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SÖNDAG 23 APRIL 11.00  
PÅSKENS VITTNEN   

Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Heléne Bengmark med team  
  

SÖNDAG 30 APRIL 11.00  
DEN GODE HERDEN 
Predikan: Magnus Bramer 
Musik: Amanda Gustafsson med team

GUDSTJÄNSTER MARS - APRIL 2017

PÅSK I SARON 

SÖNDAG 9 APRIL 11.00  
PALMSÖNDAGEN 

Predikan: Jonas Pramwall   
Musik: Barnkören Popcorn, Carina Cederborg

MÅNDAG 10 APRIL 18.00 
ANDLIG VÄGLEDNING 

Joakim Hagerius 

TISDAG 11 APRIL 18.00 
ANDLIG VÄGLEDNING 

Joakim Hagerius 

ONSDAG 12 APRIL 18.00 
ANDLIG VÄGLEDNING 

Joakim Hagerius    

 

TORSDAG 13 APRIL 19.00
SKÄRTORSDAGEN  

Predikan: Joakim Hagerius   
     

FREDAG 14 APRIL 15.00   

LÅNGFREDAGEN 
Predikan: Magnus Bramer   
     

LÖRDAG 15 APRIL 23.30   

PÅSKNATTEN  

Predikan: Morten Sager    
Musik: Emil Mattsson med team  

   

SÖNDAG 16 APRIL 11.00   
PÅSKDAGEN  

Predikan: Elin Alm    
Musik: Jennifer Götvall med team  

   

SMAKA & SE 

FREDAG 17 MARS KL. 20.00
FREDAG 21 APRIL KL. 20.00

SÖNDAGKVÄLL I SARON
5 MARS KL.18.00
2 APRIL  KL. 18.00

MARS
SÖNDAG 5 MARS 11.00 
PRÖVNINGENS STUD 
Predikan: Morten Sager   
Musik: Jennifer Götvall   

  

SÖNDAG 12 MARS 11.00  
DEN KÄMPANDE TRON 
Predikan: Joakim Hagerius  
Musik: Marcus Runby med team  
   
SÖNDAG 19 MARS 11.00  
KAMPEN MOT ONDSKAN 
Predikan: Elin Alm
Musik: Amanda Eliasson med team  
   
SÖNDAG 26 MARS 11.00  
GUDS MÄKTIGA VERK 
Predikan: Joakim Hageruis
Musik: Amanda Gustafsson med team 

   

APRIL
SÖNDAG 2 APRIL 11.00 
Predikan Magnus Bramer   
Musik: Gabriel Cederborg med team  

   

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

SWISH 123 664 09 99 • WWW.SARON.SE 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN

PÅSKEN - DEN STÖRSTA HÖGTIDEN
Vi närmar oss den högtid som i kristen tro är den viktigast och mest betydelsefulla. Det finns flera högtider 
som är av stor betydelse, rent av omistliga i sitt innehåll. På jul firar vi att Gud blir människa i Jesus Kristus. 
Gud och människa, förenade i en enhet men utan sammanblandning. På pingst firar vi andens utgjutande 
som är Guds närvaro och kraft för var och en som tror och tar emot. Men den viktigaste högtiden är 
Påsken. När Gud genom Jesus försonar hela världen med sig genom att låta Jesus dö och uppstå. I Jesus 
förenas igen Gud och människa, helt och fullt. Och Anden gör denna förening möjlig och verklig för var 
och en som tror och tar emot. Detta är trons mysterium.  

Lev med i påskveckans samlingar när vi dag för dag följer Jesus i den veckan som är världshistoriens mest 
betydelsefulla vecka. 

/Joakim Hagerius

VÄLKOMMEN TILL SARONKYRKAN! 
 
Här i Saronkyrkan händer ständigt olika saker, gudstjänster, bön, sfi, språkcafé, barnrytmik, övningar 
m.m. För att hitta senaste nytt kan du gå in på vår hemsida och titta på startsidan och i kalendern, där 
man lätt får en överblick av vad som händer i veckan. Följ oss gärna på sociala medier för att få färska 
uppdateringar. I vår app som heter #Saronappen kan du varje dag få en påminnelse i din mobil om att 
läsa Bibeln och följa vår bibelläsningsplan. I appen finns även Saronpodden, som du kan lyssna på varje 
vecka med olika teman och personer. Vi hoppas att du ska känna dig välkommen in i vår gemenskap.



4

ETT ÅR HAR GÅTT SEN BOSSE OCH ANN-LIS 
BLEV MEDLEMMAR I SARON. MEN VALET ATT 
GÅ MED VAR INTE SJÄLVKLART TROTS BRA 
FÖRKUNNELSE OCH UNDERBAR MUSIK. 

