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Vill du få vårt nyhetsmail? 
Skriv till info@saron.se så lägger vi till dig. 

GUDSTJÄNSTER

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

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN

I samarbete med 

JUNI & JULI

SÖNDAG 3 JUNI KL. 11.00  

VÅRT DOP
Predikan: Daniel Dalemo  
Musik: Heléne Bengmark med team
Hes 36:25-28, Rom 6:3-11,  Joh 3:1-8, Ps 66:5-12

SÖNDAG 10 JUNI KL. 11.00
KALLELSEN TILL GUDS RIKE 
Predikan: Elin Alm
Musik: Emil Mattsson med team
Jes 49:1-2 , Apg 19:4, Luk 1:5-17, Ps 96

SÖNDAG 17 JUNI KL.11.00
FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
Predikan: Jonas Pramwall
Musik:Amanda Gustafsson med team 
Mik 7:18-20, Rom 5:6-11,  Luk 15:1-7, Ps 119:170-176

SÖNDAG 24 JUNI KL.11.00
DEN HÖGSTES PROFET
Predikan: Elin Alm
Musik: Gittan Dalemo
Jes 54:7-10, Heb 13:12-16,  Joh 16:16-22, Ps 147:1-7

SÖNDAG 1 JULI KL.11.00
SÄND MIG
Predikan: Jonas Pramwall
Hes 1:26-2:3, 8-10 , 1 tim 1:12-17 Luk 5:1-11, Ps 40:6-12

SÖNDAG 8 JULI KL.11.00
EFTERFÖLJELSE
Predikan: Johannes Lorin
Musik: Marcus Runby med team
3 mos 19:1-2, 13-18, 1 pet 1:13-16, Matt 5:20-26, Ps 15

SÖNDAG 15 JULI KL.11.00
JESUS FÖRHÄRLIGAD
Predikan: Sandra Åkersten
2 Mos 24:12-18 , 2 Pet 1:16-18,  Matt 17:1-8, Ps 89:12-18

SÖNDAG 22 JULI KL.11.00
ANDLIG KLARSYN
Predikan: John Kvarnero
Mik 3:5-8, 1 Joh 4:1-6 Matt 7:15-21, Ps 119:30-35

SÖNDAG 29 JULI KL.11.00
GODA FÖRVALTARE
Predikan: Samuel Gunnarsson
1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 Matt 25:14-30, Ps 8

English translation at our Sunday service, please contact the ushers
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Vill du få vårt nyhetsmail? 
Skriv till info@saron.se så lägger vi till dig. 

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 

Så var den efterlängtade våren och sommaren här! Efter en ovanligt lång vinter kom värmen och 
väckte ovanligt mycket glädje och tacksamhet hos mig. Jag gissar att du känner igen dig. När vi vet 
att våren en dag kommer att komma växer hoppet och förväntan inför dess ankomst. I år var längtan 
och förväntan stor, liksom glädjen och tacksamheten.
Jag tänker att detsamma gäller vår tro. Genom tron på Jesus Kristus har vi ett levande hopp. Ett hopp 
om att Han alltid är med oss, hör oss och ser oss. Ett hopp om att Han svarar när vi ber och inte mist 
- hoppet om ett evigt liv i himmelen. När vi på olika sätt får erfara Gud gläds vi och tackar Honom. 

Hopp och förväntan talar om något vi ännu inte ser, 
men som vi vet eller tror ska komma. 
Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss 
visshet om det vi inte kan se. Heb 11:1
I grunden finns vår tro och utifrån den föds förväntan. 
Vad har du för förväntan på Gud idag, denna som-
maren, detta året? 
En helg nu i maj var jag på en kristen konferens i Öst-
ersund. Tron och förväntan på vad Gud skulle göra 
var stor och det vi fick se var något som jag aldrig 
tidigare varit med om. Människor blev frälsta och flera 
blev helade både under gudstjänsterna och på gatu-
evangelisationen. Det var med överflödande glädje 
och tacksamhet till Gud jag åkte söderut igen!

