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GUDSTJÄNSTER

BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG 

TEL 031-741-12 00 - TISDAG-FREDAG 9-15

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG

@SARONKYRKAN I samarbete med 

English translation at our Sunday service, please contact the ushers

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

enligt GDPR.

OKTOBER 

7 OKTOBER 
FINNS DET SKÄL ATT GE VIDARE?
Predikan Daniel Dalemo 
Musik: Heléne Bengmark m team  
Tolkning till engelska och farsi.

14 OKTOBER 
TACKSÄGELSEDAGEN 
Predikan: Lennart Thörn 
Musik: Amanda Eliasson & 
Gabriel Cederborg med team
1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19, Ps 65:9-14

21 OKTOBER 
SAMHÄLLSANSVAR
Predikan: Elin Alm 
Musik: Amanda Gustafsson m team 
och barnkören Popcorn 
Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22, Ps 40:14-18 

28 OKTOBER 
FRÄLSNINGEN 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Marcus Runby m Team 
OFFERGÅNG
1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Matt 23:37-24:2, Ps 62:10-13 

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

NOVEMBER
4 NOVEMBER  
VÅRT EVIGHETSHOPP
Predikan: Elin Alm 
Musik: Emil Mattson m team 
Hes 37:12-14, Upp 22:1-5, Luk 12:4-7, Ps 116:1-9 

11 NOVEMBER 
DEN YTTERSTA TIDEN 
Predikan: Daniel Åkerblad
Amos 4:12-13, 1 Joh 2:28-3:3, Matt 24:3-14, Ps 39:5-8 

18 NOVEMBER   
VAKSAMHET
Predikan: Daniel Dalemo  
Musik: Felicity
Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18

25 NOVEMBER   
KRISTI ÅTERKOMST 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Heléne Bengmark m team 
Jes 65:17-19, 2 Pet 3:8-13, Matt 25:31-46, Ps 102:26-29 
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I höst samtalar vi i Saronkyrkan om att föra 

vidare tron på Jesus Kristus. Vi önskar att 

f ler ska få höra evangeliet på ett sätt så man 

förstår och blir motiverad att själv närma sig 

Jesus. Vi är övertygade om att det gör stor 

skillnad i en människas liv att bli kristen. 

Det förändrar allt. Det ligger därför i kyr-

kans uppdrag att på olika sätt tala om att 

det finns hopp för den här 

världen. Ingen lever i ett 

mörker dit ljus inte kan nå.  

Det behöver f ler få höra 

eftersom det är trons hopp-

fulla budskap. Hur ska det-

ta egentligen gå till? Visst 

kan vi bli ännu bättre på 

att hitta rätt metoder. Skapa utåtriktade sats-

ningar, samtalsforum som passar för vår tid 

eller peppa upp oss att våga starta samtal om 

tro med människor i vår närhet.

Men det finns något som man skulle kun-

na kalla “den glömda resursen” som enligt 

Jesus i grunden förändrar allt. Det handlar 

om kärleken inom den kristna gemenska-

pen och de ringar på vattnet som den skapar. 

Den är ofta glömd i den mening att vi inte 

tillskrivit den samma betydelse som Jesus 

gjorde. Att älska varandra i den kristna ge-

menskapen kanske inte kopplar an lika na-

turligt till evangelisation som att resonera 

om hur vi handfast gör upp en evangelisa-

tionsplan. Alla skall förstå att ni är mina 

lärjungar om ni visar varandra kärlek, säger 

Jesus och när han ber för dem som är hans 

säger han; Jag ber att de alla ska bli ett och 

att liksom du fader, är i mig 

och jag i dig också de ska 

vara i oss. Då ska världen 

tro på att du har sänt mig. 

Den glömda resursen är 

den utgivande kärleken till 

varandra. Det är en utma-

nande tanke att tänka att 

en församlings attraktionsförmåga alltid har 

att göra med halten av kärlek till varandra. 

Likaså kan bristen på kärlek skymma evang-

eliet för den som längtar och söker. Vill vi se 

f ler människor attraheras av tron behöver vi 

älska varandra som Jesus älskar oss. En kär-

leksfull gemenskap 

är kungsvägen till 

människors hjärtan.  

Då ska världen tro.

