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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 

AUGUSTI & SEPTEMBER

SÖNDAG 5 AUGUSTI KL 11.00
NÅDENS GÅVOR
Predikan: Bo Henriksson
Musik: Jennifer Götvall med team
Jes 27:2-6, 1 Kor 12:12-26, Joh 15:1-9, Ps 28:6-9

SÖNDAG 12 AUGUSTI KL 11.00
TRO OCH LIV
Predikan: Iain Picket 
Jes 2:12-17, Rom 3:21-28, Luk 18:9-14, Ps 143:6-10

SÖNDAG 19 AUGUSTI KL 11.00
FRIHETEN I KRISTUS
Predikan: Daniel Dalemo
2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8, Mark 7:31-37, Ps 145:13-18

SÖNDAG 26 AUGUSTI KL 11.00
MEDMÄNNISKAN
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Marcus Runby med team
1 Mos 4:8-12, 1 Joh 4:7-10, Luk 10:23-37, Ps 103:1-6

SÖNDAG 2 SEPTEMBER KL 11.00
Predikan: Elin Alm
Musik: Elias Lind med team
Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Joh 17:9-11 Ps 95:1-7

SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL 11.00
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Emil Mattsson med team
Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Matt 6:31-34 Ps 123

VÄRLDENS HOPP
SÖNDAG 16 SEPTEMBER KL 11.00
HAR GUD VERKLIGEN KOLL? 
Predikan: Elin Alm
Musik: Amanda Gustafsson med team

SÖNDAG 23 SEPTEMBER KL 11.00
FINNS DET ANLEDNING ATT HOPPAS?
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Marcus Runby med team

SÖNDAG 30 SEPTEMBER KL 11.00 
GÅR DET ATT TRO PÅ FÖRÄNDRING?
Predikan: Morten Sager
Musik: Jennifer Götvall med team

SÖNDAG 7 OKTOBER KL 11.00
FINNS DET SKÄL ATT GE VIDARE? 
Predikan: Daniel Dalemo
Musik: Helené Bengmark med team

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.

FÖRSAMLINGSMÖTE  
23 SEPTEMBER 
ca 13.30 (efter kyrkfikat)
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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 

De två viktigaste buden enligt Jesus ”att älska Gud och att älska människor” är ytterst samma sak 
menar Jean Vanier i sin bok ”Gemenskapens evangelium”, att vi uttrycker vår kärlek till Gud genom 
medmänsklighet och omtanke för varandra. Och just den formuleringen har etsat sig fast på min 
näthinna under sommaren. Att vi utrycker vår kärlek till Gud genom medmänsklighet och omtanke 
för varandra. 
Vad betyder det för oss som församling? Vad betyder det för dig och mig? Den kristna trons budskap 
om Guds kärlek, som är gränslös, hur kan vi, inte bara tala om den, utan även leva ut den i mötet 
med en annan? Hur skulle du sätta ord på den kärlekens betydelse för dig? Hur skulle du vilja ge det  
vidare till någon annan? Vi hoppas att vi tillsammans ska fundera över detta i höst. Att vi tillsammans 
ska söka vägar att på olika sätt ge vidare tron på Jesus Kristus. 

Så välkommen med i höst, välkommen att samtala tillsammans på Saron samtalar, i husgrupper, på 
Samtaloteket. Välkommen att bli språkvän till någon av våra elever på SFI, att finnas med i vårt barn- 
och ungdomsarbete och välkommen att fira gudstjänst tillsammans. 

Låt oss tillsammans söka vägar att älska Gud och älska människor 

/ELIN ALM, TF. FÖRESTÅNDARE 

GE VIDARE TRON
GE VIDARE HOPPET
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SAMTALOTEKET
Skulle du vilja tala mer med dina vänner om meningen 
med livet, universum och allting? Jag skulle vilja det. 
När det väl händer är det så spännande. Och då blir 
det också naturligt att berätta vad jag har hittat hos 
Jesus. Men, ofta är det svårt att få till samtalen. Det är 
många saker som kommer i vägen. Alla andra ämnen 
som verkar så viktiga, som fotbolls-VM eller valet eller 
den senaste filmen. Dessutom finns ju alltid risken att man 
tränger sig på.