Bosse hade varit änkeman i några år när han 
träffade en vän från ungdomsåren, Ann-Lis.  
De bestämde sig för att dela livet och bryta upp 
från sina gamla liv i Skövde och Trollhättan.  
Platsen de valde att starta om på var i Göteborg, 
för här fanns barn och barnbarn nära. Allt föll 
på plats och de kände Guds ledning när de fick 
tag i en lägenhet i Utby. Som nygifta pensionärer  
flyttade de till Göteborg hösten 2015. 

Tillsammans började de leta efter en församling. 
Båda har sina rötter inom Evangeliska frikyrkan 
och kände att de ville finnas med i ett sådant 
sammanhang. De kom till Saron flera gånger 
och fastnade för gudstjänsterna och förkun- 
nelsen. Efter att ingen hälsat på dem på fem  
gånger började Ann-lis dock tvivla på om Saron 
var platsen för dem. 

– Jag hade ju tänkt att detta var vår kyrka, 
men hur ska jag klara av den barriären, att  
ingen tog kontakt med mig? Men så kom jag 
fram till att man får göra något själv och inte sitta 
någonstans längst bak och vänta på att något 
ska hända.

DET ÄR SÅ LÄTT ATT SE VAD SOM FATTAS,  
MEN OM MAN STANNAR KVAR SÅ 
KÄNNER MAN VÄRMEN
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INTERVJU

Istället valde de att själva söka upp och engagera 
sig i olika verksamheter i församlingen. 
Bosse fann sitt engagemang i alla flyktingar som 
kom till Sverige hösten 2015 och följde med  
besöksgruppen till Sagåsen varje vecka.  
Genom det började han lära känna medlemmar i  
församlingen. De hade en god arbetsgemenskap 
i besöksgruppen som kom att betyda mycket för 
honom. 

– Det som tilltalade oss var just den diakonala  
och sociala insatsen som församlingen gjorde 
och där kände vi att vi ville satsa, säger Bosse. 
I Skövde var han mycket engagerad i språkcafé 
och jobbade som Sfi-lärare. Båda två har alltid 
varit mycket aktiva i de församlingar de tidigare 
funnits i och det faller sig naturligt för dem att 
sätta händerna i något även i Saron.  

– Jag skulle aldrig kunna gå till en försam-
ling och bara sitta, säger Ann-Lis. Hon valde att  
engagera sig i Sarons kvinnocafé - Café Zahra. 
När församlingen bestämde sig för att starta sfi 
tillsammans med Hylliepark folkhögskola, föll det 
sig naturligt för dem båda att vara med, eftersom 
hon tidigare jobbat som lärare i svenska som an-
draspråk och Bosse med sfi.

Nu har de varit med i Saron i ett år och när jag 
ställer frågan om de efter året som gått känner 
att det är deras församling, svarar de i mun på 
varandra – Ja!

– Nu känner man igen fler människor, men det 
är ju ett samspel, säger Ann-Lis. 
De har blivit hembjudna till folk och de känner att 
människor bryr sig om dem. De har också startat 
en husgrupp hemma hos sig, som betyder väl-
digt mycket för dem. Nu har känslan av att ingen 
vet vem de är bytts ut till att känna delaktighet.  
Detta beror främst på att de valde aktivt att gå på  
nästan alla samlingar som fanns, för att lära  
känna och förstå sammanhanget bättre. 

– Vi kontaktade Jonas Pramwall som är  
ansvarig för nya medlemmar och han kom hem 
till oss, vilket betydde mycket för oss. Vi hade 
ett ärligt samtal med honom och sa hur vi hade 
upplevt vårt första möte med församlingen, säger 
Ann-Lis.  

– Vi ser att man nu aktivt jobbar med dessa 
frågor och bjuder in till samlingar för alla  
åldrar och försöker fånga upp nya människor. 
Men det också viktigt att själv ta kontakt och se 
andra, för många är i samma situation som en 

själv när man kommer till en ny församling första 
gången, inflikar Bosse. Ann-Lis fortsätter: 

– Jag satt i söndags på gudstjänsten och 
tog in människorna runt mig, där finns de väl- 
etablerade, där finns de fattiga, där finns de 
som inte mår så bra, tiggaren som kommer in till  
fikat, barn, unga, studenter – en salig blandning 
och det finns en värme. Det är så lätt att se vad 
som fattas, men om man stannar kvar så känner 
man värmen. Och jag tror vi är dåliga på att dela 
det med varandra. Fastän det är en så stor för- 
samling så finns det en innerlighet och otrolig 
värme här.

