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GUDSTJÄNSTER

BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG

TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE

WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 14

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

@SARONKYRKANGBG

@SARONKYRKAN I samarbete med 

English translation at our Sunday service.

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

enligt GDPR.

2 DECEMBER - 1:A ADVENT 
ETT NÅDENS ÅR
Predikan: Elin Alm
Sak 9:9-10, Upp 3:20-22, Matt 21:1-9, Ps 24

Tolkning till engelska och arabiska.
Translation to english. ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا

9 DECEMBER - 2:A ADVENT 
GUDS RIKE ÄR NÄRA
Predikan: Morten Sager
Jes 35:1-10, Jak 5:7-1, Matt 13:31-34, Ps 85:9-14

Tolkning till engelska och farsi.
Translation to english. جرت خ سراف هم ع تامد .تداب

16 DECEMBER - 3:E ADVENT 
BANA VÄG FÖR HERREN
Predikan: Daniel Dalemo
Mal 4:4-6, 2 Pet 1:19-21, Matt 11:12-19, Ps 146:3-9

Tolkning till engelska och farsi.
Translation to english. جرت خ سراف هم ع تامد .تداب

23 DECEMBER - 4:E ADVENT
HERRENS MODER
Predikan: Jonas Pramwall
Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:30-35, Ps 145:8-13 

Translation to english.  

30 DECEMBER
GUDS BARN
Predikan: Daniel Dalemo 
2 Mos 1:15-21, 2 Tim 3:14-15, Mark 10:13-16, Ps 71:2-6

Translation to english. 

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG 11.00 

6 JANUARI 
GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS
Predikan: Jonas Pramwall 
Jes 49:5-7, 2 Kor 4:3-6, Joh 8:12 och Matt 2:1-12, Ps 72:10-15

Tolkning till engelska och arabiska.
Translation to english. ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا

13 JANUARI   
JESU DOP
Predikan: Morten Sager
2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22, Ps 89:20-29

Tolkning till engelska och farsi.
Translation to english. جرت خ سراف هم ع تامد .تداب

20 JANUARI   
LIVETS KÄLLA
Predikan: Elin Alm
Jes 55:1-4 , Upp 22:16-17, Joh 4:5-26, Ps 19:2-7

Tolkning till engelska och farsi.
Translation to english. جرت خ سراف هم ع تامد داب

27 JANUARI   
JESUS SKAPAR TRO
Predikan: Daniel Dalemo
Jes 45:22-24 , Gal 2:16-21, Joh 4:27-42, Ps 36:6-10

Tolkning till engelska och farsi.

Translation to english. جرت خ سراف هم ع تامد داب

جرت خ سراف هم ع تامد .تداب
.رهش لك ىلوألا ةدابعلا ةمدخ يف ةيبرعلا ةمجرتلا

DECEMBER & JANUARI
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BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG

TEL 031-741-12 00 • INFO@SARON.SE

WWW.SARON.SE

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på sid. 14

SWISH 123 664 09 99 • BANKGIRO 154-0434 

.رهش لك ىلوألا ةدابعلا ةمدخ يف ةيبرعلا ةمجرتلا

LÖRDAG 15 DECEMBER 
KL. 16.00 & 19.00

BILJETTER SÄLJS VIA 
WWW.SARON.SE/JUL 

JULKONSERT
SARONKYRKANS

GUD ÄR MED OSS
Det är detta som julen handlar om. En Gud som 
ser, som hör och som bryr sig. En Gud som inte 
bara sänder ett bud om kärlek, utan som sänder sin 
egen son. Så här i adventstid förbereder vi oss för 
det stora och ogripbara att Gud steg ner på jorden 
och blev människa.
 
Egentligen är adventstiden ett perfekt tillfälle att 
ge sig själv tid att försöka närma sig julensbudskap, 
att försöka förstå. Men för många av oss är ad-
ventstiden allt annat än lugn och fylld med luckor 
av tid.
 
