRYMT OCKSÅ!

SARONKYRKAN PRESENTERAR STOLT:

FRUKOSTKLUBBEN
24 FEBRUARI OCH 31 MARS KL. 9.00
För dig i gymnasiet, i regel sista söndagen i varje  
månad innan gudsjänst. Frukost och samtal med 
start 9.00. Anmälan inför varje gång så frukost kan 
beräknas. 
. 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00
Mellan 17-19.30 är det ett stort gäng härliga mellan-
stadieelver som hänger i kyrkans källare och mellan 
19-21 ett gäng fantastiska högstadieelever. 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!

7UP
Kvällen för dig som går i 7:an, 8:an och 9:an och alla 
årskurser på gymnasiet. Gudstjänst, aktivitet, fika och 
gemenskap = hur bra som helst. 

Ingen 7up den 15/2 pga sportlov och läger i 
Hemsedal!

29 MARS – specialkväll då vi drar till Vargön för 
sundsvikrealese-mini-läger! Fredag-lördag. Mer info 
kommer! 

PS. BOKA REDAN NU IN V.31 FÖR ÅRETS  
FETASTE SOMMARLÄGER PÅ SUNDSVIK! 

Nu är terminen igång igen för alla ungdomsverksamheter. 7up ojämna fredagkvällar för högstadiet och gymnasiet, 
frukostkkubben för gymnasiet en gång i månaden, konfa och så fritidsgården brunnen på torsdagskvällar. 

Under vårterminen så startar även TONÅRSKYRKAN som är varje söndag under predikan på gudstjänsten. 
Tillsammans med en ledare får de som går i högstadiet (och om du går i 1:an på gymnasiet är du också välkom-
men) gå ner till församlingsvåningen med en ledare och snacka kring söndagens bibeltext. Sen återvänder man 
upp till gudstjänsten för nattvard. 

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.

Kontakt: Linda Martinson. Se sid 15.
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BARNKYRKAN 
SÖNDAG KL. 11.00
Varje söndag möts barnen i kyrkans bottenvåning. Alla
barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att vara med
och är indelade i grupperna: 3-5 år (Rosa gänget),
åk F-3 (Turkosa gänget) och åk 4-6 (gröna gänget/
LAPD). I entrén möts ni av värdar i färgglada tröjor som
hälsar välkommen och visar er rätt. Barnen är med en
stund i första delen av gudstjänsten tillsammans med
sina föräldrar.

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 Öjer-
sjökyrkan i Öjersjö/Partille och startar vårterminen 
Nya scouter är välkomna i början av terminen. 
Kontakt Marcus Runby 070-300 96 42

EGYPTENBAZAR
SÖNDAG 17 MARS
Efter gudstjänsten kommer vi i Barnkyrkan ha en Egypten- 
bazar där vi säljer fina saker m.m. för att samla in 
pengar till barnen i Kairo. Mer info kommer!

BARNVÄLSIGNELSE 2019
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt försprång i varje
barns liv. Som ett uttryck för detta har vi barnvälsignelse
i vår gudstjänst. Vårens datum för barnvälsignelse är:
27/1 kl. 11.00, 24/2 kl 11.00, 24/3 kl. 11.00,
28/4 kl. 15.00, 26/5 kl. 11.00
De datum som är kl. 15 är en enskild samling med
endast barnvälsignelse. För mer information och anmä-
lan till Carina Cederborg. 

ÖPPNA FÖRSKOLAN - KYRKIS  
ONSDAG KL. 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 träffa andra fa-
miljer, leka och ha roligt tillsammans. Vid ca 10.30 har 
vi en sång-och rytmikstund och det finns möjlighet att 
köpa soppa, fika och att värma mat till barnen. 

Kontakt: Carina Cederborg. Se sid 15.