Under hösten kommer vi i Saron att ha fokus på att 
föra vidare tron på Jesus Kristus. Jag vill uppmuntra dig 
till att höja din förväntan på Gud. Ha en större förvän-
tan på att Gud svarar när du ber för din granne. Kom till gudstjänsten med en större förväntan på att 
få ett personligt möte med Gud. Förvänta dig att Gud backar upp när du delar ditt vittnesbörd för 
den som ännu inte har en kristen tro.

GLAD SOMMAR! //AMANDA GUSTAFSSON- MUSIKLEDARE I SARONKYRKAN

EN STÖRRE FÖRVÄNTAN

Save the date!
SARONKYRKANS FÖRSAMLINGSDAG

15 SEPTEMBER 
I FISKEBÄCKSKYRKAN
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TILLSAMMANS STÄDAR 
VI KYRKAN UTE & INNE
TISDAG 19 & ONSDAG 20 JUNI
Det var länge sedan vi gjorde en storstädning i Saronkyrkan, därför kör vi två 
dagar när vi tillsammans städar inne och ute - för nu ska kyrkan skina igen!

Anmäl dig till vilket pass du kommer och städar, vi delar upp dagarna i tre 
delar: morgon 8-12, eftermiddag 13-17, kväll 17-21.

ANMÄL DIG PÅ HEMSIDAN SENAST 17/6: WWW.SARON.SE/RENTOCHFINT
Det bjuds på fika! Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta i storstädningen.

Har du frågor, konktakta Emma Gunnarsson emma.gunnarsson@saron.se, 0722-51 12 11

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

LÄNGTAR DU EFTER ATT FÅ STÖDJA 
MÄNNISKOR I SAMTAL?
Själavårdsteamet: I församlingen finns ett själa- 
vårdsteam som behöver förstärkas. För att vara med 
i detta så behövs – förutom den personliga lämplig-
heten – en villighet att finnas till förfogande att möta 
människor som befinner sig i olika livssituationer och 
behov. Teamet möts en kväll per termin.
Andlig vägledningsteamet: Under läsåret har ett 
team formats av ett 20-tal personer som i sin tur mött 
ett 50-tal unga vuxna för lärjungaformande samtal en 
timme varje månad. Då behovet är stort söker vi nu fler 
människor som är intresserad av att gå in i denna upp-
gift. Teamet möts en kväll varannan månad. 
Väcker det frågor och nyfikenhet? Kontakta Daniel  
Dalemo som berättar mer.

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

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

FÖRSAMLING / DIAKONI / INTEGRATION 

DET FINA MED EN HUSGRUPP
Nu tar de flesta husgrupperna sommarledigt. För 
många har det varit viktigt att regelbundet mötas i den 
lilla gruppen och där hämta kraft. Man växer alltid lite i 
mötet med andra människor. Gud har mött oss i bönen 
för varandra och i alla samtal som förts om stort och 
smått. Vi hävdar att ensam inte är stark. Den praktis-
ka omtanken om varandra är viktig och när livet haltar 
får vi ge och ta emot stöttning. Fundera om du inte ska 
vara med i en husgrupp till hösten och dela din andliga 
längtan med andra.

ÄR DET DAGS ATT GÅ EN  
ALPHAKURS I HÖST?
Kanske vill du fördjupa dig i grunderna i den kristna 
tron? Fundera på om du har en vän eller arbetskamrat 
som du skulle kunna erbjuda att gå tillsammans med. 
Kursen är öppen för alla som vill veta mer om kristen 
tro och samtala om kring livets mening och tro. Kom på 
vår ”prova på gång” 20 september 18.30 och känn 
dig för och bestäm sen hur du vill göra. Kursstart 27 
september. 

