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GUDSTJÄNSTER OKTOBER - NOVEMBER 2017

OKTOBER
 
SÖNDAG 1 OKTOBER 11.00
ÄNGLARNA 
Predikan: Magnus Bramer 
Musik: Jennifer Götvall med team
1 Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47-51, Ps 103:19-22

SÖNDAG 8 OKTOBER 11.00
TACKSÄGELSE 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Amanda Eliasson med team
Salomos vishet 7:15-22, Kol 3:16-17, 
Luk 19:37-40, Ps 65:9-14

SÖNDAG 15 OKTOBER 11.00 
ATT LYSSNA I TRO 
Predikan: Peter Halldorf 
Musik: Amanda Gustafsson med team
Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Matt 13:44-46, Ps 19:8-15

SÖNDAG 22 OKTOBER 11.00 
TRONS KRAFT
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Markus Runby med team
Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12, Ps 73:23-26 
FÖRSAMLINGSMÖTE EFTER GUDSTJÄNSTEN

SÖNDAG 29 OKTOBER 11.00 
ATT LEVA TILLSAMMANS 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Emil Mattsson med team
Tobit 10:7-13, 2 Tim 1:3-5, Mat 13:53-57, Ps 68:5-7

NOVEMBER
 
SÖNDAG 5 NOVEMBER 11.00
VÅRT EVIGHETSHOPP 
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Jennifer Götvall med team
Jos 1:10-11, Heb 11:13-16, Luk 20:37-38, Ps 116:1-9

SÖNDAG 12 NOVEMBER 11.00
FRÄLSNINGEN 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Felicity
Jes 2:2-5, 2 Pet 1:2-8, Joh 12:35-43, Ps 62:10-13

SÖNDAG 19 NOVEMBER 11.00
VAKSAMHET OCH VÄNTAN 
Predikan: Elin Alm 
Musik: Amanda Eliasson med team
Am: 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Luk 17:20-30, Ps 139:1-18

SÖNDAG 26 NOVEMBER 11.00
KRISTI ÅTERKOMST
Predikan: Jonas Pramwall 
Musik: Amanda Gustafsson med team
Hes 47:6-12, 1 Kor 15:22-28, Matt 13:47-50, Ps 102:26-29

NY I SARONKYRKAN?
Att komma till Saronkyrkan på gudstjänst för  
första gången kan upplevas lite förvirrande, 
därför känns det extra viktigt att ta hand om dig  
som är ny.

KYRKFIKA
Efter gudstjänsten fikar vi alltid i församlings- 
våningen och en trappa ner i Brunnen, där oftas 
barnfamiljerna håller till. 

MÖTESPLATS
Vi har ett bord i församlingsvåningen där en skylt 
med M står, det betyder MÖTESPLATS och är ett 
bord där det alltid sitter någon som tar hand om 
dig som kommer för första gången. 

KYRKLUNCH
Varje söndag efter gudstjänsten lagar vi mat till-
sammans i köket i Brunnen och sen äter vi och 
umgås. Ett perfekt ställe att lära känna människor 
och komma in i gemenskapen. Lunchen kostar 
40 kr. 

BARNKYRKAN
Varje söndag har barnen egna samlingar. Innan 
gudstjänsten checkar barnen in i entrén vid den 
rosa beachflaggan. Barnen är med på guds-
tjänsten i början och går sen ner till Brunnen 
tillsammans.  
 

Läs mer om våra verksamheter i detta blad eller på vår hemsida.
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SARONKYRKAN 
BRUNNSGATAN 3 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE 

SWISH 123 664 09 99 • WWW.SARON.SE 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN

På senare år har jag insett att jag äls-
kar hösten. Det är ändå något särskilt när  
sommar övergår i krispig höstluft, naturen 
sprakar av färg och allting startar upp igen. 
Nya pennor och block köps in och var- 
dagen kommer igång. Och vilken vardag vi 
har i Saronkyrkan. Varje vecka fylls kyrkan 
av alla åldrar, allt från öppna förskolan till 
gemenskapsträffen. Jag har förmånen att 
få arbeta med kyrkans ungdomar och ton-
åringar från grannskapet och är så tacksam 
för den möjligheten. Att få hänga med dessa  
ungdomar är en förmån och dela deras  
tankar om tro och livet. De har så myck-
et att komma med. På sidan 4 och 5 får ni 
höra några av ungdomarnas tankar om för- 
samlingen. En av ungdomarna, Johanna, lyf-
ter upp detta att vi har en härlig blandning 
av åldrar i Saronkyrkan och att det ger en 
gemenskap och förståelse för de olika gene-
rationerna som hon tror andra församlingar 
saknar. Det är fantastiskt! Tänk vilken rike-
dom.