Församlingen har en utmaning i att se alla 
människor som kommer till gudstjänster och 
samlingar, och i folkvimlet är det lätt att tappa 
bort sig och hinna se nya ansikten. Därför har 
vi varje söndag välkomstvärdar som hälsar i  
dörren och på fikat finns ett bord med en M-skylt 
som betyder MÖTESPLATS. Där finns det alltid  
medlemmar som man kan gå och prata med 
om man är ny och osäker på vart man ska ta  
vägen. Men vi kan alltid bli bättre och relationer 
är ständigt ett levande arbete som ska genomsyra 
församlingen. För det är inte byggnaden som är 
församlingen, det är människorna som är i den.

Avslutningsvis frågade jag Ann-Lis och Bosse om 
tre saker som kännetecknar Saron för dem: 

– Att andligheten, djupet i förkunnelsen och 
omsorgen går hand i hand så tydligt.

– Den varma gudstjänstatmosfären.
– Musiken –det är inte är uppträdande utan en 

naturlig del i gudstjänsten. 

Sist tillägger Bosse:
– Om du går till församlingen – bli medlem och 

bli delaktig, även om det bara är kort period du 
är i Göteborg och studerar!

/Emma Gunnarsson
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Elenor Gustafsson, pastor och församlinsplanterare från 
Linköping besöker oss och tillsammans med församlingens 
pastorer möts vi för en förmiddag kring tillbedjan och olika 
böneuttryck. Vi får möjlighet att samtala och fundera kring 
bönens betydelse i församlingen. 
En förmiddag med föredrag, samtal, bön och lovsång.

FÖR DEN HÄR 
VÄRLDENS SKULL

EN FÖRMIDDAG OM 
BÖNENS BETYDELSE 
I VÅR FÖRSAMLING

LÖRDAG 25 MARS KL 9-13 
- FRUKOST till självkostnadspris. 

Anmäl dig till info@saron.se senast 17/3 (meddela specialkost)
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Elenor Gustafsson, pastor och församlinsplanterare från 
Linköping besöker oss och tillsammans med församlingens 
pastorer möts vi för en förmiddag kring tillbedjan och olika 
böneuttryck. Vi får möjlighet att samtala och fundera kring 
bönens betydelse i församlingen. 
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UNGA VUXNA / MUSIK

För mer info om 
UNGA VUXNA: 
Morten Sager, pastor
morten.sager@saron.se
0708-77 59 79

@SARONUNGAVUXNA

SARON UNGA VUXNA

Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan och tillbedjan. 
Vårens tema: “Hela livet”. Klockan 20:00 
Datum: 27/1, 24/2, 17/3, 21/4, 19/5

En plats för diskussion och reflektion. Vårens tema: 
“Innanför och utanför i en kyrka där ‘alla’ är välkomna: 
normer och normkritik i kyrkan”. Klockan 19:00. 
Datum: 30/1, 1/3, 29/3, 26/4

Gospel, glädje och sväng. Kvällen inleds med fika. 
Välkommen på “prova på”-gånger: 17 och 24 januari.

För mer info kring unga vuxna-arbetet: maila 
smaka@saron.se, ring Emelie Hagbranth på 0703057146 
eller klicka in på www.saron.se 

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.

Ta ledigt en dag från jobb/plugg - få tre hela skiddagar! 
Vecka 14 drar vi ut i backarna. 2990 kronor. Datum: 6-9/4

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

   SARONKYRKANS

UNGA 
VUXNA

Smaka & se 

Felicity 

Smaka  Skidresa

Kyrklunch

Samtal pågår 

Husgrupp 

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

SOM NY I STAN kan det vara svårt att lära känna nya människor. I en stor kyrka som Saron finns det 
några sammanhang där det är lite lättare att få kontakt med andra unga vuxna. Varje söndag efter 
gudstjänsten lagar vi – och äter! – kyrklunch tillsammans. I gospelkören Felicity delar vi sångens glädje. 
Några onsdagar per termin möts vi i Samtal Pågår för att brottas med våra frågor kring tro och  
samhälle. På Smaka & Se-gudstjänsten en fredag i månaden tillber vi och fikar tillsammans.

0
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BÖN I SARON
MORGONBÖN: 
TISDAG & TORSDAG 07.00 -07.45
Varje vecka träffas vi och startar dagen med  
tidebön, laudes. På tisdagarna är det grötfrukost  
efteråt innan vi drar vidare till jobb och skola.

LUNCHBÖN: TISDAG 12.00 - 12.20 
Varje tisdag samlas vi för tidebön. 