Tänk dig att det fanns en plats där du fick bara tillräckligt 
mycket stöd för att få till det där samtalet. Någonstans 
lite neutralt. Där det kändes lite ofarligt. Som ett fik i stan. 
Dit du lätt kunde bjuda med din kursare, kollega eller 
kompis. Där det hölls en samtalskväll, med någon duktig 
person som introducerade ett intressant ämne. Och se-
dan börjar samtalet.

Det är i korthet visionen bakom Samtaloteket. En plats 
där spännande samtal om de viktiga frågorna blir lite 
enklare. Där vi får lära oss mer om varandras tankar och 
tro. Drömmen är dock större än så. Vi vill se väckelse. För 
när samtalen börjar så vet vi inte vart det tar vägen. Men 
vi hoppas. Vi hoppas att sanningen liksom kan komma 
oss till mötes i samtalet. Vi hoppas att den Gud som lever 
med oss ska bli tydligare för våra vänner. Som en dialo-
gisk evangelisation. Välkommen med. 

/MORTEN SAGER

FÖRSTA SAMTALOTEKET:

21 SEPTEMBER 19 - 21

PÅ CONDECO 

VÄSTRA HAMNGATAN 16

GÖTEBORG

EN PLATS ATT MÖTAS KRING LIVETS FRÅGOR

ARRANGERAS AV: 
Kyrkor för Unga vuxna (KUNG) – ett Nätverk i 
Göteborg, Saronkyrkan, Betlehemskyrkan,  
Smyrnakyrkan, Equmeniakyrkan Kungsport,   
Räddningsmissionen, Tidningen Dagen.
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Vad tror ni att ni får med er tillbaka till  
Sverige och Saronkyrkan? 
(förutom fina souvenirer :)
Vi hoppas på att få med oss en lite bättre förståel-
se för våra medmänniskor, bli inspirerade av deras  
levnadssätt och att få dela deras vittnesbörd. Vi vill 
även utvecklas i vårt ledarskap och använda de gåvor 
som vi fått. Vi hoppas att vi inte får med oss vägglöss el-
ler kackerlackor, men gärna goda asiatiska matrecept!

Ha en fantastisk resa, vi kommer be för er!
Malin och David kommer även synas på Saronkyrkans 
instagram under hösten @saronkyrkangbg. 
Är du också intresserad av att söka vårt internationella 
stipendie? Läs mer om vad som krävs på: www.saron.
se/internationellt

/EMMA GUNNARSSON

SAMTALOTEKET
HEJ MALIN OCH DAVID!
Saronkyrkans internationella program har 
beviljat er vårt stipendium för utlandsresor. 
Berätta mer om vart ni ska åka och vad det 
är ni ska göra.
Under hösten kommer vi att vara i Kambodja och fin-
nas med i EFK:s arbete ICC (International Cooperation 
Cambodia). Vi kommer främst att åka ut i olika byar 
runt staden Svay Rieng och finnas med i arbetet kring 
utbildning, ledarskap och bibelstudier. Vi kommer även 
att besöka EFK:s bas i Chiang Mai i Thailand två veck-
or för att se och lära oss mer om arbetet som sker där.
 
Varför gör ni en sådan resa?
Vi har båda två varit ute som volontärer på varsitt håll 
förut vilket påverkat oss på så många sätt. Att få lära 
känna en ny kultur, få nya perspektiv på hur man kan 
tänka, tycka och leva men att ändå få förstå hur lika vi 
människor i grund och botten är, oavsett var i världen 
vi bor eller vilka förutsättningar vi har. Det har format 
oss och vi har i flera år längtat efter att få göra detta 
tillsammans! 

