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FEBRUARI

SÖNDAG 5 FEBRUARI 11.00
TEMA: BIBELN
Predikan: Elin Alm 
Musik: Marcus Runby med team

SÖNDAG 12 FEBRUARI 11.00
NÅD OCH TJÄNST
Predikan: Jonas Pramwall
Salomos vishet 11:22-26, Filip 3:7-14, 

Matt 19:27-30 Ps 25:4-11

SÖNDAG 19 FEBRUARI 11.00
DET LEVANDE ORDET
Predikan: Elin Alm 
Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, Joh 6:60-69, Ps 33:4-9

SÖNDAG 26 FEBRUARI 11.00
KÄRLEKENS VÄG 
Predikan: Joakim Hagerius 
Musik: Amanda Gustafsson med team
Hög vis 8:6-7, 2 Kor 5:14-21, Mark 10:32-45, Ps 86:5-11

SMAKA & SE
FREDAG 27 JANUARI KL. 20.00
FREDAG 24 FEBRUARI KL. 20.00

SÖNDAGKVÄLL I SARON
5 FEBRUARI KL. 18.00

GUDSTJÄNSTER JANUARI - FEBRUARI 

JANUARI

SÖNDAG 1 JANUARI 11.00
I JESU NAMN 
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Emil Mattsson
Klag 3:22-26, Apg 10:42-43, Joh 2:23-25, Ps 121

SÖNDAG 8 JANUARI 11.00
JESU DOP
Predikan: Elin Alm 
Musik: Monica Norén
Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Mark 1:9-11, Ps 89:20-29

SÖNDAG 15 JANUARI 11.00
LIVETS KÄLLA
Predikan: Magnus Bramer
Musik: Heléne Bengmark med team
5 Mos 5:23-27, Heb 2:9-10, Joh 5:31-36, Ps 19:2-7

SÖNDAG 22 JANUARI 11.00
TEMA: BÖN
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Amanda Gustafsson med team

TORSDAG 26 JANUARI 19.00
RADIOGUDSTJÄNST
Sveriges Radio spelar in, 
sänds 5 februari 2017.
UPPENBARELSENS LJUS
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Jennifer Götvall med team
Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Matt 13:31-33 och Luk 2:22-40, Ps 138

SÖNDAG 29 JANUARI 11.00
TEMA: GEMENSKAP
Predikan: Magnus Bramer
Musik: Jennifer Götvall med team

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

WWW.SARON.SE 

@SARONKYRKANGBG @SARONKYRKAN
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FÖRSAMLING

ÖVNING TISDAGAR 18.00 - 20.30
”PROVA PÅ” 17 OCH 24 JANUARI
Saronkyrkans gospelkör heter Felicity som betyder glädje! Kören inleder terminen med öppna övningar 
dit du är välkommen för att prova på. Inga inträdesprov. Har du bestämt dig för att fortsätta efter de 
öppna övningarna tillkommer en terminskostnad på 200 kr. 
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I JANUARI ÅKER KLARA UT PÅ EN NY TRE- 
ÅRSPERIOD SOM EFK’S UTLANDSARBETARE, 
TILL MELLANÖSTERN FÖR ATT ARBETA MED 
TONÅRSGRUPPER, BARNS RÄTTIGHETER 
OCH HANDIKAPPADE BARN.

När Klara växte upp var mission en del av barn-
domshemmet och i den lilla församlingen Beta-
nia i Östra Ryd var mission ständigt på tapeten. 
Hon visste tidigt att hon ville åka ut i världen, men 
trodde nog att Gud skulle kalla henne till Sydost-
asien där familjen varit ute några gånger. Men 
hennes egna steg tog hon på ett missionsmöte på 
Torpkonferensen när hon precis slutat gymnasiet. 
Hon minns än idag när hon sa till Gud;

– Du får skicka mig vart du vill i världen, och i 
nästa tanke sa hon till sig själv;

– Detta är en säker bön för Gud kommer ändå 
inte skicka mig till Mellanöstern.