Jag önskar ofta att jag hann njuta lite mer av ad-
ventstiden, träffa några av mina vänner i ett idyl-
liskt pyntat hus, låta mina barn få fina jultradi-
tioner och mitt i allt förbereda mig på att ta emot 
julensbudskap. Är mina förväntningar rimliga? 
Kommer jag hinna med allt? Antagligen inte.

Men det som sker hela tiden oavsett om jag pyn-
tat eller bakat det är att Gud är lika nära mig som  
luften jag andas. Att Gud lika oväntat som han 
kom till vår värld för dryga 2000 år sedan kan 
komma till mig. För det behövs ingen adventska-
lender eller pepparkaksbak. Gud är redan här, med 
hopp in i det som känns hopplöst, ljus till en värld 
som i mycket är mörk och kall och med fred där 
hat råder.
 
Vad jag önskar för min egen skull denna advent är 
att få bli påmind om julens budskap varje gång en 
adventsstjärna glimmar till i ett fönster. Att det 
inte stannar vid att bara bli en påminnelse om att 
ljuset alltid vinner över mörkret utan att jag får 
vara med att ge ljuset och hoppet vidare till någon 
mer. Det kommer antagligen inte vara i det stor-
slagna men förhoppningsvis i det lilla, kanske i ett 
vänligt ord till en medmänniska.

/Elin Alm, tf. församlingsföreståndare
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om det är värt allt jobb :) Men jag minns ju förra 

året - det var en fantastisk kväll tyckte jag, där 

jag blev så otroligt stolt över vilka gåvor vi har i 

Saronkyrkan.

Varför tror du julkonserten i Saronkyrkan är 
så populär? Vi har aldrig några kändisar eller 
dragplåster med.
– Vi har många duktiga sångare och musiker i 

vår församling, så är det verkligen! Jag tror att 

det drar. Och att församlingen i sin tur är bra på 

att bjuda in till kyrkan en sådan kväll. Julkon-

sert är ett så bra tillfälle att bjuda med jobbar-

kompisar, klasskompisar och hela släkten. Alla 

vill gå på julkonsert för att få stämningen. 

Vad är årets tema?
– Temat i år kommer handla om "mörker till 

ljus”. Vi vill berätta julens budskap om att Jesus 

föds in i världen som ett ljus i en mörk värld. Jag 

tror att vi alla upplever världen mörk på många 

sätt än idag. Vi vill berätta att Jesus är ljuset som 

kan förvandla den här världen och oss.

S A R O N K Y R K A N S 
J U L KO N S E R T 
I alla församlingar finns traditioner som är vik-

tiga för medlemmarna och de som kommer till 

kyrkan. Ibland ifrågasätter vi varför vi fortsät-

ter med vissa saker som mest tar kraft och inte 

ger så mycket. Men ibland finns det saker som vi 

inte vill rubba på, för det funkar och är väldigt 

bra. En sådan sak är Saronkyrkans julkonsert. 

Det är en återkommande tradition som vi satsar 

stort på varje år. Anledningen är enkel: den ger 

glädje! Glädje i att få lyssna på fantastisk musik, 

glädje i att vi genom den samlar in pengar till 

vårt diakonala arbete, så att vi kan hjälpa f ler 

människor. De som arbetar med årets julkon-

sert är i full gång med att förbereda och slipa 

på detaljerna. Vår musikansvarig Amanda Gus-

tafsson och vår diakon Ingrid Fränne är båda 

delaktiga i konserten men på olika sätt. 

Jag frågar Amanda om det är värt allt jobb som 
läggs ner inför julkonserten? 
- Jag har haft julkonserten i tankarna redan se-

dan i maj. För min del är det ju första gången jag 

jobbar med konserten, så det återstår väl att se 
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väldigt gripande. Samtidigt som jag känner mig 

glad över att se hur så lite kan ge så stor glädje 

så känner man samtidigt att vi borde kunna ge 

så mycket mer… Det viktigaste vi ger hoppas vi 

dock är genom ett lyssnande öra och ett varmt 

hjärta.