NÄSTA STOPP:
KAMBODJA

RETREAT
DATUM: 28-30/9 & 12-14/10
Pausa vardagen och häng med på Saronskyrkans tys-
ta retreat en bit utanför Göteborg, i naturskön miljö. Fo-
kus ligger på stillhet, bön och bibelläsning. Retreaterna 
ordnas just för dig som är aktiv i Saronkyrkan och ovan 
– men nyfiken! – på detta med retreater. De är också 
avsedda för dig som är ung vuxen och brukar finnas 
med på Smaka & Se. Anmälan sker på www.saron.se

SMAKA & SE 
FREDAG 7 SEPTEMBER 20.00 
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan och 
tillbedjan. Vårens tema: Det inre livet. 
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#SARONUNG

7UP
START: FREDAG 31 AUGUATI 19.00
Välkommen du som börjar sjuan och du som börjar 
tredje året på gymnasiet (och ALLA ni däremellan!) 
Terminen drar igång med fest och pepp inför hösten 

KONFA
Börjar du 8:an till hösten kan du fortfarande anmäla 
dig till konfirmationen i Saronkyrkan fram till den 5 sep-
tember via hemsidan. 

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

NU DRAR VI IGÅNG IGEN!
SÖKES: LEDARE TILL 7UP OCH 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN. 
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DATUM HÖSTEN 2018: 

26 AUGUSATI

30 SEPTEMBER 

28 OKTOBER 

25 NOVEMBER 

16 DECEMBER 

FRUKOSTKLUBBEN

INTE BARA GOTT - GRYMT OCKSÅ!

SARONKYRKAN PRESENTERAR STOLT:

För dig som går på gymnasiet. Vi ses kl 9.00 en söndag i månaden innan gudstjänsten 
för att äta god frukost tillsammans, prata om något intressant ämne eller få besök från 
spännande personer. Efteråt går vi på gudstjänsten tillsammans. 
Följ @saronung på instagram och facebook för anmälan och mer info. 

TIPS:ENKELT SÄTT ATT MINNAS DET PÅ 

ÄR ATT DET ÄR SISTA SÖNDAGEN 

I MÅNADEN, FÖRUTOM I DECEMBER. 
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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”

KICK-OFF FÖR 
HUSGRUPPER

 17 SEPTEMBER 18.30
Håll utkick efter mer info på facebook och hemsidan.

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

TISDAG 25/ 9 19.00 - 21.00 
”ATT LEVA I TILLIT” 
Hemma hos Lotta Lindberg
Sveagatan 16 A

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

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.

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

KOM MED I EN HUSGRUPP
I Saronkyrkan ser vi den lilla gemenskapen som helt ovärderlig. 
Husgruppen är ett bra sätt att dela livet med andra, be tillsammans 
och växa som kristna. Vi brukar säga att ”Ingen är kristen på egen 
hand” och det betyder att det är i gemenskapen som mitt kristna liv 
tar fart. Är du inte med en husgrupp anmäl ditt intresse så hjälper vi 
dig att hitta en grupp som passar dig
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MAT & SAMTAL
HÖSTEN 2018

PROVA PÅ-KVÄLL: 20/9 START: 27/9

UTFORSKA
MENINGEN
MED LIVET
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BARNKYRKAN 
START 26 AUGUSTI
Söndagen den 26 augusti kl.11 startar Barnkyrkan 
igen efter sommaruppehåll men redan den 19 augusti 
kan man komma ner och leka och pyssla en trappa ner.
Alla barn mellan 3 och 12 år är varmt välkomna att 
vara med. Vi delar upp oss i grupperna Rosa gäng-
et: 3-5 år, turkosa gänget: åkF-3 och Gröna gänget 
(LAPD): åk 4-6. En gång i månaden har vi en gemen-
sam gudstjänst för alla grupperna. 
I entrén finns värdar i färgglada tröjor som tar emot er 
när ni kommer och kan hjälpa er att hitta rätt. Varmt 
välkommen att vara med! Vill du veta mer eller vara 
med och hjälpa till i Barnkyrkan; kontakta Carina  
Cederborg.

BARNKÖREN POPCORN
MÅNDAG KL. 17.45 - 19.00
START 3 SEPTEMEBER 
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 
19 AUGUSTI 11.00, 23 SEPTEMBER 11.00, 

21 OKTOBER  15.00
Varje nyfött barn är en fantastisk gåva! Den glädjen vill 
vi som församling dela med föräldrar, släkt och vän-
ner. Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt försprång i 
varje barns liv. Som ett uttryck för detta praktiserar vi 
barnvälsignelse i Saronkyrkan. En akt där vi välsig-
nar och tackar för det nyfödda barnet och innesluter 
hela familjen i förbön. Vi har barnvälsignelse söndag  
19 augusti, 23 september och 18 november i guds-
tjänsten kl.11 och den 21 oktober kl.15 har vi en sär-
skild barnvälsignelsegudstjänst. 
Anmälan till och info till Carina Cederborg.