Hon valde att åka ut med OM* på deras intro-
program under 6 månader och det enda alterna-
tivet som fungerade för henne var Mellanöstern. 
Och det var där, efter några månader hon insåg 
att Gud kallat henne just dit och hon blev kvar i 
regionen ytterligare 1,5 år. Hon åkte tillbaka till  
Sverige för att plugga, men tanken var att åter-
vända snart. Men ”snart” blev istället 10 år av 
utbildning och förberedelse innan hon kunde 

INTERVJU

återvändatill Mellanöstern, nu med titeln ortoped- 
ingenjör. Ett yrke hon fått användning för i arbe-
tet med handikappade barn, även om det oftast 
handlat om att använda sin fantasi och de mate-
rial som funnits att tillgå, för att skapa hjälpmedel 
för barnen. Hon var ute med EFK* i 5 år och har 
nu varit i Sverige i ett år.

När hon återvänder denna gången är det tillbaka 
hem och hon längtar att få börja arbeta igen, nu 
med ny inriktning på tonårsgrupper i församlingar  
och med frågor kring barns rättigheter.
Att ha Saron som stödförsamling betyder väldigt 
mycket för Klara, visst är pengarna viktiga för att 
hon ska kunna arbeta, men det som betyder mest 
för henne är förbönen och vetskapen att hon har 
en församling som stöttar henne och som bryr sig 
om henne.

– Utan förbön funkar det inte, då kan jag lägga 
ner.
Hon blir djupt berör när människor berättar att 
de ber för henne, personer som hon knappt vet 
vilka de är. Den del av församlingen som varje 
vecka ber och samlar in pengar till Sarons inter-
nationalla arbete* är Barnkyrkan. Det är också 
barnen som har mest koll på arbetet i Mellanös-
tern och informerar gärna sina föräldrar om vad 
församlingen gör i världen. I Barnkyrkan är Klara 
lite av en kändis, vilket hon tycker är roligt och är 
imponerad av barnens engagemang.

KLARA: UTAN FÖRBÖN FUNKAR DET INTE

FOTO: EMMA GUNNARSSON
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Hon kommer jobba tillsammans med en kollega 
från Mellanöstern som får vara hennes tolk/länk 
in i kulturen, vilket är bra, hon kan kolla av med 
honom ett varv vad som är kulturellt och okej och 
vad som behöver omvärderas.
Hon ska även jobba med något som heter Teens-
treet som arrangerar ett tonårsläger som hålls en 
gång per år, och där man fokuserar på de ledare 
som kommer med sina tonårsgrupper, så att de 
blir rustade att fortsätta med dessa smågrupper-
na i den lokala församlingen.

– Tänk att jag får vara med, det känns helt 
otroligt att jag bara får sitta med och se vad
som händer i tonåringarnas liv.

/Emma Gunnarsson

VAR MED OCH BE FÖR KLARA OCH 
ÖVRIGA INTERNATIONELLA MEDARBETARE 
SOM VI I SARON STÖTTAR. 

OM DU VILL LÄSA OM SIP*S ARBETE HITTAR 
DU MER INFO PÅ:
WWW.SARON.SE/INTERNATIONELLT

*OM = Operation Mission
SIP = Saronkyrkans Internationella Program
EFK = Evangeliska Friskyrkan

– I barnkyrkan har man skapat ett nära enga-
gemang till mission och barnen har förstått kopp-
lingen när de ger pengar. 

Att åka ut som ensamstående kvinna till ett land i 
Mellanöstern har sina utmaningar. Kulturellt i de 
delarna av världen har kvinnor inte den ställning 
som vi i Sverige har. Därför har hon många gång-
er fått bevisa och visa på sin kunskap, men har 
alltid försökt att göra det med respekt för kulturen 
och kontexten hon befunnit sig i. Och det är det 
som är utmaningen när man arbetar i en annan 
kultur, att hitta nyckeln in i sammanhanget, att
läsa av koderna och finna sin plats, men ändå 
vara sig själv.

– Gud har fått hjälpa mig att inte bli arg och 
bitter när man sett ner på mig för att jag är  
kvinna. Men genom det har han lärt mig mitt 
värde och att jag ska vara ”fel” i detta samman-
hanget för att kunna visa på vad som är rätt och 
fel. Det farliga är om man börjar acceptera hur 
människor agerar och säga ”det är så man gör 
här i mellanöstern”. 