/JONAS PRAMWALL 

DEN GLÖMDA
RESURSEN

Vill vi se fler 

människor attraheras 

av tron, behöver vi älska 

varandra som 

Jesus älskar oss.
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Johannes döparen sa; Himmelriket är nära. Men 

Jesus sa att Gudsriket är här. Och han var mycket 

tydlig. Riket består inte av makt och myndighet, 

framgång eller ära. Det består inte av kyrkobygg-

naden, inte av gudstjänstformen, inte av liturgin 

eller teologin. Inte ens av sånt 

som vi ofta tror är höjden av 

andlighet: profeterande och 

underverk. Det består inte 

heller av att hålla regler för att 

tillfredställa en regelfixerad 

gud.

Men Jesus sa mer än så, han sa att riket är mitt 

ibland oss, emellan oss. Och vad består då det-

ta rike av? Det består av tjänande. Det är med 

tjänande vi upprättar Gudsriket. Var vi än är. 

Det är vårt grunduppdrag. Kärlek och tjänande 

är nycklarna till gudsriket. Tjänande är kärlekens 

enda uttrycksform - allt annat är inbillning. Allt 

vi gör blir meningslöst om vi inte antar tjänarens 

gestalt. För det är med tjänande och maktlöshet 

vi ska vända upp och ner på världen. 

Nu är inte tjänandet i första hand något projekt 

där ute, på distans. Det börjar alltid här och nu. 

Med grannen vid min sida. Med främlingen jag 

inte sett förr. Med grannen i kyrkbänken. Med 

den som har en annan åsikt än jag. Ing-

en och ingenting är undantaget. Hur 

kan jag vara en tjänare om jag inte är 

beredd att se och höra varje människa 

jag möter, bemöta varje människa med 

respekt. Med värme, återspegla Guds 

villkorslösa kärlek. Det är vårt grunduppdrag. 

Allt vi gör blir meningslöst om vi inte förblir i 

detta, om vi schabblar bort vårt grunduppdrag. 

Detta gäller oss alla, men jag kan aldrig vänta på 

andra. Jag måste alltid börja, så är befallningen. 

Det är helt avgörande, att vi 

som vill vara Kristi efterföljare 

och församling, dryper av 

tjänande. Först inbördes - av 

den anledningen att det bara 

inte går att smita förbi, det 

går inte att gena till omvärl-

den där ute. Men därefter inte 

mindre med tjänande till omvärlden.

För om vi inte kan tjäna varandra, hur skall vi då 

kunna tjäna världen? Hur kan vi då vara trovär-

diga?

Om vi inte kan tjäna varandra, hur kan vi då tro 

att vi överhuvudtaget tjänar gudsriket?

Utan fokus på tjänande tömmer vi evangeliet 

på dess kraft, och förvanskar det till en dogm, 

en åsikt. Vi trampar på det, som jag ser det. Nej, 

kärlek och tjänande är nycklarna till gudsriket.

Världen behöver inte f ler kristna ledare - den be-

höver f ler kristna tjänare.

Jag vill vara var mans slav - i det vill jag ha min 

stolhet och min ära. Inget annat.

Vänner, låt oss vända världen upp 

och ner - med tjänande, givande och 

maktlöshet.

/THOMAS BENGMARK, 
ORDFÖRANDE

Världen behöver inte 
fler kristna ledare 

– 
den behöver fler 
kristna tjänare

DET ÄR MED TJÄNANDE OCH 
MAKTLÖSHET VI SKALL VÄNDA 

UPP & NER PÅ VÄRLDEN
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SARONKYRKANS 
JULKONSERT

LÖRDAGEN 15 DECEMBER 
KL. 16.00 & 19.00

Varmt välkomna till en stämningsfull 
konsert med Saronkyrkans 

sångare och musiker. 
Boka in denna kväll redan nu! 

Mer info kommer snart

SAVE THE DATE!

ADVENTSSÅNG
Vill du vara med och leda församlingen i de traditio-
nella adventssångerna på första adventsgudstjänsten?  
Vi kommer träffas för att öva några gånger innan.  
Anmälan till amanda.gustafsson@saron.se senast 14 
november.  Varmt välkommen! 