BLI SPRÅKVÄN ELLER VOLONTÄR  
PÅ SPRÅKCAFÉET PÅ SFI
Under veckorna fylls kyrkan med ett 60-tal elever som 
studerar sfi. Skolan står för utbildning och Saronkyrkan 
bidrar med olika mervärden, t.ex. genom språkcaféer, 
månadsaktivitet och språkvänner. Särskilt glada är 
eleverna för alla språkcaféer (vilket är oerhört ovanligt 
på sfi) där de får prata svenska med olika volontärer 
under skoltid.
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, laga mat… Tillsammans 
för vi skillnad! Var med du också! Vill du vara med och 
hjälpa till? Hör i så fall av dig till Sara Brunnegård. 

CAFÉ ZAHRA
SOMMARUPPEHÅLL 5 JUNI - 28 AUGUSTI
En mötesplats för kvinnor! Integration, social inklude-
ring och gemenskap börjar med att vi möts och lär 
känna varandra. Café Zahra har varit en sådan plats i 
snart tio år. 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. Om 
du vill vara med i höst, hör av dig till Sara Brunnegård. 

SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18 - 20
Saronkyrkan är en av flera organisationer som varje 
vecka åker till Migrationsverkets ankomstenhet Sagå-
sen i Kållered, för att hålla öppet ”Hus 100”. Därinne 
finns leksaker, pyssel, trevliga fåtöljer m.m., och huset 
är bara öppet när någon av besöksorganisationerna  
kommer dit.  Vår önskan är att kunna åka dit varje 
vecka under sommaren också, då flera andra orga-
nisationer kanske har uppehåll, och besöken därmed 
blir än mer efterlängtade och uppskattade. Kanske vill 
du följa med någon gång i sommar? Till Sagåsen går 
det utmärkt att bara följa med vid ett enstaka tillfälle!

FÖR MER INFO OM 
SFI & INTEGRATION: 
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20
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FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
Anna-Lotta Karlsson 
Butikschef
anna-lotta.karlsson@saron.se 
0768-50 11 07

TACK FÖR DEN HÄR 
VÅRTERMINEN! 

Stängt för vårstädning.
Vecka 25 har vi städvecka och då ingen försäljning. 
Den 30:e juni blir sista lördagsförsäljningen för termi-
nen. 

Sommatider
Vecka 27-32 har vi sommartider vilket innebär att 
butiken har öppet Torsdagar 15.00-18.00. Det kan 
komma att bli öppet något mer under sommaren. Info 
om det kommer att finnas på facebook, instagram och 
hemsidan. Vecka 33 drar vi igång med vanliga tider 
för försäljning igen. 
Vill man vara med och hjälpa till som volontär i sommar 
eller till hösten är det bara att höra av sig till Angeline 
på angeline.hagby@saron.se eller ring henne på 076-
8501107. 
Trevlig sommar från oss på Second Hand!

#SARONUNG

NU TAR VI SOMMARLOV!
Tack för den här terminen! 7up, frukostklubben och 
Brunnen är tillbaka i september! 

Be gärna en bön för lägret på Sundsvik 
31/7-5/8 och om du inte anmält dig dit 
ännu, gör det snarast!

Vill du haka på som ledare i någon av ungdom-
sverksamheterna till hösten? VAD KUL! Hör av dig till 
Linda för mer info. Både 7up och Brunnen behöver 
påfyllnad av nya ledare. 

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

FÖRÄLDRALEDIG HÖSTEN 2018?
-VÄLKOMMEN TILL KYRKIS OCH RYTMIK!  

Från den 1/6 kan du anmäla dig och ditt barn  till höstens rytmikgrupper.  
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 hittar du information och 
anmälningsformulär på www.saron.se. Välkommen med din anmälan!

Kyrkis (öppna förskolan) har stängt över sommaren. 