I arbetet med tonårsgrupper kommer detta tillba-
ka, att prata om deras egenvärde. Att de i sina 
tonårsgrupper ska kunna prata om tro och allt 
där omkring, och få en personlig kristen tro som 
inte bygger på föräldrarnas.

– Det är när jag kan visa på mina svagheter 
och berätta om mina problem och tvivel som 
man når fram till ungdomarna.

INTEVJU / INTERNATIONELLT

FOTO: JUDIT HABBE
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PLATSEN ATT BARA KOMMA TILL, LÄRA KÄNNA VARANDRA OCH HA EN 
GOD STUND TILLSAMMANS.
FÖRSTA GÅNGEN: ONSDAG 22 FEBRUARI KL 18.00
Nu öppnar vi upp kyrkan en vardag i månaden för att uppmuntra till att lära känna varandra bättre och 
att hjälpa varandra in i Sarons gemenskap. För ALLA mellan 0-120 år. Vi äter tillsammans, leker, pratar 
och tar tid för varandra. Kvällen avslutas med en andakt. VÄLKOMMEN!

ÖPPEN KYRKA   :ÖPPET HEM

VÅR
ENS

SAT
SNI

NG

KICKOFF FÖR ALLA
HUSGRUPPER
ONSDAG 8 FEBRUARI 19.00
TEMA: ”INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö”

Sista anmälningsdag 6 februari info@saron.se

FÖRSAMLING

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

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

SÖNDAGSBÖN: 10.00
Innan gudstjänsten ses vi för bön.

VI SES I BÖNERUMMET 
BREDVID KYRKSALEN

NYFIKEN PÅ SARON?
8 JANUARI, 5 FEBRUARI, 5 MARS
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. 

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

Tre middagar är till för dig som inte känner dig 
färdig med alla svar och som tycker det är spän-
nande att lyssna till andras tankar. 
I Saron vill vi ge möjlighet att respektfullt och 
med nyfikenhet samtala om tro och andlighet, 
inte bara inom församlingen utan med vänner, 
bekanta, grannar och arbetskamrater. Alla är 
välkomna!

På Tre middagar är man 6-10 personer som 
träffas tre kvällar, äter gott och samtalar över tre 
olika ämnen: 

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

VÅR
ENS

SAT
SNI

NG

DU KAN VÄLJA TRE MIDDAGAR I HEM I 
FÖLJANDE STADSDELAR:

ERIKSBERG 

LÖRDAG 11/2, LÖRDAG 25/2, LÖRDAG 11/3   
(ANMÄLAN SENAST 6/2)

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

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

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

EN PLATS FÖR GEMENSKAP, SAMTAL OCH BÖN
Fyra kvällar under våren öppnar några medlemmar i Saron sina hem för alla som vill träffas samtala 
och be. Öppet hem är ett sätt att lära känna Saron i ett mindre format. Hit kommer medlemmar från 
församlingen men också personer som kanske inte är vana vid kyrkan men är nyfiken på den kristna 
tron och kyrkan. Vi samtalar och ber och har en trevlig stund tillsammans. Alla är välkomna! 
Man behöver inte anmäla sig och blir det trångt får vi helt enkelt ”knö” ihop oss.

TORSDAG 2 FEBRUARI 19.00  
Jonas & Maritha Pramwall – Blankavägen 31, Sävedalen
TORSDAG 9 MARS 19.00  
Anette & Sture Johansson – Pontus Wiknersgatan 3, Göteborg

TA MED EN VÄN PÅ: TRE MIDDAGAR!

FÖRSAMLING
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BARNKYRKAN

VI DRAR IGÅNG BARNKYRKAN IGEN 
SÖNDAGEN DEN 22 JANAURI, MED NYA 
FÄRGER OCH FORMER I EN GEMENSAM 
GUDSTJÄNST I BRUNNEN.

För att på ett tydligt, inbjudande och informativt 
sätt välkomna till Barnkyrkan har vi jobbat fram 
ett nytt koncept med ny färg och form, nya tröjor 
och informationsmaterial som vi hoppas skall 
underlätta för dig och ditt barn att hitta rätt i 
folkvimlet på söndagen och få den information 
du behöver. 