Sedan många år tillbaka åker en grupp från 

Saronkyrkan till Migrationsverkets ankomsten-

het varje torsdag kväll. Där bjuder vi på lite fika, 

pysslar, leker, spelar spel eller pingis med både 

barn och vuxna och försöker skapa en stunds 

vila och goda möten i en tillvara fylld av oviss-

het. Till jul så delar vi också ut julklappar till 

barnen, och choklad på Förvaret där människor 

sitter i väntan på utvisning.

Varje tisdag fylls vår nedervåning Brunnen med 

härlig gemenskap på vårt språkcafé för kvinnor, 

man kanske bakar, stickar, målar naglarna på 

varandra och övar samtidigt svenska. ”Tisda-

garna är enda dagen jag inte vaknar och har ont, 

för då vet jag att jag ska till café Zahra!” sa en 

kvinna nyligen. 

På sommaren ordnar vi ett mycket uppskattat 

läger för ensamstående mammor och deras barn 

– där mammorna får njuta av att få maten lagad 

och disken diskad, och barnen får leka dagarna 

långa. På kvällarna har vi andakt och fina sam-

tal. 

På julafton så ordnar vi julfirande i Saronkyr-

kan. Dit är vem som helst välkommen men vi 

bjuder särskilt in de familjer vi har kontakt med 

genom stödmöten. Och på Nyårsafton har vi  

sedan många år en tradition av att servera fru-

kost på Räddningsmissionens café för hemlösa 

där vi bjuder på en lite lyxigare frukost än de 

vanligtvis får, för att ge en liten guldkant på 

årets sista dag.

Välkomna på årets julkonsert i 
Saronkyrkan. Köp din biljett på 
www.saron.se/jul och  

Vad betyder innehållet för dig?
– Det här är själva kärnan i min tro, så för mig 

handlar det om att djupare förstå varför Gud lät 

sin son födas in i den här världen. Vad det be-

tyder för mig och mitt liv idag. Barnet i stallet 

kan se så enkelt ut på bild, men det är ett så stort 

mysterium hur Gud genom det lilla barnet har 

planerat att rädda hela världen!

Ingrid Fränne berättar om vårt diakonala  
arbete, dit insamlingen på julkonserten går.
I vårt sociala arbete möter vi människor som 

kämpar hårt för att få tillvaron att gå ihop; 

barnfamiljer där mat för dagen inte är en själv-

klarhet, människor som lever i ovisshet på Mig-

rationsverkets ankomstenhet Sagåsen, kvinnor-

na på vårt språkcafé Café Zahra som försöker 

bygga upp en tillvaro och få vänner i ett nytt 

land eller de ensamstående mammorna som är 

med på vårt mamma-barn-läger varje sommar.

Varje vecka möter vi människor i det vi kallar  

”stödmöten”. Där sitter vi ner i en stunds samtal 

med personer som vi en gång i månaden hjälper 

med matvaror och hygienartiklar, och ibland 

något extra som ett kinderägg till barnen, vilket 

gör större skillnad än de f lesta av oss kan för-

stå. Vi ger också presentkort på en mataffär till 

barnfamiljerna för att kunna köpa färskvaror, 

och själva ha möjlighet att välja vad de behöver 

mest och önskar köpa. För många människor är 

varje spårvagnsresa en oerhörd stress, när man 

inte har råd med spårvagnskort. För de familjer 

där man behöver åka spårvagn för att t.ex. läm-

na och hämta sina barn på förskolan eller där 

man har regelbundna besök till sjukvården så 

försöker vi i mesta möjliga mån hjälpa till med 

spårvagnskort. Tacksamheten för detta är oer-

hört stor! 

   Att se en liten f licka pussa den bamse- 

tandborste hon just fått, eller höra mamman, 

som jag märker tycker det är så oerhört jobbigt 

att behöva komma till kyrkan för hjälp, säga 

”Ikväll blir det fest!” när hon bland de varor 

hon får hittar tonfisk, linser och tomatsås är 
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FIRA JULAFTON 
TILLSAMMANS I 
SARONKYRKAN  
24 DECEMBER KL. 11.00 - 14.30
Vi börjar med julsamling vid krubban i kyrksalen. 
Därefter har vi knytkalas tillsammans och dansar kring 
granen. Det kostar inget att vara med, men alla tar med 
något till julbordet. Det går också bra att bara komma  
utan att anmäla dig till samlingen vid krubban kl. 11.00.