EGYPTENBAZAR

POPCORN- BARNKÖR FÖR ÅK F-6
START MÅNDAG KL 17.45 - 19.00
Till barnkören är alla killar och tjejer i åk F-6 som gillar
att sjunga välkomna. Kontakt: Carina Cederborg
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SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18 - 20
”Torsdagar är bästa kvällen, för då kommer ni hit!”
Varje torsdag åker vi till Migrationsverkets ankomsten-
het i Kållered för att vara med människor som flytt till 
Sverige. Vi vill visa att det finns människor som bryr 
sig genom att möta med en varm blick, ett lyssnande 
öra eller lek och pyssel med barnen. Vi önskar ge en 
liten stund av något positivt till de asylsökande som 
lever i väntan och ovisshet. Det är även viktigt för oss 
volontärer att möta människor med andra erfarenheter 
och villkor, och samtidigt inse att vi på många sätt är 
så lika, och få uppleva hur det mitt i svåra situationer 
också kan finnas plats för glädje och skratt! 
Kom själv, med en vän, din familj eller en husgrupp. 
En eller flera gånger!

Kontakt: Ingrid Fränne*

@SARONSOCIALT

HANDLA FÖR ANDRA
2 FEBRUARI & 16 MARS
KL. 9.30 - CA 14.00
Vill du vara med och göra skillnad på ett konkret sätt? Ett par gånger per termin åker vi ut till två eller tre Ica 
Maxi-butiker och ger kunderna en chans att köpa något extra när de handlar. Varorna som kommer in är basen i 
den möjlighet vi som församling har att hjälpa människor som söker sig till kyrkan för att få stöd med mat. Många av 
de Ica-kunder vi möter är tacksamma för en konkret möjlighet att bidra! Samtidigt får vi som församling visa att vi vill 
finnas till och göra skillnad för utsatta människor i vår stad. 
Anmälan på eventet på facebook eller till Simon Abrahamsson: 0733-14 26 35

Du kan alltid lämna varor till vårt matförråd på angiven plats i kyrkans entré!

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 



11

SFI
”Wow, vilket ställe det här är! Alla borde gå här!” 
(Arbetsförmedlingens tolk som var här i januari)
Under veckorna fylls Saron med ett 55-tal elever som
studerar sfi (undervisning i svenska för invandrare) i
Saronkyrkan. Hyllie Park Folkhögskola står för utbild-
ning och Saronkyrkan bidrar med olika mervärden,
t.ex. genom språkcaféer, månadsaktiviteter och 
språkvänner.
På så sätt får vi vara med och bidra till vår stad och 
nyanlända i Göteborg. Eleverna trivs så gott och talar 
väl om skolan, kyrkan och alla volontärerna.
För flera är detta familj och den trygga platsen.
Särskilt glada är eleverna för alla språkcaféer (vilket
är oerhört ovanligt på sfi) där de får prata svenska
med olika volontärer under skoltid. Även volontärerna
uppskattar språkcaféerna mycket.

VILL DU VARA MED?
- Be för elever, lärare och volontärer
- Bli dagvärd och träffa sfi-elever under dagen
- Bli volontär på något av våra språkcafé måndag 
eller torsdag
- Bli språkvän till en sfi-elev

SPRÅKVÄN
”I helgen bjöd jag hem min språkvän. Det var jätte-
roligt! Det var första gången någon från Sverige var 
hemma hos mig.” (sfi-elev)
Som språkvän träffar du en av våra sfi-elever två tim-
mar i månaden i sex månader. Syftet är att ni båda ska
få nya erfarenheter och att sfi-eleven också ska få öva
svenska i ett naturligt sammanhang. Tillsammans kan ni
upptäcka Göteborg, idrotta, promenera, laga mat…
Tillsammans gör vi skillnad!
Var med du också!
Kontaktperson: Sara Brunnegård*

CAFÉ ZAHRA 
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAGAR 16-18
”Äntligen börjar vi igen, jag har längtat till mina vänner 
hela tiden!” (gäst)
”Varje gång är ett guldkorn!” (volontär)
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, social inkludering och gemenskap börjar 
med att vi möts och lär känna varandra. Café Zahra 
har varit en sådan plats i många år och har fått bety-
da mycket för många, många kvinnor sammanlagt. Vi 
önskar att Café Zahra ska få fortsätta vara en plats som 
gör detta möjligt.
Här får du möta andra kvinnor i olika åldrar och
från olika länder samtidigt som vi samtalar, fikar, pyss-
lar, övar svenska, spelar, bakar… Välkommen!