Jag vill bara uppmuntra oss till detta ännu 
mer, att se varandra och umgås över  
åldrarna. Kanske handlar det bara om att 
sätta sig vid ett annat bord på söndagens 
kyrkfika eller haka på en verksamhet som är 
ny för dig? Det finns många möjligheter och 
börjar någon, så hakar nog fler på. 

//LINDA MARTINSON

ÖVER ALLA 
GRÄNSER! 

Läs mer om våra verksamheter i detta blad eller på vår hemsida.

FOTO: ANDERS ÖDMAN

Linda Martinson
Ungdomssocionom
linda.martinson@saron.se 
0739-07 51 14

I samarbete med 
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Jag heter Johanna Runby och är 17 år. 
Pluggar på LM Engströms gymnasie och 
flyger och flänger i olika delar av Sverige.

VARFÖR SARONKYRKAN?
Först och främst är jag ju uppvuxen i Saronkyrkan 
vilket har gjort församlingen till ett andra hem och 
en fin familj. Nu på senare år är jag konfirmerad 
och döptes i Saronkyrkan så det kändes naturligt 
att bli en medlem av församlingen.

VAD ÄR BÄST MED SARONKYRKAN?
Jag tycker saron har en härlig blandning av olika 
åldrar, det ger en gemenskap och förståelse för 
de olika generationerna som jag tror andra för-
samlingar saknar.

VAD DRÖMMER DU OM I 
FÖRSAMLINGEN/VAD SAKNAS? 
Jag älskar gudstjänsterna men skulle gärna önska 
att det var mer riktade mot ungdomar ibland, dra 
paralleller till oss också så att vi blir en del av sön-
dagen. Det kan annars vara lätt att tappa fokus

Jag heter Einar Hagby och är 14 år
Jag spelar cello och smider.

VARFÖR SARONKYRKAN?
Min släkt, på både mammas och pappas sida, 
har varit med i Saronkyrkan ända sedan försam-
lingen startade. 

VAD ÄR BÄST MED SARONKYRKAN?
Själv gillat jag att vara på tonår, men jag gillar 
också att Saronkyrkan jobbar inom så många 
olika verksamheter. 

VAD DRÖMMER DU OM I 
FÖRSAMLINGEN/VAD SAKNAS? 
Jag saknar inget speciellt, men det hade varit 
roligt med tonår lite oftare!

UNGAS RÖST: 
           

JOHANNA EINAR
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Jag heter Elin Nyqvist och är 17 år. Jag  
läser andra året samhäll på LM Engströms 
gymnasium och när jag inte går i skolan 
så brukar jag hänga med kompisar i eller  
utanför kyrkan.

VARFÖR SARONKYRKAN?
Jag går till Saronkyrkan då jag är uppväxt, kon-
firmerad och döpt här. Dessutom har jag både 
familj och vänner i kyrkan. 

VAD ÄR BÄST MED 
SARONKYRKAN? 
Jag tycker att det bästa med Saronkyrkan är den 
goa gemenskapen och alla härliga människor 
man får träffa. 

VAD DRÖMMER DU OM I 
FÖRSAMLINGEN/VAD SAKNAS? 
Jag drömmer om att Saronkyrkan ska vara  
kyrkan i Göteborg med ryktet om att alla är väl-
komna oavsett vem man är. Jag tror nämligen att 
vi behöver bli ännu bättre på att verkligen få alla 
nya människor att känna sig sedda och behövda i 
församlingen. Kyrkan ska även få vara en plats dit 
det är okej att komma även när livet är på botten 
utan att man ska behöva klistra på ett leende och 
gömma sina problem. Förutom det så tror jag det 
är viktigt att inkludera oss ungdomar mer i guds-
tjänsten och predikan då det ibland kan vara lite 
svårt att förstå och koppla det som sägs till något 
som berör oss i våra liv och vardag. 