SARON-SCOUT 
VID ÖJESJÖKYRKAN I ÖJERSJÖ/PARTILLE

START: 5 SEPTEMBER, ONSDAG KL. 18 - 19:30

I början på sommarlovet träffades 120 scouter och ledare på 
Sundsvik utanför Uddevalla för scoutläger under temat ”Äntligen 
hemma”. Där levde vi scoutliv tillsammans; bygga kök, hugga ved, 
hämta vatten, laga mat över öppen eld, lekar och spex, bibelstu-
dium och andakt.

Visst låter det härligt? Vill du också vara med och lära dig mer om 
friluftsliv, åka på hajk och läger så är du varmt välkommen att vara 
med i Saron-scout. 

Alla tjejer och killar i åk 2-6 som vill vara med är varmt välkomna 
till starten. Vi välkomnar också dig som är vuxen och har erfaren-
het av scoutverksamhet att vara med som ledare. Här blir du del 
av en härlig ledargemenskap och får förmånen att hänga med ett 
gäng härliga barn. 
Mer info se www.saron.se. 
Kontakt: Marcus Runby 0703-00 96 42, scout@saron.se
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BABYRYTMIK
Nu 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. 
Kostnad:, 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 er anmälan!

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

KYRKIS
ÖPPEN FÖRSKOLA ONSDAGAR 
KL.10-12:30 - START 5 SEPTEMBER.
Barn från 8 månader-5 år och deras föräldrar är väl-
komna varje onsdag. Vid kl.10.30 har vi en sång- och 
rytmikstund och sedan leker vi i våra lekrum. Det finns 
möjlighet att köpa fika, soppa, korv med bröd och 
pannkakor samt värma medhavd mat.
Kontakt: Carina Cederborg 0768-501104, 
rytmik@saron.se
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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.

Kontaktperson: Sara Brunnegård

SFI
Under sommaren har sfi varit igång, men med lite färre 
elever. Nu har terminen börjat igen och under veckor-
na fylls Saron med ett 60-tal elever som studerar sfi 
(undervisning i svenska för invandrare) i Saronkyrkan. 
Skolan står för utbildning och Saronkyrkan bidrar med 
olika mervärden, t.ex. genom språkcaféer, månadsak-
tivitet och språkvänner. På så sätt får vi vara med och 
bidra till vår stad och nyanlända i Göteborg. Eleverna 
trivs så gott och talar väl om skolan, kyrkan och alla 
volontärerna. För flera är detta familj och den trygga 
platsen och särskilt glada är eleverna för alla språkca-
féer (vilket är oerhört ovanligt på sfi) där de får prata 
svenska med olika volontärer under skoltid. När de gör 
nationella prov går just tala-delen alltid oerhört bra ef-
tersom de får självförtroende och vana att tala svenska 
på t.ex. språkcaféer. Dessutom brukar de 25-tal vo-
lontärer som är med också uppskatta språkcaféerna 
mycket. ”Jag vet inte vem som får ut mest av det här, jag 
eller de? Jag tror jag…”

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

BLI SPRÅKVÄN
”Tack, TACK, jag har en svensk vän, det är så 
roligt!” (sfi-elev som fått en 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, laga mat… Tillsammans 
gör vi skillnad! Var med du också!

Kontaktperson: Jannie Lorin och Sara Brunnegård.

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

HANDLA FÖR ANDRA
1 SEPTEMBER 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 familjer 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 - 142635  
eller på Handla för andra-eventet på Facebook.

STÖDNÄTVERK FÖR HEMLÖSA I 
FÖRSAMLINGEN
Det finns människor i vår gudstjänstgemenskap som inte 
har en fast plats att bo, vars dagar fylls av oro över om 
de på sikt har någonstans att sova. Värst är det för dem 
som har små barn. Vad kan du och jag göra åt detta? 
Ett gott alternativ är att ansluta sig till Räddningsmissi-
onens kampanj ”hjärterum” (www.hjärterum.com) som 
söker möta detta behov i stan. 