FREDAGSBÖN: 17.00

SÖNDAGSBÖN: 10.00
Innan gudstjänsten ses vi för bön.

VI SES I BÖNERUMMET 
BREDVID KYRKSALEN

NYFIKEN PÅ SARON?
5 FEBRUARI, 5 MARS, 2 APRIL, 
7 MAJ, 4 JUNI

Vill du veta mer om Saron? Funderar du på att 
ta steget och bli medlem? Direkt efter guds- 
tjänsten på söndagar 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.

KOM MED I EN HUSGRUPP
En husgrupp består av 4-12 personer som regel-
bundet träffas varje eller varannan vecka för att 
dela livet och fördjupa tron. 
Här är platsen att tillsammans med andra växa 
som kristen. Om du har frågor, eller är intres-
serad av att finnas med i en mindre grupp - hör 
av dig.

För mer info om 
FÖRSAMLING & KULTUR:  
Jonas Pramwall, pastor
jonas.pramwall@saron.se 
0768-82 42 27

ÖPPEN KYRKA: PLATSEN ATT BARA KOMMA TILL, LÄRA KÄNNA 
VARANDRA OCH HA EN GOD STUND TILLSAMMANS.
Nu öppnar vi upp kyrkan en vardag i månaden för att uppmuntra till att lära känna varandra bättre  
och att hjälpa varandra in i Sarons gemenskap. För ALLA mellan 0-120 år. Vi äter tillsammans, 
leker, pratar och tar tid för varandra. Kvällen avslutas med en andakt. VÄLKOMMEN!  
För mer info: Magnus Bramer

ÖPPEN KYRKA   

ONSDAG 29 MARS KL 18.00

ONSDAG 26 APRIL KL 18.00
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:ÖPPET HEM

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: 

1) Våra erfarenheter av tro och andlighet
2) Vad är det vi längtar efter?
3) Kristen tro som möjlig väg?

DU KAN VÄLJA TRE MIDDAGAR I HEM I 
FÖLJANDE STADSDELAR:

MASTHUGGET
FREDAG 3/3, FREDAG 17/3  FREDAG 31/3
(ANMÄLAN SENAST 27/2)

ASKIM
LÖRDAG 25/3, LÖRDAG 8/4, FREDAG 21/4.   
(ANMÄLAN SENAST 20/3)

Kostnad 200 kr, Anmälan och frågor:  
jonas.pramwall@saron.se, 0768-82 42 29

EN PLATS FÖR GEMENSKAP, SAMTAL OCH BÖN
Fyra kvällar under våren öppnar några medlemmar i Saron sina hem för alla som vill träffas samtala 
och be. Öppet hem är ett sätt att lära känna Saron i ett mindre format. Hit kommer medlemmar från 
församlingen 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.

TORSDAG 9 MARS 19.00  
Anette & Sture Johansson – Pontus Wiknersgatan 3, Göteborg
TORSDAGEN 6 APRIL 19.00
Anette & Sture Johansson – Pontus Wiknersgatan 3 Göteborg
TORSDAG 11 MAJ 19.00
Sandra & Ola Åkersten – Madbäcksvägen 6F Västra Frölunda

TA MED EN VÄN PÅ: TRE MIDDAGAR!

FÖRSAMLING
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FELICITYGOSPELCHOIR

GOSPEL AFTER WORK  
MED FELICITY
21 MARS KL 18.30
Välkommen att dela gospelns glädje med oss en 
vanlig tisdagskväll. Vi bjuder på svängig gospel 
som är enkel för alla att sjunga med i.
Under kvällen serveras festligt tilltugg. 
Kom att gospla loss med oss!

SARON//UNG - MUSIK

SARON//UNG
7up är ungdomsamlingen för dig som går i 7:an 
och uppåt och vi ses varannan fredagskväll. 

OMG är träffen för dig som går i gymnasiet 
och vi ses var tredje fredag. Kolla hemsidan för 
vårens datum!

Följ på instagram för att få reda på vad som 
händer i de verksamheter som finns för ung-
domar i kyrkan. Det går även att vara med i 
gruppen ”ung i saron” på facebook för att få 
reda på alla aktiviteter.