NÅGOT ANNAT DU VILL PASSA PÅ 
ATT SÄGA? 
Annars vill jag bara tillägga att Saronkyrkan är 
en underbar plats där jag älskar att hänga med 
kompisar och Gud.

ELIN
EINAR

OM SARONKYRKAN  



6

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00
Det är en kväll för alla i mellan och högstadiet 
men riktar sig till boende i Annedal. Vad som 
händer en vanlig kväll? Vi umgås, spelar spel, 
leker lekar, spelar pingis, äter toast bland annat. 
Har du redan gått ut både mellan och högstadiet 
– då kan du haka på som ledare. En viktig plats 
att ha vettiga vuxna på för att bygga relationer 
med fantastiska ungdomar. 
 

HÖSTENS NYA ÄR ATT OMG BLIR 
FRUKOSTKLUBBEN
En söndag i månaden är du som går i gymnasiet 
(och du som precis gått ut gymnasiet) och äter 
frukost tillsammans innan vi går på gudstjänsten. 
Tid: 9.00, plats: nere i Brunnenköket. Som gym-
nasielev är du också riktigt välkommen på 7up 
som är varannan vecka, ojämna veckor. De kväl-
larna är till för dig som är 13 år eller äldre. 

@SARONUNG

GRUPPEN: UNG I SARON

UNG
GUD HJÄRTA GBG
LÖRDAG 13 OKTOBER KL. 19.00
Nu är det äntligen dags för den ekumeniska 
ungdomsgudstjänsten Gud hjärta GBG som an-
ordnas av många av Göteborgs kyrkor. Denna 
gång är gudstjänsten i Smyrnakyrkan och börjar 
klockan 20.00. För den som vill gå tillsammans 
så samlas vi vid Saronkyrkan 19.00 och går mot 
Smyrna 19.30.  

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.

SPORTLOVSLÄGER
Vecka 7 planeras ett sportlovsläger. Boka in den 
veckan, du som är 13-19 år och håll utik efter 
mer information på hemsidan och på instagram. 
För att lägret ska bli av måste det bli ett gäng 
som åker, så peppa och prata med alla kompisar 
om detta! En fantastisk möjlighet för skidåkning, 
möta Gud och möta kompisar. 

UNGDOM
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GRUPPEN: UNG I SARON

Smaka & se

Kyrklunch

Samtal pågår

Felicity

Husgrupp

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Hösten 2017

Mer info? 
Tveka inte på att maila Emelie på emelie.hagbranth@gmail.com 
eller klicka in på www.saron.se

Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan och tillbedjan. 
Höstens tema: “Det ska vara gött att leva? Hur ser tron ut när 
det stormar?” Klockan 20:00. Datum: 8/9, 6/10, 3/11, 1/12

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

En plats för diskussion och reflektion. Höstens tema: “Enhet 
och splittring: i vår värld, i kyrkan och i oss själva”. Klockan 
19:00 (annan tid kan förekomma!) Datum: 20/9, 15/10, 8/11, 
6/12

Gospel, glädje och sväng. Kvällen inleds med fika. 
Välkommen på “prova på”-gånger: 12 och 19 september 
klockan 18:00-20:30

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.

Håll dig 
uppdaterad! 



8

BARNKYRKAN 
VARJE SÖNDAG KL. 11.00
Varje söndag möts barnen i kyrkans bottenvå-
ning. Alla barn mellan 3-12 år är varmt välkom-
na 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.

BARNKYRKAN GUDSTJÄNST 
8 OKTOBER, 12 NOVEMBER OCH 
3 DECEMBER
En gång i månaden firar vi vår egen gudstjänst 
i Barnkyrkan. Alla grupper tillsammans med 
ledare och föräldrar som vill. De äldsta barnen 
är med och tar ansvar för gudstjänstens innehåll 
och medverkar med sång, musik och drama 
mm. Välkommen!

Söndagen den 10 december firar vi gudstjänst 
tillsammans, barn och vuxna, i kyrksalen och 
efter det blir det fest för hela familjen i Brunnen. 
Save the date!

VILL DU HJÄLPA TILL 
I BARNKYRKAN? 
Vi behöver bli fler!
Det finns möjlighet att vara med och hjälpa till 
i Barnkyrkan på olika sätt. Sjunga och spela, 
pyssla och sporta, leda samtal i en mindre 
grupp, undervisa eller spela teater. Finnas med 
som värd och välkomna barnen och vara resurs 
i lek och samling. Regelbundet eller då och då. 
Allt är möjligt! 