Välkommen - vem du än är!  
Anmälan görs till info@saron.se eller 
till 031-741 12 00 eller på listan i 
entrén i kyrkan, senast 19 december. 
För mer info kontakta: 
Sara Brunnegård & Daniel Dalemo*

*Kontaktuppgifter hittar du på sidan 14 
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JULGRAN MED "ÖNSKEKORT"
2 & 9 DECEMBER EFTER GUDSTJÄNSTEN
Nu närmar sig julen! För många infinner sig snart jul- 
stämning, men för en del snarare oro. Kanske för att man vet 
att man är ensam, inte har råd med julklappar till sina barn 
eller är på flykt undan bomber och förföljelse. Vi vill sprida 
hopp och julglädje bland barn och vuxna i Göteborg. 
Efter det delas julklapparna ut till familjerna som bett Saron- 
kyrkan om hjälp och till barn och vuxna som precis kommit 
till Sverige och befinner sig på Migrationsverket.

Söndagen den 2 & 9 december finns det därför möjlighet att 
hämta ett önskekort från ett barn eller vuxen. Inlämning av 
paket sker söndagen den 9 & 16 december. Kom och hjälp 
oss plundra granen på önskningar och låt oss se till att de 
går i uppfyllelse!
För mer info: Sara Brunnegård*

Önskar dig en fridfull Jul

Wish you a peaceful christmas

ع مكل ىنمتأ ةيملسلا داليملا دي

Dëshiroj një Krishtlindje të qetëTe deseo una navidad tranquila
Pozhelava vi mirna Koleda

Daacintaada Noorwiiji nabad ah

FRUKOST PÅ NYÅRSAFTON 
PÅ RÄDDNINGSMISSIONENS KAFÉ 
KL. 7.30 - 12.30
På nyårsafton har vår församling sedan många år tillbaka tradition att vara på Göteborgs 
Räddningsmissions kafé på Vasagatan för att bjuda på en lite extra god frukost, musik 
och sällskap. De flesta som besöker kafét lever i någon form av utanförskap, ensamhet 
eller beroendeproblematik och vi vill på detta sätt vara med och möta med lite värme och 
omsorg under helgerna, och stötta Räddningsmissionens i deras arbete.   
Om du skulle vilja vara med och hjälpa till och göra en insats hör av dig till Ingrid Fränne*.
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NYFIKEN PÅ SARON?
SÖNDAG 16 DECEMBER
Vill du veta mer om Saronkyrkan? Är du nyfiken på 
vad det innebär att bli medlem? Efter gudstjänsten 16  
december finns det möjlighet höra en av våra pastorer 
berätta lite mer om vad Saron är och står för. Här finns 
det möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på kaffe och 
bulle och samlas i lilla salen som finns i anslutning till 
kyrklokalen.  

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. 

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”

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

*Kontaktuppgifter hittar du på sidan 14 

WWW.SARON.SE/LIBANON

FÖRSAMLINGSRESA TILL 11-17 APRIL

LIBANON
För första gången kommer vi som församling åka till Libanon. Där kommer vi besöka och lära oss mer om hur 
kyrkor och organisationer arbetar. Saronkyrkans missionsbudget går till största del till projekt och missionärer i 
Mellanöstern och därför känns det extra roligt att kunna åka som församling och besöka några av dessa projekt. 
Vi kommer få träffa pastorer och ledare för församlingar och organisationer. Vi kommer besöka Sat-7 som sänder 
kristen satelit-tv in i miljontals hem i hela Mellanöstern. Vi besöker människor som lever i flyktingläger och få en 
inblick i hur livet på flykt verkligen är. Vi kommer också få uppleva ett vackert land, kultur och mat.
Vårt mål med resan är att få mer kunskap och engagemang i församlingen och att bygga relationer till de pro-
jekt och människor vi är med och stöttar. Vi hoppas att vi får stor spridning i åldrar, bakgrund och verksamhet i  
församlingen. Mer info och ansökan på: 
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TISDAGSTRÄFFEN
11 DECEMBER KL. 12.00
 Julavslutning med risgrynsgröt, lotteri, musik m.m.
8 JANUARI KL. 12.00 
”Jag vill tacka livet”, Livsberättelse 
med Bosse Henriksson
Resten av vårens program kommer i januari.