VI BEHÖVER BLI FLER! 
För att de verksamheter som finns för ungdomar 
ska kunna utvecklas behöver vi fler peppade, 
glada och engagerade volontärer! Du kanske 
är duktig på pingis/gillar toast/kan dansa/skul-
le vilja pyssla mer/prata med ungdomar/bara 
vara/förlora i tvspel – kom och var med i teamet 
som har hand om fritidsgården Brunnen på 
torsdagar. Kanske tycker du att det är kanonkul 
att ordna gudstjänster för tonåringar/fundera 
ut kluriga lekar/fixa fika/prata med ungdomar 
om livet/spela pingis/bara vara – då är 7up din 
plats! I församlingen finns alla åldrar represen-
terade, men det syns inte så mycket i ungdoms-
arbetet och det skulle jag önska se en ändring i! 
Tänk om det i ungdomsarbetet i slutet av detta 
år finns volontärer i åldern 20-70 år eller mer?! 
Fantastiskt!
Har du frågor och funderingar – hör av dig!

 För mer info om 
SARON//UNG:
Linda Martinson,
ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
031-74 11 215

@SARONUNG GRUPPEN: UNG I SARON

För mer info om 
MUSIK:  
Jennifer Götvall, musikledare
jennifer.gotvall@saron.se 
031-741 12 09

GOSPEL
AFTER
WORK
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SECOND HAND / SIP

BESÖK FRÅN EGYPTEN I 

HUSGRUPPERNA
12-19 mars åker flera personer från på för-
samlingsresa till Egypten för att besöka vår 
samarbetsprojekt där. När de kommer tillbaka 
vill vi från Sarons internationella program (SIP) 
erbjuda möjligheten för husgrupper att ta emot 
besök från deltagare från resan för att få en 
färsk rapport från Egypten. 
Tanken är att fler ska få del av vårt internatio-
nella arbete i Saron och få höra om de projekt 
vi stöttar. 
Hör av er till Pär Axelstjerna för mer info. 
par@paxel.se 0708-63 64 65

OMBYGGNAD AV SECOND HAND
Nu har den efterlängtade ombyggnationen änt-
ligen dragit igång på riktigt. De börjar utvändigt 
med ny entré och en tillbyggnad med kontor 
och förråd. Det är en spännande tid för Second 
hand och vi kommer att ha mycket att göra. 

VOLONTÄR I SECOND HAND
Vill man vara med som volontär nu i vår och 
hjälpa till att rensa och tömma butiken? 
Kontakta Anna-Lotta på anna-lotta.karlsson@
saron.se. Vi kommer även att köpa in ny butiks-
inredning till butiken så har man kontakter inom 
butiksvärlden och kan hjälpa till med den biten 
så hör gärna av er.

TACK
Jenny Gustafsson slutar som arbetsledare den 
sista februari. Vi tackar henne för det otroligt bra 
arbete hon gjort här och önskar henne lycka till i 
fortsättningen. 

SECOND HAND ÖPPETTIDER
TORSDAG 16-19
LÖRDAG 10-13 

Vi kommer att ha stängt för försäljning på 
skärtorsdagen men öppet på påskafton.
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För mer info om 
SFI & INTEGRATION:
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20

DIAKONI

För mer info om 
OMSORG & DIAKONI: 
Magnus Bramer, omsorgspastor
magnus.bramer@saron.se 
0768-50 11 02

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAGEN DEN 11 MARS 
är det dags för Handla för 
andra. I januari skänktes 
mycket mat och hygienartiklar men behovet är 
stort och därför behöver vi fylla förråden igen. 
Vi möts kl 9.30 i Saron för frukost och sen åker 
vi till tre ICA Maxi affärer och uppmuntrar till att 
handla för andra. Vi räknar med att vara färdiga 
kl 14. Varorna som skänks fördelas till Bergs-
sjöns kyrka, Göteborgs Räddningsmission och 
Saronkyrkan. Det är alltid en trevlig dag och ett 
bra och enkelt sätt att göra skillnad. Om du vill 
vara med anmäl dig till Magnus Bramer eller på 
Handla för Andra eventet på facebook.
 

GEMENSKAPSTRÄFFEN
Gemenskapsträffen är en öppen samling för 
seniorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses 
för gemenskap, fika och för att lyssna till olika 
talare.
TISDAG 14 MARS KL 12.00
”Missionär i Ecuador” 
Emma Gunnarsson är Sarons kommunikatör och 
samordnare. Hon kommer berätta om hennes 
familjs tid som missionärer i Ecuador.

TISDAG 11 APRIL KL 12.00 
”Musikens historia i Saron” 
Anders Lindkvist tar oss med på en berättelse 
om musikens roll i Sarons 80-åriga historia. 

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.