FAMILJELUNCH 
22 OKTOBER, 19 NOVEMBER, 
10 DECEMBER
En gång i månaden serveras det familjelunch i 
Brunnen. Lite mindre stress på söndagen och tid 
och plats för att umgås och lära känna varandra 
bättre. 60 kr hel portion 30 kr halv portion. 

ÖPPEN FÖRSKOLA 
ONSDAG KL. 10.00-12.30 
Barn från 8 månader-5 år och deras föräldrar är 
välkomna varje vecka onsdagar Vid kl.10.30 har 
vi en sång- och rytmikstund och sedan leker vi 
i våra lekrum. Det finns möjlighet att köpa fika, 
soppa och pannkakor samt värma medhavd mat.
Det är stängt onsdagen den 4 oktober och 1 
november. Avslutning 6 december.

BARNKÖREN POPCORN 
MÅNDAG KL. 17.45-19.00
Alla tjejer och killar i åk F – 6 som gillar att sjunga 
är varmt välkomna att vara med. 

BARNVÄLSIGNELSE 
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! Den gläd-
jen vill vi som församling dela med föräldrar, släkt 
och vänner. Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt 
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck för det-
ta praktiserar vi barnvälsignelse i Saronkyrkan. 
En akt där vi välsignar och tackar för det nyfödda 
barnet och innesluter hela familjen i förbön. 

22 OKTOBER KL.15.00 
En särskild barnvälsignelsegudstjänst. 
26 NOVEMBER I GUDSTJÄNSTEN KL 11.00.
Anmälan till Carina Cederborg.  

BARN & FAMILJ

FÖR MER INFO OM 
BARN- OCH FAMILJ: 
Carina Cederborg 
carina.cederborg@saron.se 
0768-50 11 04
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FAMILJELÄGER I BRANÄS PÅ 
SPORTLOVET 
10 - 14 FEBRUARI 2018
Varmt välkommen med på familjeläger på sport-
lovet, lördag - onsdag. Vi bor på Letafors herr-
gård (vandrarhemsstandard) som ligger 20 mi-
nuter från Branäs och en timme från Trysil. Var 
och en reser dit i egen bil. Dagarna bjuder förut-
om på skidåkning, korvgrillning och bus i backen 
på härlig gemenskap under gemensamma mål-
tider och samlingar på kvällen för barn och vux-
na. Anmälan öppnar 20 oktober och stängs  
10 december eller så snart alla platser är 
fyllda. Antalet rum begränsar hur många som 
kan följa med, så först till kvarn! 
Mer information och anmälan finns på 
www.saron.se

TACK
Vi vill säga ett stort tack för allt stöd och hjälp 
vi fått under renoveringen av affärshuset. Utan 
församlingens stöd och tålamod hade det inte 
gått. Nu är vi tillbaka i våra lokaler och saker 
och ting börjar så sakta komma på plats. Den 9 
september slog vi upp våra nya dörrar och hade 
fest, den dagen sålde vi för hela 103 000 kr. Nu 
hoppas vi på fortsatt bra försäljning för att kunna 
hjälpa människor i Göteborg och i de projekt vi 
stöttar i Mellanöstern. 

VILL DU BLI VOLONTÄR HOS OSS?
Vi på Second Hand är alltid i stort behov av 
människor som hjälper oss vid försäljning, 
upppackning av saker m.m.

Just nu söker vi: 
• Volontärer till torsdagsförsäljningen

• Chaufför till vår lastbil för hämtning och 
lämning av möbler. Endast B-körkort krävs 

Kontakta Angeline Hagby för mer information: 
angeline.hagby@saron.se eller 0768- 50 11 06

SECOND HAND HAR ÖPPET: 
TORSDAG 16 - 19, LÖRDAG 10-13

FÖR MER INFO OM 
SECOND HAND: 
Anna-Lotta Karlsson 
Butikschef
anna-lotta.karlsson@saron.se 
0768-50 11 07

SECOND HAND JULMARKNAD
LÖRDAG 25 NOVEMBER 
Kom och upplev julen hos oss. En tradition med 
massor av julfynd och gott fika inne i Saronkyr-
kan. 
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ONSDAG 8 NOVEMBER KL. 19.00

”HUR LIKA KAN VI VARA 
- HUR OLIKA KAN VI TYCKA 
- I SAMMA FÖRSAMLING?” 
Joakim Hagerius och Morten Sager, 
pastorer i Saronkyrkan

UTMANAS OCH INSPIRERAS
Samtal pågår är för dig som – oavsett livsåskådning eller 
ålder – vill samtala. Här är frågorna och en öppen at-
mosfär viktigare än svaren – även om vi hoppas hitta dem 
också. Kom med och delta i samtalet!