ENGAGERA DIG I FÖRSAMLINGEN!
Har du funderat på hur du kan engagera dig i försam-
lingen, men inte fått frågan eller hittat rätt? Då finns det 
nu en sida på saron.se/volontar där du kan läsa om de 
olika sakerna du kan engagera dig i och även fylla i ett 
formulär för intesseanmälan. 

BIBELSTUDIE & FRUKOST 
10 NOVEMBER 9.30
”Hjärta för de svaga” sammanfattar Lukasevangeliet. 
Lennart Thörn undervisar utifrån sin bok. 
”Ordets tillblivelse” om varför Lukas skrev sitt evangelium  
och vad det betyder för oss idag.

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.

9 OKTOBER    
När Han står vid rodret
Musikprogram med Bo och Bengt Lundgren samt 
Lars-Inge Albertsson, sång, dragspel, gitarr och bas.

13 NOVEMBER       
Psalmer i mitt liv  
Monica Norén delar tankar om att skriva psalmer och 
sjunger både välkända och egna psalmer.

11 DECCEMBER    
Julavslutning
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Mer info? 
Tveka inte på att maila Rebecka på ryden.rebecka@gmail.com 
eller klicka in på www.saron.se

Redan fullbokad, så anmäl 

dig i god tid till hösten

Smaka & se
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan  
och tillbedjan. Klockan 20:00.  
Datum: 7/9, 5/10, 2/11, 30/11

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

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: 28-30/9 eller 12-14/10. 
Anmälan sker på www.saron.se

Felicity gospel
Saronkyrkans gospelkör för unga vuxna från 16 
år. Prova på-övning: 11 & 18 september  
kl. 18.00 - 20.30

Samtaloteket
Livsnära samtal som leder vidare. Kom till 
Condeco på Västra Hamngatan och lyssna och 
samtala. Temat för hösten är:  
Vägledning – Vem följer du?  
Datum & talare: 26 /9 Joel Halldorf, 
15/10 Cecilia Melder, 6/11 Christer Mattsson. 
Kl. 18.00 - 20.00 
Mer info på www.samtaloteket.se 

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 

HAR DU FÅRGOR KRING SARONKYRKANS UNGA VUXNA:

KONTAKTA ANNELI ÖDMAN ANNELIE.ODMAN@GMAIL.COM

SARONKYRKAN HITTAR DU PÅ: BRUNNSGATAN 3 I GÖTEBORG 

 WWW.SARON.SE
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GUD DOG. NU DÅ?
TALARE JOEL HALLDORF
ONSDAG 26 SEPTEMBER 18.00 - 20.00 
Joel är docent i kyrkohistoria och skribent i Dagen och 
Expressen. Vi får insikt i Sveriges sekulariseringsprocess 
och samtalar kring var vi söker vägledning sedan Gud och 
kyrkan mist sin dominans.

En kan glida oreflekterat igenom livet, eller så kan en ta sig an 

viktiga frågor för att bilda sig en egen uppfattning. Samtaloteket 

är en plats för det senare i en trevlig miljö och med ledning av 

kunniga talare med olika bakgrund och infallsvinklar. Oavsett 

livsåskådning är du välkommen att utbyta tankar och brottas 

med frågeställningar. Köp en kopp kaffe eller låt bli, men ge dig 

in i samtalet så letar vi svar tillsammans.

VÄGLEDNING  
- VEM FÖLJER DU?

Samtaloteket är en samtalsserie där alla oavsett 
livsåskådning är välkomna att delta och tänka tillsammans.  

SAMTALOTEKET HITTAR DU 
ALLTID PÅ CONDECO VÄSTRA 
HAMNGATAN 16
WWW.SAMTALOTEKET.SE

EXISTENSIELL VILSENHET
TALARE CECILIA MELDER
MÅNDAG15 OKTOBER 18.00 - 20.00
Cecilia är präst i Svenska kyrkan och religionspsykolog. 
Med avstamp i bl.a. FNs definition av existensiell hälsa 
samtalar vi om hur alla i någon mening är andliga och i 
behov av mening.