Ett annat alternativ är att bli en del av ett nystartat nät-
verk i Saronkyrkan. Detta stödnätverk kan du vara med 
i som har möjlighet att under en begränsad tid bidra 
med ett extra sovrum i ditt hem eller med en summa 
pengar (ex 500 kr) per månad så att ett rum kan hyras. 
Man förbinder sig inte till något för att man är med i 
nätverket men man kommer då få utskickat konkreta 
förfrågningar utifrån de behov som finns i församling-
en. Vill du bli en del av detta kontakta Daniel Dalemo.

SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18 - 20
Varje torsdag åker en grupp från Saron till Migrations-
verkets ankomstenhet Sagåsen i Kållered, för att hålla 
öppet ”Hus 100”. Vi pysslar, spelar spel, leker, pratar, 
fikar m.m, med både barnen och de vuxna som finns 
där. Du är varmt välkommen att följa med! Till Sagåsen 
går det utmärkt att bara följa med en enstaka gång, 
t.ex. kan det vara en utmärkt diakonal/social sak att 
göra tillsammans som husgrupp någon gång. 

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

FÖRSAMLING / DIAKONI / INTEGRATION 

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 

@SARONSOCIALT
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PROVA PÅ-ÖVNINGAR
TISDAGARNA 11 & 18 SEPTEMBER

18.00 - 20.30

SARONKYRKANS GOSPELKÖR 
FÖR UNGA VUXNA FRÅN 16 ÅR
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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

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

VÄLKOMMEN SOM VOLONTÄR  
Vi välkomnar alla kunder och volontärer tillbaka till en 
ny termin. Lördagsförsäljningarna drar igång den 18 
augusti igen. Till hösten behöver vi nya volontärer till 
våra lördagar. Det kan vara allt från att stå i kassan, 
sälja möbler, hjälpa till i caféet och att sälja kläder. Vill 
man vara med och hjälpa till på annat sätt än på för-
säljningarna går det också jättebra. 
Hör av er till Angeline på angeline.hagby@saron.se 
eller ring henne på 0768-50 11 07.

FÖLJ OSS PÅ 
INSTAGRAM 

@SARONSECONDHAND

EN KREATIVARE BUTIK
Några nyheter höst är att vi skulle vilja använda vår 
fina lokal och alla saker på fler sätt än bara under för-
säljningarna. Man kanske är jätteduktig på att klä om 
möbler, måla om byråer eller sy kuddfodral och vill hål-
la en kurs i det. Då kan man få göra det hos oss. Är man 
en konstnär och vill ha en utställning så har vi utmärkta 
utrymmen för det. Det finns massor av idéer och massor 
av material att använda. Har du fler idéer, vill vara med 
i detta arbete eller har du något projekt du tror skulle 
passa här. Hör då av dig till Anna-Lotta.

ÄR DU KOMMUNIKATÖR, GRAFISK FORMGIVARE ELLER FOTOGRAF?
Vi letar efter volontärer som vill ingå i Saronkyrkan Second hand kommunikationsgrupp. 
Uppdraget är att arbeta strategiskt och produktivt. Hjälpa butikschefen med affischer och material. Ta fram  
kampanjer. Gruppen leds av kyrkans kommunikatör Emma Gunnarsson, hör av dig till henne om du vill vara med: 
emma.gunnarsson@saron.se

PROVA PÅ-ÖVNINGAR
TISDAGARNA 11 & 18 SEPTEMBER

18.00 - 20.30

SARONKYRKANS GOSPELKÖR 
FÖR UNGA VUXNA FRÅN 16 ÅR
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Forsamlings-
dagen

Vi är glada att i år igen presentera: 

I FISKEBÄCKSKYRKAN 
Lördag 15 september 9.30 - 18.00

En heldag där vi tillsammans får styrfart inför  

hösten i Saronkyrkan. För alla medlemmar men 

också för dig som är nyfiken på församlingen. 

Anmäl er senast 9 september på

www.saron.se/forsamlingsdagen 

eller på listan i entrén kyrkan.

Kostnad: Vuxen: 120 kr, Barn 6-12 år 60 kr, 0-5 år gratis