TEMA HÖSTEN 2017: ”ENHET OCH 
SPLITTRING: I VÅR VÄRLD, I KYRKAN OCH 
I OSS SJÄLVA”.

SAMTAL PÅGÅR
SÖNDAG 15 OKTOBER KL. 14.00

”ÄLSKA DIN NÄSTAS 
KYRKA SOM DIN EGEN” 
Peter Halldorf, pingstpastor och 
författare

Peter predikar först i gudstjänsten, efter det serveras 
sopplunch i församlingsvåningen, så stanna gärna kvar 
i kyrkan och gå på Samtal pågår!
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FÖR MER INFO OM 
GEMENSKAPER:  
Jonas Pramwall, pastor
jonas.pramwall@saron.se 
0768-82 42 27

SÖNDAG 15 OKTOBER KL. 14.00

”ÄLSKA DIN NÄSTAS 
KYRKA SOM DIN EGEN” 
Peter Halldorf, pingstpastor och 
författare

HUSGRUPPERNA ÄR NAVET I 
SARONKYRKAN
I Saronkyrkan ser vi husgrupperna som ett nav 
som håller ihop församlingen. Nära gemenskap 
är viktigt! Att finnas med i en liten grupp och 
dela livet, be och  fördjupa sig i Bibeln gör att vi 
växer tillsammans som kristna. Saron består av 
över 40 husgrupper i alla åldrar och med olika 
inriktning. Är det dags för dig att vara med i 
en husgrupp?

FRUKOST FÖR FÖREBEJDARE
LÖRDAG 28 OKTOBER KL. 9.30 - 12.00
Med denna frukost vill vi inspierera, undervisa 
och berätta om hur vi tänker kring förbön i 
gudstjänsten. Välkommen alla förebedjare samt 
du som är nyfiken. 
Anmälan senast 26 oktober till info@saron.se.
Meddela spec.kost eller allergi.

FÖRELÄSNING MED
PETER HALLDORF
MÅNDAG 27 NOVEMBER KL. 19.00
Peter Halldorf föreläser från sin nya bok ”Alla 
himlens fåglar har flytt, profeten Jeremia i sin 
egen tid och i vår”.

NYFIKEN PÅ SARONKYRKAN?
8 OKTOBER, 12 NOVEMBER
Vill du veta mer om Saron? Funderar du på att 
ta steget och bli medlem? Direkt efter guds- 
tjänsten har vi en samling på ungefär 30 min, 
där vi fikar och talar om vad Saronkyrkan är och 
står för. Du får möjlighet att ställa frågor och 
samtala.

Vill du tala enskilt med någon av oss pastorer 
om vad det innebär att vara medlem i Saron 

träffar vi dig gärna. 

ÖPPET HEM:
EN PLATS FÖR GEMENSKAP, 
SAMTAL OCH BÖN
TORSDAG 16 NOVEMBER
Öppet hem är ett sätt att lära känna Saron i ett 
mindre format. Hit kommer medlemmar från för-
samlingen 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.
HOS VEM DET BLIR, KOMMER INOM KORT, 
INFO PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM.

BÖN
TISDAG KL. 7.00 - TIDEBÖN
TISDAG KL. 12.00 - LUNCHBÖN
FREDAG KL. 17.00 - Bön med inriktning på vår 
värld, vårt land, vår stad och vår församling. 
SÖNDAG KL. 10.00 

FÖRSAMLINGSMÖTE
22 OKTOBER EFTER GUDSTJÄNSTEN
Dagordningen finns på kyrktorget helgen innan.