GEMENSKAPER SOM VÄGLEDER 
PÅ GOTT OCH ONT
TALARE CHRISTER MATTSSON
TISDAG 6 NOVEMBER 18.00 - 20.00 
Christer är forskare om våldsbejakande extremism och  
föreståndare för Segerstedtsinstitutet. Hur påverkas vi av 
människorna som vi medvetet eller omedvetet omger oss 
med?

Mer info? 
Tveka inte på att maila Rebecka på ryden.rebecka@gmail.com 
eller klicka in på www.saron.se

Redan fullbokad, så anmäl 

dig i god tid till hösten

Smaka & se
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan  
och tillbedjan. Klockan 20:00.  
Datum: 7/9, 5/10, 2/11, 30/11

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

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: 28-30/9 eller 12-14/10. 
Anmälan sker på www.saron.se

Felicity gospel
Saronkyrkans gospelkör för unga vuxna från 16 
år. Prova på-övning: 11 & 18 september  
kl. 18.00 - 20.30

Samtaloteket
Livsnära samtal som leder vidare. Kom till 
Condeco på Västra Hamngatan och lyssna och 
samtala. Temat för hösten är:  
Vägledning – Vem följer du?  
Datum & talare: 26 /9 Joel Halldorf, 
15/10 Cecilia Melder, 6/11 Christer Mattsson. 
Kl. 18.00 - 20.00 
Mer info på www.samtaloteket.se 

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 

HAR DU FÅRGOR KRING SARONKYRKANS UNGA VUXNA:

KONTAKTA ANNELI ÖDMAN ANNELIE.ODMAN@GMAIL.COM

SARONKYRKAN HITTAR DU PÅ: BRUNNSGATAN 3 I GÖTEBORG 

 WWW.SARON.SE
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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.

FAMILJELÄGER I BRANÄS  
PÅ SPORTLOVET
9-13 FEBRUARI
Varmt välkommen med på familjeläger lördag -ons-
dag. Vi bor på Letafors herrgård (vandrarhems- 
standard) som ligger 20 minuter från Branäs och en 
timme från Trysil. Var och en reser dit i egen bil. Dagar-
na bjuder förutom på skidåkning, korvgrillning och bus 
i backen på härlig gemenskap under gemensamma 
måltider och samlingar på kvällen för barn och vuxna. 
Anmälan öppnar 1 oktober och stängs 10 december 
eller så snart alla platser är fyllda. Antalet rum begrän-
sar hur många som kan följa med, så först till kvarn! 
Mer information och anmälan finns på www.saron.se
Kontakt: Carina Cederborg

BARNKÖREN POPCORN
MÅNDAG KL. 17.45 - 19.00
Vi sjunger svängiga låtar, rör oss och leker musik i en 
härlig blandning. Alla tjejer och killar i åk F – 6 som  
gillar att sjunga är varmt välkomna att vara med. Ledare 
för kören är: Amanda Kreuger och Carina Cederborg.

BARNVÄLSIGNELSE 
21 OKTOBER KL. 15.00 & 

18 NOVEMBER KL. 11.00
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt försprång i varje 
barns liv. Som ett uttryck för detta har vi barnvälsignel-
se i vår gudstjänst för att välsigna och tacka för det ny-
födda barnet, glädjas med familjen och innesluta dem 
i förbön. Vi har en särskild Barnvälsignelsegudstjänst 
söndag 21 oktober kl. 15.00 och erbjuder barnvälsig-
nelse i gudstjänsten söndag den 18 november kl.11.00 
För mer information och anmälan kontakta Carina.

KYRKIS - ÖPPEN FÖRSKOLA 
ONSDAG KL. 10.00-12:30
På onsdagar är kyrkan öppen för barn 8 mån - 5 år  
och deras föräldrar (självklart får småsyskon ock-
så följa med). Här får du och dina barn träf-
fa andra familjer, leka och ha roligt tillsammans.  
Det är stängt onsdagen den 3 oktober och 31 oktober  . 
Avslutning 5 december.

relationsdag 
17 NOVEMBER 10.00-13.30
Kanske har ni levt tillsammans i två år, 10 år eller 20 år? Oavsett hur länge är det 
bra att lite nu och då stanna upp och göre en liten check med varandra. Denna 
dag hoppas vi att ni två får både redskap och tid att samtala med varandra om 
er relation. Vi startar kl10 och slutar med en enkel lunch som serveras kl 13:00. 
Självkostnadspris för mat och fika.
För er som inte har möjlighet att få barnvakt finns aktiviteter för barnen under tiden.
Pastor Elin Alm håller i dagen för de vuxna och Carina Cederborg är ansvarig för 
barnens aktiviteter. 

FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04
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VARANNAN FREDAG OJÄMNA VECKOR 
KL. 19.00
För dig i högstadiet och gymnasiet! Gudstjänst, lek, 
gemenskap och massa fint häng med start klockan 19! 
Den 7 december kan redan nu bokas in för 
ÅRETS JULFEST! 
 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00
Vi behöver bli fler ledare!
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! FÖR MER INFO OM UNGDOM: 

Linda Martinson
Ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
0723-61 94 08

FRUKOSTKLUBBEN

INTE BARA GOTT - GRYMT OCKSÅ!

SARONKYRKAN PRESENTERAR STOLT:

FRUKOSTKLUBBEN
SÖNDAG 28/10, 25/11, 16/12 KL. 9.00
För dig i gymnasiet mellan 9-11, innan gudsjänsten. Vi 
ses, käkar frukost och pratar om något aktuellt ämne 
eller får besök av en spännande gäst!
Boka in:
28 oktober – vi får besök av SIP (Sarons internationella  
program) 25 november och julfrukost 16 december! 

SPORTLOVSLÄGER 
2019

Det är klart det blir ett skidläger! 
Mer information kommer. 

Håll utkik på sociala medier! 
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BLI SPRÅKVÄN
”Han har blivit en del av familjen” (Den 
svenska språkvännen om sin sfi-språkvän)
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: Jannie Lorin och Sara Brunnegård.

CAFÉ ZAHRA – INTEGRATIONSCAFÉ 
FÖR KVINNOR
TISDAG KL.16-18
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 nu tio år och har fått betyda 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, 
pysslar, 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 
göra så att gästerna känner sig välkomna och sedda.

SFI
Under veckorna fylls Saron med ett 50-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, månadsaktivitet och 
språkvänner. På så sätt får vi vara 
med och bidra till vår stad och ny-

anlända 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 de 25-tal vo-
lontärer som är med uppskattar också språkcaféerna 
mycket.

Just nu behöver vi fler volontärer till språkcaféerna 
måndagar och torsdagar förmiddagar. Hör av dig för 
mer information.

Vill du vara med?
- Be för elever, lärare och volontärer.
- Bli volontär på något av våra 
   språkcafé måndag eller torsdag.
- Bli språkvän till en sfi-elev.

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

@SAROSOCIALT
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HANDLA FÖR ANDRA
13 OKTOBER & 1 DECEMBER 9.30 - CA 
14.00
Vi möts i kyrkan kl 9.30 för frukost och åker sedan ut 
till tre ICA Maxi-butiker och uppmuntrar till att handla 

för andra under ett par timmar.  
Maten som kommer in går till famil-
jer med behov av hjälp som vi möter 
i vårt diakonala arbete. En trevlig 
dag, och ett enkelt sätt att göra stor 
skillnad för många! 

Anmälan till Simon Abrahamsson, 0733-14 26 35  
eller på Handla för andra-eventet på Facebook.

SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18 - 20
Varje vecka åker vi till Migrationsverkets ankomst- 
enhet 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. Men det är också 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!

FÖR MER INFO OM DIAKONI: 
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

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 

@SAROSOCIALT

ÅK MED PÅ 
FÖRSAMLINGSRESA 
TILL LIBANON 
PÅSKEN 2019
Saronkyrkans internationella program (SIP) 
planerar en församlingsresa till Libanon påsken 
2019. 
Vi kommer besöka de projekt vi stöttar genom EFK 
och bl.a få se hur församlingar arbetar ibland flyk-
tingar. Vi besöker SAT-7 som är en kristen tv-kanal 
som sänder via satelit i hela Mellanöstern. 
Vi har fått klartecken från de organisationer vi är 
med och stöttar att de kan och vill ta emot oss, men 
vi har inte fått klart med kostnader och detaljer ännu. 