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

Kom en gång eller flera, engagera dig som volontär 
eller kom som gäst!
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BRUNNSGATAN 3 I GÖTEBORG  

WWW.SARON.SE

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 

Smaka & se
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan  
och tillbedjan. Klockan 20:00.  
Datum: 25/1, 22/2, 22/3, 12/4, 17/5

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

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 husgrupp till pastor Jonas Pramwall.

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: 4-7 april: för hela församlingen 
10-12 maj och 24-26 maj främst för unga vuxna.
Anmälan sker på www.saron.se

Felicity gospel
Saronkyrkans gospelkör för unga vuxna från 16 
år. Prova på-övning: 22 & 29 januari  
kl. 18.00 - 20.30

Samtaloteket
Livsnära samtal som leder vidare. Kom till 
Condeco på Västra Hamngatan och lyssna och 
samtala. Temat för våren är:  
Tvärsäkerhet och tvivel.  
Datum & talare: 4/2 David Thurfjell, 
13/3 Emma Frans, 10/4 Eric Schüldt 
Kl. 18.00 - 20.00 
Mer info på www.samtaloteket.se 
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Genom SAT-7:s program känner sig utsatta kristna 
grupper delaktiga i ett större sammanhang. Vi ser detta 
i Iran där SAT-7 PARS blivit en livlina för många isolera-
de kristna med ingen eller väldigt liten möjlighet till en 
kristen gemenskap. Vi ser också detta i avlägsna delar 
i Turkiet där vår närvaro på turkiska statens satellit ger 
våra program stor spridning och genomslag. 

SAT7 PARS började 2016 att sända Beyond Perse-
cution– Bortom förföljelsen. En dramadokumentär om 
livet med Kristus och uppmuntran för den persiska kyr-
kan att förbli stadigt rotad i tron.

The sound of Hope (Hoppets ljud) på SAT-7 PARS. 
Programmet tar upp problemet med drogmissbruk i 
den persisktalande delen av Mellanöstern.

Insiders på SAT-7 PARS. Ett program för kvinnor som tar 
upp ämnen som ofta inte tas upp i andra medier.
Obstacle Overcomers (De som överkommer hinder) 
på SAT-7 TÜRK. Programmet vill informera, utbilda och 
förändra negativa uppfattningar kring funktionshinder.

Prayer Season (Tid för bön) på SAT-7 TÜRK. Program-
ledaren diskuterar utmanande ämnen som tagits upp 
av de turkiska tittarna, sedan stöttar och uppmuntrar 
hon publiken genom att betjäna dem i bön.
Kvinnorna i Turkiet lever fortfarande under diskrimine-
ring. Programmet Homemade på SAT-7 TÜRK inspire-
rar och stöttar dem både i arbetslivet och hemmet.

LÄS MER PÅ SAT7.ORG

Saronkyrkan är med och stöttar den kristna tv- 
kanalen Sat-7 som sänder via sattelit i Mellanös-
tern. Här är ett utdrag från ett nyhetsbrev från Mats 
Frändå som jobbar som Projekt manager för Sat-7.

ETT AXPLOCK AV SAT-7'S PROGRAM 
OCH DESS BETYDELSE FÖR VÅRA  
TITTARE

SAT-7 vill genom våra program stödja utsatta grupper 
såsom kvinnor, handikappade och barn, allt utifrån en 
helhetssyn på människan.

Många kristna familjer i Egypten upplever oro och 
rädsla utifrån situation med attacker mot kristna och 
deras kyrkor. SAT-7 ARABIC:s program Bridges sände 
flera program under påve Fransiskus besök i Egypten 
efter attackerna 2018. Påvens besök hade stor be-
tydelse för Egyptens kristna. Bridges tar upp många 
olika ämnen och nyligen har rasism och konflikter  
mellan etniska grupper i Mellanöstern varit aktu-
ellt. Bl.a. efter mordet på en sudanesisk pastor som  
arbetade med flyktingarbete i Egypten.
 
SAT-7 ger också de som lever med handikapp en röst. 
Efter år med krig i länder som Syrien så lever miljoner 
människor med olika handikapp. Många av våra pro-
gram lyfter dessa frågor i samhällsdebatten men också 
som ett stöd för de utsatta.
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mensam bönevecka för församlingen. Böneka-
pellet vid gudstjänstsalen kommer då bli ett rum 
där vi kan boka upp oss för bön en timme i ta-
get. En god möjlighet att enskilt eller som grupp 
(hem-, ungdoms-, städ-, fika-, lednings-grupp 
eller som familj!)  bli en del av en pågående 
bön för församlingens gemenskap och arbete.