SAGÅSEN 
/CENTRIA
Över 60 miljoner 
människor är på flykt, 
hälften av dem barn. Ett fåtal av 
dessa kommer till Sverige med hopp om 
en framtid fri från krig och förföljelse. Vi besöker 
varje vecka dessa människor på Migrationsver-
kets olika ställen i Göteborg. 
CENTRIA: TORSDAGAR, KL 13.30-15.30
SAGÅSEN: TORSDAGAR, KL 18-20
Kom och var med! Du behövs speciellt 
på Centria var tredje vecka!
Kontakt: Anna, Marlene, Arvid och Sara
sagasen@saron.se 

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

Vill du vara med?
• Bli språkcafévolontär (måndagar och 

torsdagar, förmiddagar och eftermiddagar 
är det språkcafé)

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

• Be för elever, lärare och volontärer

CAFÉ ZAHRA – INTEGRATIONS- 
CAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAGAR KL 16-18. 
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! Inte-
gration, inkludering och gemenskap börjar med 
att vi möts och lär känna varandra. 
Vi behöver fler kvinnor som känner sig hemma i 
Saronkyrkan och vill ta ett extra ansvar att göra 
så att gästerna känner sig välkomna och sedda.

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 

VI BEHÖVER FLER VOLONTÄRER!
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BARNKYRKAN
Alla barn 3-12 år är varmt välkom-
na att vara med i vår Barnkyrka som 
möts varje vecka. Efter 15 minuter i 
den stora gudstjänsten går barnen 
ner till sina respektive grupper: 
3-5 år-rosa gänget
åk F-3-turkosa gänget
åk 4-6 (LAPD) –gröna gänget
I entrén möts ni av värdar i färgglada tröjor som 
gärna hjälper er att hitta till rätt grupp. 

BARNKYRKAN GUDSTJÄNST 
26 MARS & 16 APRIL 
En gång i månaden firar vi i Barnkyrkan guds-
tjänst alla grupper tillsammans. De äldsta bar-
nen är med och medverkar och samlas tidigare 
för förberedelser. Start i kyrksalen första kvarten 
som vanligt.

PÅSK
SÖNDAG 9 APRIL KL 11 startar vi upp påsk-
veckan tillsammans alla åldrar, barn och vuxna 
med en härlig Palmsöndagsgudstjänst i kyrksa-
len. Barnkören Popcorn sjunger i gudstjänsten, 
Jonas Pramvall talar och vi deltar alla i rörelsen 
kring bön och nattvard. Efteråt serveras det fika 
i Brunnen som vanligt.

ÖPPEN FÖRSKOLA
ONSDAGAR 10.00-12.30
Vår öppna förskola är en härlig mötesplats för
familjer med barn mellan 8 månader och 5 år
med föräldrar (självklart får småsyskon också
följa med). Här får Du och dina barn träffa an-
dra familjer, leka och ha roligt tillsammans.
Vi håller till i kyrkans bottenvåning. Kl.10.30 
har vi en rytmikstrund och det finns möjlighet 
att köpa fika, soppa och pannkakor. Ingen 
anmälan.

BARNKÖREN POPCORN
VARJE MÅNDAG 17.45 - 19.00
Då övar vår barnkör Popcorn. Alla tjejer och 
killar i åk F-6 som gillar att sjunga är varmt 
välkomna att vara med.

I HUVUVUDET PÅ EN TONÅRING
-FÖRELÄSNING FÖR FÖRÄLDRAR 
OCH TONÅRSLEDARE
ONSDAG 15 MARS KL18.00-20.00 
Kostnad: 50 kr - kaffe/the, macka & kaka.

Alla behöver vi stöd och uppmuntran i vårt 
föräldraskap. Därför vill vi hälsa dig som är 
förälder till en ungdom i åldern 11-17 välkom-
men till en inspirerande kväll. Vi välkomnar 
också dig som är tonårsledare eller arbetar 
med ungdomar i din profession. 
Kvällens föreläsare Mia Börjesson är auk soci-
onom, terapeut, coach och författare/inspiratör 
med mångårig erfarenhet av att arbeta med 
tonåringar och deras närstående. 
Mia guidar oss in i tonåringarnas värld och allt 
vad den innehåller. Det blir en kväll om: att gå 
från barn till vuxen, frigörelse, att bo i en ny 
kropp, självbild och självkänsla, vilka förvänt-
ningar du som förälder har på tonårstiden och 
hur du med dina erfarenheter och styrkor kan 
guida och motivera din tonåring in i vuxenvärl-
den. Under kvällen finns också församlingens 
pastor Elin Alm och Carina Cederborg, barn- 
och familjepedagog med för samtal om hur 
vi som församling kan stötta varandra i vårt 
föräldraskap och hur vi tillsammans finns till för 
våra ungdomar.

Anmäl hur många ni kommer till info@saron.se  
senast 13 mars.