GEMENSKAP OCH SAMLINGAR

Peter Halldorf

Peter Halldorf är pastor och författare. Han är 

redaktör för tidskriften Pilgrim sedan dess första 

utgåva 1994 och en av grundarna av Ekumeniska 

Kommuniteten i Bjärka-Säby. Hans författarskap 

består av ett fyrtiotal titlar som på olika vägar 

utforskar den kristna trons andliga källflöden.

föreläser från sin nya bok: 

Alla himlens fåglar har flytt
Profeten Jeremia i sin egen  
tid och i vår

Peter Halldorf

ALLA HIMLENS 
FÅGLAR HAR FLYTT

PROFETEN JEREMIA 
i sin egen tid och i vår

”Aldrig har jag läst en bok som 
berört mig så djupt”. 

Sigfrid Deminger

Peter Halldorf föreläser 
27 november kl 19.00 i 
Saronkyrkan,  
Göteborg
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HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAG 25 NOVEMBER  
09.30-14.00
Vi möts i Saron för frukost. 
Därefter åker vi till tre ICA 
Maxi affärer och uppmuntrar till att handla för 
andra. Varorna som skänks fördelas till Bergs-
sjöns kyrka, Göteborgs Räddningsmission och 
Saronkyrkan. Om du vill vara med anmäl dig 
till Magnus Bramer eller på Handla för Andra 
eventet på facebook.

GEMENSKAPSTRÄFFEN 
TISDAG 10 OKTOBER KL.12.00
Bibelsamtal med Elin Alm.
TISDAG 14 NOVEMBER KL.12.00
Bibelstudium utifrån Lukasevengeliet med 
Lennart Thörn.
Gemenskapsträffen är en öppen samling för 
seniorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses 
för gemenskap, fika och för att lyssna till olika 
talare. Höstens program kommer senare.
Kontakt: Ingrid Fränne 

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.

CAFÉ ZAHRA
TISDAG 16-18
Café Zahra är ett integrationscafé för kvinnor. 
Tillsammans lär vi oss nya saker, träffar nya 
människor, övar svenska, skrattar, pysslar, fikar 
etc. Har du aldrig varit här, kom! 

SAGÅSEN/CENTRIA 
MIGRATIONSVERKET
CENTRIA: TORSDAG KL.13.30-15.30

SAGÅSEN: TORSDAG KL. 18-20
Varje vecka åker vi till Migrationsverket för att 
vara med människor som flytt till Sverige. Vi vill, 
och behöver, visa att det finns människor som 
bryr sig genom att erbjuda ett lyssnande öra, 
möjliggöra lek och möta med en blick. Kom och 
var med en eller flera gånger!
KONTAKT: 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 

HÖSTLOVSAKTIVITET
Lov är en glädje för många barn, men inte för 
alla. Vi vill därför vara med och bidra till en fin 
höftlovsvecka för några barn genom att tillsam-
mans göra aktiviteter. Be gärna för barnen inför 
lovveckan och också för de aktiviteter vi ska 
göra tillsammans.

DIAKONI

FÖR MER INFO OM 
OMSORG & DIAKONI: 
Daniel Dalemo, omsorgspastor
daniel.dalemo@saron.se 
0768-50 11 02

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 

FÖR MER INFO OM 
SFI & INTEGRATION: 
Sara Brunnegård, 
integrationssamordnare
sara.brunnegard@saron.se 
0722-51 36 20
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HÄRLIGHET OCH LJUS 
SARONKYRKANS JULKONSERT 2017
LÖRDAG 16 DECEMBER KL 16.00 & 19.00
Saronkyrkans sångare och musiker tillsammans 
med Felicity och barnkören Popcorn bjuder på en 
stämningsfull konsert med värme och hjärta. Un-
der kvällen kommer det finnas möjlighet att ge en 
gåva till Saronkyrkans sociala arbete.
Köp dina biljetter via www.saron.se/julkonsert.

ADVENTSSÅNG
2 DECEMBER 10.00 - 12.30
Vill du vara med och leda församlingen 
de traditionella adventssångerna på första  
adventsgudstjänsten? 
Anmälan till jennifer.gotvall@saron.se senast 28 
november. Varmt välkommen! 

VARFÖR LOVSÅNG? 
ONSDAG 25 OKTOBER KL 19.00-21.00.
En kväll med Mattias Martinson kring lovsångens 
betydelse för den kristna tron. 
Mattias musiker, låtskrivare, artist, lovsångs- 
ledare dessutom pastor och förkunnare. 
Under kvällen serveras macka och kaffe/te till 
självkostnadspris.