Du som vill åka med kan redan nu skicka en 
intresseanmälan till mission@saron.se
Det finns 15 platser på resan, ett begränsat antal 
platser och vi hoppas att det ska bli en stor sprid-
ning i ålder, bakgrund och vilken verksamhet man 
idag finns med i församlingen. 
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SÖNDAGKVÄLL 
I SARON
Lovsång & tillbedjan

21 OKTOBER KL 18
25 NOVEMBER KL 18

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””NÄRMARE JESUS”

TISDAG 23/10 19.00 - 21.00 
”ATT LEVA MED BRUSTENHET SOM STYRKA”
Hemma hos Sture & Anette Johansson 
Pontus Wiknersgatan 3 

TISDAG 20/11 19.00 - 21.00  
”ATT LEVA SÅ ANDRA VILL FÖLJA”
Hemma hos Unga Vuxna-kollektivet 
Stenkastgatan 1

TISDAG 18/12 19.00 - 21.00   
”ATT LEVA MED ANDEN”
Hemma hos Jonas & Maritha Pramwall 
Blankavägen 31, Sävedalen

ÖPPET HEM
TEMA: NÄRMARE JESUS 
Under hösten träffas vi i några hem runt om i stan för att 
prata om viktiga saker, be tillsammans och inte minst 
fika och lära känna varandra lite mer. Höstens tema är 
”Närmare Jesus” och vi delar erfarenheter och tankar 
om det här med att leva som kristen. Samlingarna är 
öppna för alla som inte känner sig färdiga och som vill 
lyssna på hur andra tänker.



13

Saron
samtalar

24 OKTOBER & 29 NOVEMBER 18.00

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! 

Lovsång & tillbedjan

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”
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Offrande 2012 - 2018

Offrande per månad (Arv exkluderat) Glidande medelvärde 12 mån

OFFRANDE I FÖRSAMLINGEN
Offrandet för januari till augusti i 2018 är något lägre än 2017. Om man exkluderar arv så är skillnaden ca 120 000 
kronor. Utvecklingen från 2012 till 2017 har varit svagt positiv, för att det senaste året gått ner något.
Den stora skillnaden är införandet av Bärarlaget som vi införde i 2012 och som nådde toppen under 2015 med ca 
200 000 kronor per månad. Bärarlaget ger idag ca 150 000 kronor per månad, vilket motsvarar en minskning med 
25% sedan 2015. Samtidigt har det spontana givandet och framför allt Swish ökat med nästan lika mycket.
För att skapa en så stabil ekonomi som möjligt önskar vi att utvecklingen går mot mer kontinuerligt offrande, allt för att 
möjliggöra en ekonomisk planering för församlingen.

Vi vill samtidigt belysa att det ekonomiska offrandet är en flera delar i vårt stora engagemang som församlings- 
medlemmar. Vi vill också ha fler händer som bidrar i våra verksamheter! Vi behöver fler föräldrar i barnkyrkan, vi 
behöver fler vuxna i vår fritidsgård brunnen och vi behöver fler som hjälper till i Saronkyrkan Secondhand.

/CARL-JOHAN HOLMBERG

Den blå linjen är det totala offrandet per månad från 2012 till 2018 och den röda 
streckade linjen är ett årsvis rullande medelvärde av offrandet.
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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 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

FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
secondhand@saron.se
031-741 12 12

VÄLKOMMEN SOM VOLONTÄR  
Vi behöver vi nya volontärer. Det kan vara allt från att 
stå i kassan, sälja möbler, hjälpa till i caféet och att säl-
ja kläder. Vill man vara med och hjälpa till på annat sätt 
än på försäljningarna går det också jättebra. 
Hör av er till Angeline på angeline.hagby@saron.se 
eller ring henne på 0768-50 11 06.

PERSONAL
I augusti slutade Anna-Lotta Karlsson som butikschef. 
Nu leder Carl-Johan Holmberg arbetet tillsammans 
med Angeline Hagby och Lennart Nordin. 

 

FÖLJ OSS PÅ 
INSTAGRAM 

@SARONSECONDHAND
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FELICITY
GOSPEL
HÖST
KONSERT

17 NOVEMBER KL 19.00 I SARONKYRKAN
Välkommen på en härlig & svängig 

gospelkonsert med Felicity, solister och komp. 

Entré 50 kr, fika ingår. Ej förköp.