VARMT VÄLKOMNA

BARN & FAMILJ

För mer info om 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04
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BIBELLÄSNINGAR MARS 2017
Askonsdagen, Bön och fasta
1 on Man 11-15 Luk 5:33-39 2 Kor 7:8-13 Ps 32:1-5
2 to 1 Mos 42:1-29 Matt 23:13-39 1 Tim 6:17-21 Ps 50:16-23
3 fr 1 Mos 43:1-14 Matt 26:1-25 Tit 1:1-9  Ps 51:1-14
4 lö 1 Mos 43:15-34 Matt 26:26-35 Tit 1:10-16  Ps 51:15-21
 
Första söndagen i fastan, Prövningens stund
5 sö 1 Mos 3:1-13 Mark 1:12-13 Hebr 5:7-10 Ps 31:2-6
6 må Jer 1:1-10 Matt 4:17-25 Jak 1:1-15  Ps 52
7 ti Jer 1:11-19 Matt 5:1-12 Jak 1:16-27  Ps 53
8 on Jer 2:1-13 Matt 5:13-19 Jak 2:1-13  Ps 54
9 to  Jer 2:21-31 Matt 5:20-26 Jak 2:14-26  Ps 55:1-15
10 fr Jer 3:6-18; Jes 58:7-8 Matt 5:27-37 Jak 3:1-18  Ps 55:16-24
11 lö Jer 3:19-4:4 Matt 5:38-48 Jak 4:1-12  Ps 56

Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
12 sö Jes 61:1-3 Mark 14:3-9 Hebr 11:23-27 Ps 130
13 må  Jer 4:19-28 Matt 6:1-15 Jak 4:13-5:6 Ps 57
14 ti Jer 6:8-19 Matt 6:16-23 Jak 5:7-20  Ps 58
15 on Jer 7:16-28 Matt 6:24-34 Hebr 1:1-14 Ps 59:1-11
16 to  Jer 11:18-20, 12:1-6  Matt 7:1-11 Hebr 2:1-9  Ps 59:12-18
17 fr Jer 13:1-11 Matt 7:12-20 Hebr 2:10-18 Ps 60:1-7
18 lö Jer 14:7-16 Matt 7:21-29 Hebr 3:1-19 Ps 60:7-14
 
Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan
19 sö 1 Kung 18:26-29, 36-39 Mark 9:14-32  Upp 3:14-19 Ps 25:12-22
20 må Jer 14:17b-15:2 Mark 8:27-33 Hebr 4:1-13 Ps 61
21 ti Jer 15:10-11, 15-21  Mark 8:34-38 Hebr 4:14-5:14 Ps 62:1-9
22 on Jer 16:1-13 Mark 9:1-13 Hebr 6:1-20 Ps 62:10-13
23 to  Jer 17:5-18 Mark 9:14-29 Hebr 7:1-10 Ps 63
24 fr  Jer 18:1-12 Mark 9:30-37 Hebr 7:11-28 Ps 64
25 lö  Jer 18:18-23 Mark 9:38-50 Hebr 8:1-13 Ps 65:1-8

Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
26 sö 1 Sam 2:1-10 alt. Luk 1:46-55     Luk 1:26-38 Kol 1:15-20 Ps 147:7-15 
27 må Jer 19:1-11a Mark 10:1-16 Hebr 9:1-14 Ps 65:9-14
28 ti Jer 20:7-18 Mark 10:17-27 Hebr 9:15-28 Ps 66:1-12
29 on Jer 22:13-23 Mark 10:28-34 Hebr 10:1-18 Ps 66:13-20
30 to Jer 23:1-8 Mark 10:35-45 Hebr 10:19-39 Ps 67
31 fr Jer 26:1-11 Mark 10:46-52 Hebr 11:1-16 Ps 68:1-7

BIBELLÄSNINGSPLAN - MARS - APRIL 2017
BIBELLÄSNINGSPLAN, APP OCH POD!
Hösten 2016 startade vi Saronappen som innehåller predikningar, pod med samtal samt bibel-
läsningsplan för inspiration och hjälp i mötet med Gud genom bibelns texter. Varje dag finns fyra  
föreslagna texter. För dig som hellre följer en traditionell bibelläsningsplan så finns den här. 
Appen laddar du ner från App Store eller Google play.