FELICITYS HÖSTKONSERT
LÖRDAG 11 NOVEMBER KL 19.00 
Entré 50 kr inkl. fika. Inget förköp.

THOMAS ANDERSSON WIJ MÄSSA
LÖRDAG 18 NOVEMBER
I den här mässan får vi lyssna till Tomas Anders-
son Wijs sånger ur den förlorade sonens per-
spektiv och hoppas vi får en glimt av Gud som 
springer mot oss med öppna armar.

härlighet & ljus

MUSIK

SÖNDAGKVÄLL I 
SARON
18.00
29 OKTOBER
26 NOVEMBER

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. 

FÖR MER INFO OM MUSIK: 
Jennifer Götvall, 
Musikansvarig
jennifer.gotvall@saron.se 
0722-51 12 19
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Daniel Dalemo anställs som 
pastor 100% med ansvar för 
vår diakonala verksamhet och 
för själavård, samtal och andlig 
vägledning. Daniel kommer att 
vara utlånad 15% till den eku-
meniska föreningen Kompass 
som arbetar med andlig väg-
ledning och retreater.

Under hösten arbetar Eva 
Danielson som ekonom i för-
samlingen. Hon finns på plats 
ca 1 dag i veckan.

NYA MEDARBETARE
I oktober hälsar vi Daniel Dalemo och Ingrid 
Fränne välkomna som medarbetare i Saron- 
kyrkan. De kommer att dela på arbetsuppgifterna  
som Magnus Bramer har haft. Tjänsterna är en 
visstidsanställning till augusti 2018.
 
Ingrid Fränne anställs som di-
akon på 20% med ansvar för 
vårt seniorarbete  och våra 
besöksgrupper.

SARONKYRK ANS MEDARBETARE

E-post till medarbetare: 
fornamn.efternamn@saron.se

MORTEN 
SAGER
Pastor -unga vuxna
0708-775 979

JOAKIM 
HAGERIUS
Församlings-
föreståndare
0768-50 11 00

ELIN 
ALM
Pastor
0739-07 51 14

JONAS 
PRAMWALL
Pastor
0768-82 42 27

HELEN 
RICHARD
Administrativ chef
0702-24 46 05

ANNA-LOTTA 
KARLSSON
Butikschef 
Second Hand
0768-50 11 06

EMMA 
GUNNARSSON
Kommunikatör & 
samordnare
0722-51 12 11

CARINA 
CEDERBORG
Barn & familj
0768-50 11 04

JENNIFER
GÖTVALL
Musikledare
0722-51 12 19

LINDA 
MARTINSON
Ungdomssocionom
0723-61 94 08

SARA 
BRUNNEGÅRD
Integrations-
samordnare
0722-51 36 20

ANTON 
ANDERI
Arbetsledare 
Second Hand
0768-50 11 07

ANGELINE 
HAGBY
Arbetsledare 
Second Hand
0768-50 11 07

DANIEL 
DALEMO
Omsorgspastor
0768-50 11 02

INGRID 
FRÄNNE
Diakon
0768-50 11 02

ERIK 
HOLKE
Arbetsledare 
Second Hand
031-741 12 06

PERSONAL

KATHY 
KHODADOST
Lokalvårdare

EVA
DANIELSON
Ekonom
ekonomi@saron.se
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SPONSORER

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

ANDERS ÖDMAN PROJEKT & BILD 

031-322 09 73

 

BERNARDS RADIO & VIDEO  

031-42 86 52, www.bernardsradiovideo.se

HAGBY BYGG AB  

Ville Hagby 0736-10 54 55 

KATIVI 

Henrik Melkstam, 0766-41 97 04

ENKÄTFABRIKEN  

Erik Granberg, www.enkatfabriken.se  

GRAPHIC WEST 

070-819 94 34

PAXEL CONSULTING  

Pär Axelstjerna, www.paxel.se

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se

WIDEVO HOLDING AB 

Christer Widmark

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se

E-post till medarbetare: 
fornamn.efternamn@saron.se
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FELICITY 
HÖST-
KONSERT 
LÖRDAG 11 NOVEMBER 19.00 
I SARONKYRKAN
ENTRÉ 50 KR INKL. FIKA - INGET FÖRKÖP

Saronkyrkans gospelkör Felicity med band 
bjuder in till en svängig och värmande kväll. 
KOM OCH UPPLEV GOSPELGLÄDJEN!