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

VÄLKOMMEN TILL 
BARNKYRKANS 
AVSLUTNING 

SÖNDAG 10 JUNI 11.00
Barnkören Popcorn med band bjuder på en 

musikalisk resa i tid och rum. 
Efteråt fortsätter festen med korv och fika.

BARNKYRKAN I SOMMAR
Under sommaren har barnkyrkan uppehåll men det 
finns goda möjligheter för er som familj att fira guds-
tjänst då lilla salen står dukad för lek och pyssel hela 
sommaren. Söndagen den 26 augusti startar vi igång 
igen men redan den 20 augusti finns det någon form 
av aktivitet.

BARNVÄLSIGNELSE 
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! Den glädjen 
vill vi som församling dela med föräldrar, släkt och 
vänner. I Barnvälsignelsen ber vi om välsignelse över 
barnet och innesluter hela familjen i våra förböner. Du 
kan nu anmäla ditt barn till något av följande datum:  
Söndag kl. 11.00 19/8, 23/9, 18/11 
och söndag kl. 15.00 21/10.

SCOUTLÄGER 
16-19 JUNI
Scoutlägret ”Äntligen hem-
ma” är i år på Sundsviks-
gården utanför Uddevalla. 
Mer information om lägret 
och anmälan får ni av era 
ledare. För att kunna åka 
med på lägret måste man 
vara med i en av våra 
scoutpatruller. 

Kontakt: Marcus Runby 0703-00 96 42
scout@saron.se

SÖNDAGEN DEN 26 AUGUSTI STARTAR BARNKYRKAN IGEN



8

SARONKYRKANS  
BÖNEKALENDER

VI BER FÖR SOMMARENS LÄGER OCH AKTIVITETER, SAMT FÖR VÅR OMVÄRLD, 

DE MÄNNISKOR OCH PROJEKT VI STÖTTAR.

SÖNDAG 24 JUNI 2018
Vi ber för människorna som är kvar i Syrien. Vi ber att kriget ska ta slut! Var med de familjer 
som splittrats och barnen som varje dag lever i trauma på grund av kriget. 

SÖNDAG 17 JUNI 2018
Vi ber för vår medlem Anna-klara som är vår utsända missionär i Mellanöstern, via EFK. 
Hon arbetar med att stödja och träna barn- och ungdomsledare i församlingar, samt stödjer 
församlingar i arbetet med att utveckla synen på barn. 

SÖNDAG 3 JUNI 2018  
Vi ber för flyktingarna i flyktinglägren i Libanon. Vi ber för de organisationer och  
församlingar som finns på plats och hjälper människorna varje dag. Vi ber för de människor 
som lämnat allt i kriget och gått genom stora trauman. Gud ge dem hopp!

SÖNDAG 1 JULI 2018
Vi ber för elever, lärare och volontärer på SFI i Saronkyrkan. Hela sommaren fortsätter lektio-
nerna i våra lokaler och vi tackar för varje person som varje vecka finns i kyrkan för att lära sig 
svenska. Tack för vad de ger församlingen, tack för att vi som församling får vara ett verktyg för 
eleverna att komma in i det svenska samhället. 

SÖNDAG 8 JULI 2018 
Vi ber för Ulla-britt Engelbrektsson som arbetat i Nepal med leprasjuka och forskning kring 
TBC-patienter. Saronförsamlingen har stöttat henne i många år, och nu återvänt till Sverige för  
att gå i pension. Vi ber och tackar för henne och att arbetet hon gjort där ska fortsätta bära frukt. 

SÖNDAG 10 JUNI 2018 
Vi ber för mammor och barn som är med på lägret på Sundsvik denna veckan. En vecka 
för mammor och barn som av olika anledningar behöver få en fin semestervecka tillsammans. 
Vi brukar vara ett 70-tal barn, mammor, ledare och kökspersonal som tillsammans lär känna 
varandra, busar och leker, badar, fiskar krabbor, samtalar, pysslar och får höra om Guds 
oerhörda kärlek till oss alla. Be gärna för lägret och alla barn, mammor och ledare!
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Har du funderat på att testa på att åka ut i världen för 
testa mission eller besöka något missionsprojekt? Då 
ska du söka vårt utlandsstipendie!