Alla barn i åldrarna 3-12 år är varmt välkomna 
att vara med i vår Barnkyrka som möts varje 
vecka. Barnen är med i kyrksalen den första 
kvarten och går sedan ner till sina grupper: 

3-5 ÅR (ROSA TRÖJOR), 
ÅK F-3 (TURKOSA TRÖJOR) 
ÅK 4-6 (GRÖNA TRÖJOR). 

Håll utkik i entrén efter vår nya flagga där ni 
möts av värdar i färgglada tröjor som gärna 
hjälper er att hitta till rätt grupp. 

BARNKYRKANS EGEN GUDSTJÄNST
SÖNDAG 15 JANUARI KL. 11.00
En gång i månaden firar vi Barnkyrkan guds-
tjänst alla grupper tillsammans. Redan sön-
dagen den 15 januari finns det någon form av 
aktivitet och film för de barn som kan vara med 
på egen hand.

BARNKYRKAN FÅR NY KOSTYM
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SCOUTER
ONSDAG 18 JANUARI KL 18-19.30 är det 
dags för Sarons scouter att starta vårterminen. 
Vi möts som vanligt vid Öjersjökyrkan i Partille. 
Kontakt Marcus Runby 0703 - 00 96 42

BARNVÄLSIGNELSE
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt försprång 
i varje barns liv. Som ett uttryck för detta har vi 
barnvälsignelse i vår gudstjänst för att välsig-
na och tacka för det nyfödda barnet, glädjas 
med familjen och innesluta dem i förbön. I 
vår erbjuder vi barnvälsignelse i gudstjänsten 
söndag den 15 januari kl. 11.00 och 12 februari 
kl.15.00 har vi en särskild Barnvälsignelse-
gudstjänst. För mer information och anmälan 
kontakta Carina Cederborg.

ÖPPEN FÖRSKOLA
START ONSDAG 25 JANUARI 2017

VARJE ONSDAG 10.00-12.30
Vår öppna förskola är en härlig mötesplats för 
familjer med barn mellan 8 månader och 5 år 
med föräldrar (självklart får småsyskon också 
följa med). Här får Du och dina barn träffa an-
dra familjer, leka och ha roligt tillsammans. 

Vi håller till i kyrkans bottenvåning och har 
öppet varje onsdag kl.10.00-12.30 (stängt för 
sportlov vecka 7). Kl.10.30 har vi en rytmik-
strund och det finns möjlighet att köpa fika, 
soppa och pannkakor. Ingen anmälan.

BABYRYTMIK 
1-8 MÅNADER ONSDAGAR KL.14
Den 1 februari startar vår rytmikgrupp för de 
yngsta barnen. Välkommen att vara med och 
sjunga och dansa med din baby. Rytmikstunden 
varar ca 40 min och sedan fikar vi tillsammans. 
Ledare för gruppen är Carina Cederborg och 
det kostar 650/10 ggr. På www.saron.se finns ett 
formulär där du kan anmäla dig. Vår grupp för 
åldern 9-15 månader är fullbokad.

BARNKÖREN POPCORN
VARJE MÅNDAG KL.17.45 - 19.00 
START 23 JANAURI
övar vår barnkör Popcorn. Alla tjejer och killar i 
åk F-6 som gillar att sjunga är varmt välkomna 
att vara med. 
(lov vecka 7) För mer info om 

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

BARN & FAMILJ
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SARON//UNG / ADMINISTRATION

SARON//UNG
20 JANUARI KL 19.00 STARTAR VI UPP 
VÅRTERMINEN FÖR BÅDE 7UP OCH OMG. 

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

OMG är träffen för dig som går i gymnasiet och 
vi ses var tredje fredag. In och kolla hemsidan 
för datum för våren!

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

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

@SARONUNG GRUPPEN: UNG I SARON

DET LÄR FINNAS 500 BIBELORD SOM 
HANDLAR OM BÖN, 500 SOM BEHANDLAR 
TRO OCH 2 350 SOM BEHANDLAR 
PENGAR, FÖRVALTARSKAP OCH EKONOMI. 

Ett av de enskilt mest återkommande ämnena i 
Jesu undervisning var pengar och förvaltarskap. 
Han var angelägen om att adressera människors 
relation till pengar.
 