LUCIAAFTON MED FELICITY
13 DECEMBER KL 18.00 OCH 19.30 

Fritt inträde

FELCITY PROVA-PÅ ÖVNINGAR
22 & 29 JANUARI KL. 18.00-20.30
Vill du prova på gospel? Kom på våra öppna  
prova-på övningar och se om det är din gre (vilket vi 
tror och hoppas) Saronkyrkans gospelkör Felicity är för 
unga vuxna från 16 år. Kontakt: Jennifer Götvall*

INSPIRATIONSDAG:
LÄRJUNGASKAP & EFTERFÖLJELSE
LÖRDAG 12 JANUARI KL. 9.30 

Välkommen till en inspirationsdag där vi tillsam-
mans tar sats inför våren 2019. Temat för dagen är 
lärjungaskap och efterföljelse. Alla som vill inspireras 
är välkomna. 

Ledarsamlingar efter lunch
Efter lunch fortsätter vi med ledarsamlingar/planering 
i de olika verksamheterna. Info om detta kommer från 
varje verksamhetsansvarig till sina ledare.

Anmäl dig senast 10 januari på 
www.saron.se/anmalan

Fika och lunch 70 kr

DOP 
SÖNDAG 20 JANUARI KL.11.00
Dopet i den treenige Gudens namn är en gåva. Det 
är både vårt vittnesbörd om tro och Guds sätt att syn-
liggöra frälsningen. När människan sänks ner i dop-
graven och reses upp visas vad som sker – en över-
gång från död till liv. Dopet är en yttre handling genom 
vilken Gud enligt sitt löfte förmedlar nåd till den som  
omvänder sig och tror. 
I Nya Testamentet beskrivs dopet som ett dop till och 
in i Kristus. Genom tro och dop förenas vi med Jesus  
Kristus och tar emot Guds frälsning och den heliga An-
den. Det ger ett nytt sammanhang och är en början
på ett liv i Kristus efterföljelse. Dopet in i Kristus är ock-
så ett dop till gemenskap med alla dem som är döpta 
till Kristus. Vi praktiserar dop genom nedsänkning efter 
personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus. 
Söndagen den 20:e januari finns chansen att döpas. 
Vill du döpa dig eller samtala med någon om do-
pet är du välkommen att höra av dig till pastor Jonas 
Pramwall*.

*Kontaktuppgifter hittar du på sidan 14 
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#SARONUNG

FRUKOSTKLUBBEN

INTE BARA GOTT - GRYMT OCKSÅ!

SARONKYRKAN PRESENTERAR STOLT:

FRUKOSTKLUBBEN
 För dig i gymnasiet mellan 9-11 sista söndagen i mån-
aden under terminerna. Vi ses i Brunnen och fixar fru-
kost tillsammans, äter den och pratar om något aktuellt 
ämne eller får besök av en spännande gäst!
VÅRENS DATUM: 
27 januari  
24 februari 
31 mars 
28 april 
26 maj 

FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN
TORSDAG KL. 17.00 - 21.00
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! 

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.

Kontakt: Linda Martinson. Se sid 14.

SPORTLOVSLÄGER 2019
Vi gör gemensamt läger med Smyrna till Hemsedal på 
sportlovet. Vi åker från Göteborg lördagmorgon den  
9/2 och kommer hem igen 15/2. Mer information om 
anmälan finns på hemsidan och sociala medier. 

7UP
VARANNAN FREDAG OJÄMNA VECKOR 
KL. 19.00
För dig i högstadiet och gymnasiet! Gudstjänst, lek, 
gemenskap och massa fint häng med start klockan 19! 
Vårterminen drar igång den 18 januari! 

 

7 DECEMBER 
ÅRETS 7-UP

JULFEST 

SMAKA & SE
25 JANUARI KL. 20.00
Gudstjänst med nattvard, lovsång, predikan  
och tillbedjan.