SARONappen

SARONpo�en
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BIBELLÄSNINGAR APRIL 2017
1 lö Jer 26:12-24 Mark 11:12-19 Hebr 11:17-31 Ps 68:7-19

Femte söndagen i fastan, Försonaren
2 sö 4 Mos 21:4-9 Joh 3:11-21 1 Joh 1:8-2:2 Ps 103:8-14
3 må Jer 27:1-12 Mark 11:20-26 Hebr 11:32-40 Ps 68:20-36
4 ti Jer 28:1-17 Mark 11:27-33 Hebr 12:1-13 Ps 69:1-13 
5 on  Jer 29:1, 4-14 Mark 12:1-12 Hebr 12:14-29 Ps 69:14-30
6 to Jer 30:1-11a Mark 13:1-23 Rom 5:1-11 Ps 69:31-3
7 fr Jer 30:11b-17 Mark 13:24-37 Rom 5:12-17 Ps 70
8 lö  Jer 30:18-22 Mark 14:1-2, 10-31 Rom 5:18-21 Ps 71:1-18

Palmsöndagen, Vägen till korset
9 sö 2 Mos 13:6-10 Mark 11:1-11 Hebr 2:14-1   Ps 118:19-29
10 må Jer 7:1-14, Luk 19:41-46  Matt 26:36-27:66  Klag 1:1-22     Ps 71:19-24
11 ti  Jer 26:8-11, Luk 20:9-19  Mark 14:32-15:47  Klag 2:1-22 Ps 72:1-11
12 on Jes 5:1-7, Joh 11:55-12:11 Luk 22:39-23:56 Klag 3:1-33        Ps 72:12-20

Skärtorsdagen, Det nya förbundet 
13 to 2 Mos 24:3-11 Mark 14:12-26 1 Kor 10:16-17 Ps 111:1-5

Långfredagen, Korset
14 fr Jes 53:1-12 Mark 15:21-41 1 Kor 2:1-10 Ps 22
Kväll:  Mark 15:42-47

Påsknatten, Genom död till liv
15 lö Dan 3:19-25 Mark 16:1-8 2 Tim 2:8-13 Ps 114

Påskdagen, Kristus är uppstånden
16 sö 2 Mos 15:1-11 Mark 16:1-14 1 Kor 15:12-21 Ps 118:15-24

Annandag påsk, Möte med den uppståndne
17 må Jer 31:9-13 Joh 20:19-23 1 Pet 1:18-23 Ps 16:6-11
18 ti Jer 31:1-9 Mark 12:13-27 Hebr 13:1-15 Ps 73:1-20
19 on Jer 31:10-22 Mark 12:28-37 Hebr 13:16-25 Ps 73:21-28
20 to Jer 31:23-34 Mark 12:38-44 Joh 11:1-44 Ps 74:1-11
21 fr Höga v 1:1-2:7 Mark 16:9-20 1 Kor 15:1-11 Ps 74:12-23
22 lö Höga v 2:8-3:5 Matt 28:1-20 1 Kor 15:12-19 Ps 75

Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
23 sö  Sak 8:6-8 Joh 20:24-31 1 Petr 1:3-9 Ps 145:1-7
 Luk 24:1-10
24 må Höga v 3:6-5:1 Luk 24:36-49 1 Kor 15:20-34 Ps 76
25 ti Höga v 5:2-6:3 Joh 20:19-31 1 Kor 15:35-44a Ps 77:1-11
26 on Höga v 6:4-7:9 Joh 21:1-14 1 Kor 15:44b-53 Ps 77:12-21
27 to Höga v 7:10-8:7 Joh 21:15-25 1 Kor 15:54-58 Ps 78:1-8
28 fr Jes 40:12-20 Joh 3:1-21 1 Petr 1:1-12 Ps 78: 9-20
29 lö Jes 40:21-31 Joh 3:22-36 1 Petr 1:13-2:3 Ps 78:21-39

Tredje söndagen i påsktiden, Den gode Herden
30 sö Jer 23:3-8 Joh 10:22-30 1 Petr 5:1-4 Ps 23
 Joh 20:1-10

BARN & FAMILJ
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SPONSORER

ÄR DU FÖRETAGARE? Var med och stöd Saronkyrkan genom att ha med din logotyp i 
månadsbladet. Kontakta Helen Richard, helen.richard@saron.se.

ANDERS ÖDMAN PROJEKT & BILD 

031-322 09 73

 

BERNARDS RADIO & VIDEO  

031-42 86 52, www.bernardsradiovideo.se

GRAPHIC WEST 

070-819 94 34 

 

HAGBY BYGG AB  

0736-10 54 55 

BO LÖNN & PARTNER   

0705-83 30 12

 

ENKÄTFABRIKEN  

Erik Granberg, www.enkatfabriken.se  

0702 36 93 83

KATIVI 

Henrik Melkstam, 0766-41 97 04

PAXEL CONSULTING  

Pär Axelstjerna, 0708-63 64 65, www.paxel.se

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se