Snart börjar ett nytt år, ett nytt år i våra liv och i 
församlingen. På årsmötet den 25 februari fattar 
vi gemensamt beslut om den budget som ska sty-
ra verksamhet och inriktning under det komman-
de året. En avgörande del i församlingens budget 
är givandet – vårt gemensamma offrande. 
Offrandet handlar inte först och främst om att få 
in pengar för att täcka kostnader. Det handlar 
inte heller om storleken på summan du ger. Vi 
har alla olika ekonomiska förutsättningar. Först 
och främst handlar det om hur vi ser på oss själva 
och våra liv som kristna.  Vågar vi vara överlåtna 
även i det som rör våra pengar? Vågar vi ta steg 
i tro även i vår ekonomi?

VARFÖR PRATAR VI OM PENGAR I KYRKAN?
Vi vill uppmana dig att inför nästa år ta ett med-
vetet beslut kring ditt offrande. Bärarlaget finns 
för att underlätta ett kontinuerligt och förutsäg-
bart givande.
För mer info och hur du anmäler dig: ta en bro-
schyr i entrén i Saron eller gå in på saron.se.
 
VAR OCH EN GER EFTER SIN FÖRMÅGA, 
VILJA OCH EGET BESLUT.  
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SKIDRESAN
HEMSEDAL 6-9 APRIL 
Ta ledigt en dag och få tre hela skiddagar! 
Resan är ett ypperligt tillfälle att få både 
skidåkning och go gemenskap. Priset är 2990 
inklusive allt (resa, boende, käk och liftkort). 
Läs mer om anmälan på www.saron.se

FELICITY
ÖVNING TISDAGAR 
18.00 - 20.30
”PROVA PÅ” 17 OCH 24 JANUARI
Saronkyrkans gospelkör heter Felicity som bety-
der glädje! Kören inleder terminen med öppna 
övningar dit du är välkommen för att prova på. 
Inga inträdesprov. Har du bestämt dig för att 
fortsätta efter de öppna övningarna tillkommer 
en terminskostnad på 200 kr. 

UNGA VUXNA / MUSIK

SMAKA & SE
FREDAG 27 JANUARI KL. 20.00

FREDAG 24 FEBRUARI KL. 20.00
En mässa för många sinnen. Smaka & se är en 
gudstjänst med tid för lovsång, bön, predikan 
och nattvard. Efteråt fikar vi tillsammans. 
Om du vill ha mer kan du dyka upp redan klock-
an 18:00 så äter vi pizza tillsammans och hjälps 
sedan åt att göra gudstjänsten tillsammans.

SAMTAL PÅGÅR
ONSDAG 30 JANUARI KL 19.00
Samtal pågår är ett forum för dig som vill samta-
la kring viktiga frågor. Här är det högt i tak och 
alla är välkomna! Lovisa Bergdahl talar om 
”Innanför och utanför i en kyrka där ”alla är väl-
komna” - Om normer och normkritik i frikyrkan”

KYRKLUNCH
VARJE SÖNDAG EFTER GUDSTJÄNST 
START 22 JANUARI
Vi lagar mat tillsammans två trappor ner i 
Brunnen. Ett perfekt tillfälle att lära känna nya 
människor och samtidigt äta gott tillsammans. 
Priset är endast 40 kr!

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

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

GRUPPEN: UNG I SARON

@SARONUNGAVUXNA

SARON UNGA VUXNA

FELICITYGOSPELCHOIR

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

LÅGA TRÖSKLAR, ÖPPEN GEMENSKAP
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DIAKONI

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

HANDLA FÖR ANDRA
LÖRDAGEN DEN 28 JANUARI är det dags för 
Handla för andra och att fylla på Sarons matför-
råd. Varje vecka hjälper vi människor med mat 
och hygienartiklar. Vi möts kl 9.30 i Saron för 
frukost och sen åker vi till tre ICA Maxi affärer 
och uppmuntrar människor att handla för andra. 
Vi räknar med att vara färdiga kl 14. Varorna 
som skänks fördelas till Bergssjöns kyrka, Göte-
borgs Räddningsmission och Saronkyrkan. Det 
är alltid en trevlig dag och ett bra och enkelt sätt 
att göra skillnad. Om du vill vara med anmäl 
dig till Magnus Bramer eller på Handla för 
Andra eventet på facebook.
 