Som församling befinner vi oss i ständiga val 
och prioriteringar. Vi lever dessutom i en spe-
ciell övergångstid mellan det som varit och det 
som kommer, inte minst gäller det frågan om hur 
församlingens ledarskap skall se ut. Det finns 
därför många skäl att söka Guds ledning i det 
församlingen står i. 

 Vi ser fram emot denna viktiga tid i församling-
en. Mer information kommer som sagt, men 
börja gärna  redan nu att tänka och planera 
för hur du (ni som familj/grupp) vill ta vara på 
denna tid. 

Hälsningar pastorsteamet

START: ONSDAG 6:E MARS 
AVSLUT: SÖNDAG 21:E APRIL KL 11.00 
MED PÅSKDAGSFEST
 
Så är det dags igen för kyrkans fastetid inför 
påsk. En särskild tid att enskilt och tillsammans 
sortera vad som tynger ner våra liv och vad 
som ger oss mer liv. Allt med syfte att välja det 
som lite mer hjälper oss att rikta vår uppmärk-
samhet till Gud.

Likt förra året kommer ett särskilt fasteblad fin-
nas till hands där uppmuntran till olika slag av 
fastepraktiker (dvs konkreta sätt att fasta och 
avstå på) kommer att finnas med. Nytt för i 
år är att vi kommer att erbjuda tre ”prova på 
samtal” i andlig vägledning, d.v.s. samtal om sin 
gudsrelation och vad man längtar efter att den 
mer skulle präglas av.  Vi kommer också erbju-
da en liten tyst retreat utanför Lerum to kväll den 
4:e till söndag morgon den 7:e april. Under stil-
la veckan följer vi varje kväll Jesu väg till korset.
Mitt i fastetiden, vecka 12, kommer vi ha en ge-

RIKTA OM DIN
UPPMÄRKSAMHET

Följ med Saronkyrkan i fastetid inför påsk.
40 dagar där vi lite extra riktar vår  

uppmärksamhet till Gud
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ELIN ALM 
Tf. församlingsföreståndare
0739-07 51 14
elin.alm@saron.se

CARL-JOHAN HOLMBERG
Administrativ chef
0707-33 59 95
cj.holmberg@saron.se

JONAS PRAMWALL
Pastor
0768-82 42 27
jonas.pramwall@saron.se

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

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

INGRID FRÄNNE
Diakon 50%
0704-96 80 73
ingrid.franne@saron.se

CARINA CEDERBORG
Barn- och familjeansvarig
0768-50 11 04
carina.cederborg@saron.se

LINDA MARTINSON
Ungdomssocionom
0723-61 94 08
linda.martinson@saron.se

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

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

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

ANGELINE HAGBY
Personalansv. Second Hand
0768-50 11 06
angeline.hagby@saron.se

LENNART NORDIN
Arbetsledare Second Hand
0768-50 11 07
lennart.nordin@saron.se

STYRELSEN
styrelse@saron.se

FÖRSAMLINGSLEDNING
forsamlingsledning@saron.se

MEDARBETARE I SARONKYRKAN 
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ÄR DU FÖRETAGARE? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i månadsbladet. 

Kontakta Carl-Johan Holmberg c-j.holmberg@saron.se

0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se

0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se

0708-80 14 12, anders@aodman.se

031-42 86 52 , bernardsradiovideo.se

031-313 48 78, www.enkatfabriken.se

0708 - 19 94 34 

0736 - 10 54 55, www.hagbybygg.se

0766-41 97 04

www.paxel.se

0302-374 50, www.oijared.se

SPONSORER

VI TAR GÄRNA EMOT DINA GAMLA SAKER
Istället för att lägga dem i en mörk gaderob hemma, 

skänk till oss, så säljer vi sakerna och överskottet av pengarna 
går till att göra Göteborg och världen till en rättfärdigare plats. 

NU HAR VI 
ÖPPET MER!

TISDAG 13-16
TORSDAG 16-19
LÖRDAG 10-13