HÅLL UTKICK EFTER VÅRT PRO-
GRAM FÖR VÅREN 2019!!! 

Saron unga vuxna

@saronungavuxna

Håll dig 
uppdaterad! 
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BARNKYRKAN 
SÖNDAG KL. 11.00

BARNKYRKAN GUDSTJÄNST  
FIRAR 1:A ADVENT
Söndagen den 2 december firar vi barnkyrkan guds-
tjänst alla grupper tillsammans. Först är vi med en stund 
i den stora gudstjänsten och går sedan ner till vår egen 
gudstjänst där Popcorn och LAPD medverkar med 
sång och drama.

JULAVSLUTNING 
SÖNDAG 9 DECEMBER KL. 11-14
Vi avslutar terminen med att fira gudstjänst tillsammans, 
barn och vuxna, i kyrksalen. Det blir en lite kortare 
gudstjänst då vi lovsjunger tillsammans alla åldrar, 
Morten Sager predikar, vi deltar i rörelsen kring bön 
och nattvard små och stora i en salig blandning. Efter 
gudstjänsten blir det familjefest i Brunnen med Julgröt, 
skinkmackq och aktiviteter.

Under jullovet har Barnkyrkan uppehåll men det finns 
möjlighet att sitta och rita etc i lilla salen intill kyrksalen. 
Söndagen den 13 januari kommer det att finnas någon 
form av aktivitet i Brunnen för alla bar

BARNKYRKAN STARTAR IGEN 
SÖNDAGEN DEN 20 JANUARI 2019. 
Alla barn mellan 3-12 år är varmt välkomna att vara 
med i våra grupper. Mer information om barnkyrkan 
hittar du på www.saron.se Varmt välkommen att vara 
med!

FÖRÄLDRALEDIG 
VÅREN 2019? 
ÖPPNA FÖRSKOLAN - KYRKIS  
START: ONSDAG 23 JANUARI 10-12:30
På onsdagar är kyrkan öppen för barn 8 mån - 5 år 
och deras föräldrar (självklart får småsyskon också föl-
ja med). Här får du och dina barn träffa andra familjer, 
leka och ha roligt tillsammans. Vid ca 10.30 har vi en 
sång-och rytmikstund och det finns möjlighet att köpa 
soppa, fika och att värma mat till barnen. 

BABYRYTMIK 
9-15 MÅNADER MÅNDAGAR KL.14, 
1-8 MÅNADER ONSDAGAR KL.14
Nu är det dags att anmäla sig till våra rytmikgrupper 
för de yngsta barnen som startar v.5, 2019. Välkom-
men att vara med och sjunga och dansa med din baby. 
Rytmikstunden varar ca 40 min och sedan fikar vi till-
sammans. Ledare för gruppen är Carina Cederborg 
och det kostar 650/10 ggr. På www.saron.se finns ett 
formulär där du kan anmäla dig och mer info om rytmik.

SCOUT
START 16 JANAURI KL 18.00-19.30
Alla tjejer och killar som går i åk 1-6 är varmt välkomna 
att vara med i scouterna. Vi samlas i skogen vid Öjer-
sjökyrkan i Öjersjö/Partille och startar vårterminen 
Nya scouter är välkomna i början av terminen. 
Kontakt Marcus Runby 070-300 96 42

POPCORN- BARNKÖR FÖR ÅK F-6
START MÅNDAG 21 JANUARI KL 17.45 - 19.00
Till barnkören är alla killar och tjejer i åk F-6 som gillar 
att sjunga välkomna. Kontakt: Carina Cederborg

BARNVÄLSIGNELSE 2019
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. Vårens datum för barnvälsignelse är:
27/1 kl. 11.00, 24/2 kl 15.00, 24/3 kl. 11.00, 
28/4 kl. 15.00, 26/5 kl. 11.00
De datum som är kl. 15 är en enskild samling med  
endast barnvälsignelse. För mer information och 
anmälan kontakta Carina Cederborg.Kontakt: Carina Cederborg. Se sid 14.
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@SAROSOCIALT