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

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

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

SÖK VÅRT
UTLANDSSTIPENDIE

SÖNDAG 22 JULI 2018
Vi ber för den kristna satelit-tvkanalen SAT-7 som sänder dygnet runt i Mellanöstern. Vi ber att 
deras program ska förändra människors liv och att de ska nås av det glada budskapet om Jesus 
Kristus. 

SÖNDAG 29 JULI 2018 
Vi ber för tonårslägret på Sundsvik. Att du Gud är med och beskyddar alla deltagare och 
ledare. Vi ber att de ska få uppleva din kärlek och närhet och att de ska få sköna dagar 
tillsammans. Tack för möjligheten att kunna åka på läger! 

SÖNDAG 15 JULI 2018
Vi ber för symaskinsprojektet i Egypten som vi är med och stöttar genom Think & do. Vi ber 
för de som deltar i yrkesutbildningarna, att det ska bli ett steg mot hållbar försörjning. Be om 
beskydd och vishet för organisationens ledning i tider då kontrollen från myndigheter hårdnar 
på olika sätt.  

Jul i Juli
GÖR SOM GUD - BLI MÄNNISKA

SUNDSVIKSLÄGRET

För dig som börjar 7:an till hösten och upp till dig som går i 3:an på gymnasiet!  
En vecka fylld med skönt häng, bibelstudier, seminarier, aktiviteter, gudstjänster, 
god mat, sköna bad och allmänt fina dagar! MER INFO PÅ WWW.SARON.SE

31/7 - 5/8 - 2018
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
I SARONFÖRSAMLINGEN I GÖTEBORG 
MEDLEMMAR I FÖRSAMLINGEN

Du blir medlem i församlingen genom bekännelse och dop eller flyttningsbetyg från annan församling. 
I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse,
dop och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken
församling du kommer ifrån. 

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för
att ha underlag att rapportera statistik till studieförbundet Bilda och Evangeliska Frikyrkan (EFK) ett 
samfund som församlingen är en del av. 

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson
för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för
information.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive
födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till
medlemmar. 

Församlingen samverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig
informerad om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina
kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen.
EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du
stoppar information från EFK på telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se. 

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till
den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. 
Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang.
Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med födelsedatum, namn och datum för dopet i
ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa fråga till församlingen om när du döptes. Vill du
av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort
alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik. 

Den 25 maj började GDPR (General Data Protection Regulation) gälla i hela EU. Det är en 
lag som gäller hur företag och organisationer behandlar privatpersoners uppgifter. Vi har 
sett över våra rutiner i Saronförsamlingen och har tagit fram denna text som informerar om 
hur vi handskas med våra medlemmars uppgifter. Den hittar ni även på hemsidan och finns 
att få ut på papper. 
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DELTAGARE I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller
för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontakt- 
uppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare yngre än 
13 år kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till 
denne. 
Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till studieförbundet Bilda och 
Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieför-
bund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för 
bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna 
är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare,
för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter
bort. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi med-
dela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

DELTAGANDE I ARRANGEMANG

Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan.
Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas
inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur 
uppgifterna sparas.

FÖRSAMLINGSKONTAKT

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen 
har registrerade om dig vänder du dig till:

Saronförsamlingen i Göteborg 
org-nr 857201-4812 
Brunnsgatan 3 
413 12 Göteborg.
info@saron.se 
www.saron.se

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:
Emma Gunnarsson, kommunikatör och samordnare
emma.gunnarsson@saron.se
0722-51 12 11
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ÄR DU FÖRETAGARE? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i månadsbladet. 
Kontakta Emma Gunnarsson emma.gunnarsson@saron.se

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