HANDLA FÖR ANDRA
1 DECEMBER & 2 FEBRUARI 
KL. 9.30 - CA 14.00
Vill du vara med och göra 
skillnad på ett konkret sätt? Ett 
par lördagar per termin åker vi ut 
till två eller tre Ica Maxi-butiker en lördag förmiddag 
och ger kunderna en chans att köpa något extra när 
de handlar. Varorna som kommer in är basen i den 
möjlighet vi som församling har att hjälpa människor 
som söker sig till kyrkan för att få stöd med mat. 
Många av de Ica-kunder vi möter är tacksamma för 
en konkret möjlighet att bidra! Samtidigt får vi som 
församling visa att vi vill finnas till och göra skillnad för 
utsatta människor i vår stad. 
Anmälan på eventet på facebook eller till Simon 
Abrahamsson: 073-314 2635

Du kan alltid lämna varor till vårt matförråd på angi-
ven plats i kyrkans entré!

SAGÅSEN – MIGRATIONSVERKET
TORSDAG 18 - 20
”Torsdagar är bästa kvällen, för då kommer ni hit!”
Varje torsdag åker vi till Migrationsverkets ankomsten-
het 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 asylsökan-
de 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!
Kontakt: Ingrid Fränne*

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 

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 språk-
vänner. 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. 

Särskilt glada är eleverna för alla språkcaféer (vilket 
är oerhört ovanligt på sfi) där de får prata svenska 
med olika volontärer under skoltid. Även volontärerna 
uppskattar språkcaféerna mycket.

Just nu behöver vi fler volontärer till språk-
caféerna måndagar och torsdagar förmid-
dagar. 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
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EN HÄLSNING FRÅN MÅNADSAKTIVITETEN
En gång i månaden ordnar volontärer i Saronkyrkan en aktivitet för de sfi-elever som vill delta. Här kommer en 
hälsning från spelkvällen. 

”Vi spelade och pratade. 
Jag vann :). Jag känner inte så 
många i Sverige, och jag är lite 

blyg för att prata svenska, men jag 
vågade, nu har jag kompisar i min 
ålder, jag längtar tills nästa gång! 

Tack!”

SPRÅKVÄN
”Jag behövde komma ut ur min bubbla! Jag får nya 
perspektiv tack vare min språkvän!” (etablerad svensk)

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: Sara Brunnegård* 

*Kontaktuppgifter hittar du på sidan 14 

CAFÉ ZAHRA 
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAGAR 16-18
”Tack till Saronkyrkan och Café Zahra. Detta är något 
vi inte är vana vid. I mitt hemland finns inte detta, det 
finns ingen plats dit alla (kvinnor) är välkomna oavsett 
om de är kristna, muslimer, eller något annat. Där vi 
får uppleva kärlek och gemenskap på detta sätt. Det 
är helt nytt för mig. Tack Gud! Tack Jesus!” (gäst på 
café Zahra)

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 många 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 möj-
ligt. Här får du möta andra kvinnor i olika åldrar och 
från olika länder samtidigt som vi samtalar, fikar, pyss-
lar, 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. 
Kom en gång eller flera, engagera dig som volontär 
eller kom som gäst!



14

ÅRSMÖTE
2 MARS 2019

ELIN ALM 
Tf. församlingsföreståndare
0739-07 51 14
elin.alm@saron.se

CARL-JOHAN HOLMBERG
Administrativ chef
0707-33 59 95
cj.holmberg@saron.se

JONAS PRAMWALL
Pastor
0768-82 42 27
jonas.pramwall@saron.se

MORTEN SAGER
Pastor (unga vuxna)
0708-775 979
morten.sager@saron.se

DANIEL DALEMO
Pastor
0733-76 19 02
daniel.dalemo@saron.se

INGRID FRÄNNE
Diakon 50%
0704-96 80 73
ingrid.franne@saron.se

CARINA CEDERBORG
Barn- och familjeansvarig
0768-50 11 04
carina.cederborg@saron.se

LINDA MARTINSON
Ungdomssocionom
0723-61 94 08
linda.martinson@saron.se

AMANDA GUSTAFSSON
Musikledare (vik) 50 %
0703-83 50 95
amanda.gustafsson@saron.se

JENNIFER GÖTVALL
Musikledare
jennifer.gotvall@saron.se
föräldraledig tillb. 1/1-19

ELLEN GOTTFRIDSSON
Felicity - tom 31/12
0737-28 55 10
ellen.gottfridsson@saron.se

SARA BRUNNEGÅRD
Integrationssamordnare & 
kontaktperson SFI
0722-51 36 20
sara.brunnegard@saron.se

EMMA GUNNARSSON
Kommunikatör & samordnare
Internationella programmet (SIP)
0722-51 12 11
emma.gunnarsson@saron.se

ANGELINE HAGBY
Personalansv. Second Hand
0768-50 11 06
angeline.hagby@saron.se

LENNART NORDIN
Arbetsledare Second Hand
0768-50 11 07
lennart.nordin@saron.se

GABRIEL CEDERBORG
Musikutv. i ungdomsverks. 
0733-60 29 21
gabriel.cederborg@saron.se

STYRELSEN
styrelse@saron.se

FÖRSAMLINGSLEDNING
forsamlingsledning@saron.se

MEDARBETARE I SARONKYRKAN 
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resurs som möjliggör att vi kan fortsätta att utveckla vår 
butik. Utan alla som ställer upp på sin fritid hade vi inte 
varit där vi är idag!

Just nu behöver vi fler volontärer 
som kan hjälpa till med att ta emot 
och sortera varor, prismärka och 
ställa iordning butiken inför försälj-
ningar samt butikspersonal till våra 
försäljningstillfällen. I dagsläget 
har vi försäljning på torsdagar 
och lördagar men från och med 
december kommer vi hålla öppet 
även på tisdagar. Det skulle skapa 
ännu bättre förutsättningar för våra  
kunder att handla hos oss. Det skulle 
dessutom bidra till en bättre logis-
tik i butiken och därmed en bättre  
arbetsmiljö för våra medarbetare.

Är du intresserad av att vara med och bygga Göte-
borgs trevligaste second handbutik så kontakta Angeli-
ne Hagby* som är personalansvarig hos oss. 

Tillsammans bygger vi Saronkyrkan Second hand!

/CARL-JOHAN HOLMBERG

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

Allt överskott vi genererar går till biståndsarbete i vår 
närhet och i delar av världen som har det sämre än oss. 
Sedan butiken startade i februari 1982 har vi genererat 
över 35 miljoner kronor till bistånd. 
Från början var det huvudsakligen 
internationellt bistånd, men över tid 
har vi sett att världen och därmed 
behoven har kommit till Göteborg. 
Därför har det blivit allt viktigare för 
oss att rikta delar av vårt överskott 
till våra insatser i vår stad. 

De senaste åren har vi sett ett ökat 
intresse för återvinning och handel 
med brukade varor. Fler second 
handbutiker har etablerats och vi 
har upplevt att vi får in mer varor 
men också en hårdare konkurrens. 
Det är fantastiskt roligt att årets jul-
klapp 2018 är ’’Det återvunna plagget’’. Vi tror att det 
kommer locka ännu fler kunder och givare och därmed 
ge en ytterligare skjuts framåt för oss på Saronkyrkan 
Second Hand.

Vi arbetar aktivt med att utveckla butiken för att vara 
en fantastisk mötesplats för volontärer och anställda. 
De volontärer som arbetar hos oss utgör en ovärderlig 

VI VILL FÖRÄNDRA VÄRLDEN & GÖTEBORG 
TILL EN RÄTTFÄRDIGARE PLATS!

ÅRSMÖTE
2 MARS 2019
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BUTIKEN HAR ÖPPET:  TISDAG 13-16, TORSDAG: 16 - 19 & LÖRDAG 10 - 13

Sista försäljningen i december är 22/12. Vi öppnar igen 3/1 2019

ÅTERVUNNET.
PÅ RIKTIGT.

KÖP ÅRETS JULKLAPP 
HOS OSS!

ELLER SKÄNK DEN. 