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 

GEMENSKAPSTRÄFFEN
Gemenskapsträffen är en öppen samling för 
seniorer och daglediga i Saronkyrkan. Vi ses 
för gemenskap, fika och för att lyssna till olika 
talare.
TISDAG 10 JANUARI KL 12.00 
Ulla Brattö talar om ”Kvinnorna kring Jesus”. 
TISDAG 14 FEBRUARI KL 12.00 
Mer av vårens schema kommer senare.

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.
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DIAKONI

CAFÉ ZAHRA – INTEGRATIONS- 
CAFÉ FÖR KVINNOR
TISDAGAR KL 16-18. 
START 17 JANUARI 
Välkommen till en mötesplats för kvinnor! 
Integration, inkludering och gemenskap börjar 
med att vi möts och lär känna varandra. Café 
vill vara en plats som gör detta möjigt. Här får 
du möta andra kvinnor i olika åldar och från 
olika könder smtidigt som du fikar, pysslar, övar 
svenska, bakar… Välkommen!

Vi behöver fler kvinnor som känner sig hemma i 
Saronkyrkan och vill ta ett extra ansvar att göra 
så att gästerna känner sig välkomna och sedda.

 

JULGLÄDJE
Tack till alla er som tagit ett önskekort, köpt och 
lämnat julklappar. Vi har nu förmedlat dem vi-
dare och på så sätt har vi tillsammans fått sprida 
hopp och kärlek! Tack!

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

SAGÅSEN/CENTRIA
Över 60 miljoner människor är på flykt, hälften 
av dem barn. Ett fåtal av dessa kommer till 
Sverige med hopp om en framtid fri från krig 
och förföljelse. Vi besöker varje vecka dessa 
människor på Migrationsverkets olika ställen i 
Göteborg. 
CENTRIA: TORSDAGAR, KL 13.30-15.30
SAGÅSEN: TORSDAGAR, KL 18-20
START 12 JANUARI
Kom och var med! Du behövs speciellt 
på Centria var tredje vecka!
Kontakt: Anna, Marlene, Arvid och Sara
sagasen@saron.se 

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

Vill du vara med?
• Bli språkcafévolontär (måndagar och tors-

dagar, 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
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SECOND HAND

SARONKYRKAN SECOND HAND 
SÖKER ARBETSLEDARE 100 %

Vi söker nu en arbetsledare som vill vara med 
och utveckla Saronkyrkan Second Hand till att 
bli en av Göteborgs mest attraktiva second 
hand-butiker.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
- Ansvara för volontärorganisation och 
  rekrytering av volontärer
- Driva det löpande praktiska arbetet i butiken
- Försäljningsansvarig
- Arbetsleda ca 20 dagpersonal 

LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ
WWW.SARON.SE/LEDIGA-TJANSTER

För mer information om tjänsten, kontakta  
butikschef Anna-Lotta Karlsson, 031-741 12 13.

Sista ansökan 6 januari.

SÖKES: VOLONTÄRER
Vi behöver fler volontärer till nästa år som är 
med och hjälper till på försäljningarna som är 
torsdagar och lördagar. Man får vara med så 
mycket man vill eller minst 1 gång i månaden. 
Vill man vara med och hjälpa till på annat sätt 
i butiken eller köra lastbilen går det också bra. 
Om du vill vara med som volontär eller vill ha 
lite mer information om oss kontakta då Anton 
(anton.anderi@saron.se) eller Jenny  
(jenny.gustafsson@saron.se)

ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR

Second Hand har julstängt den 
21-26 december.

Inlämning
Det är öppet för inlämning av varor 
• 27-30 december mellan kl. 9-14 
• 2-4 januari mellan kl. 9-14,
• 5:e januari endast öppet 9-11, 
• Fredag den 6 januari är det stängt.

Lördag den 7 januari har vi årets första 
försäljning.
 

TACK
Till sist vill vi tacka alla i församlingen som är 
med som volontärer uppe hos oss eller som har 
skänkt varor till oss. Utan er hade det inte gått. 
Vi har det här året lyckats öka försäljningen och 
få ett bra resultat vilket innebär att vi kan skicka 
vidare pengar till de projekt vi stödjer.
 
Hälsningar
Anna-Lotta, Anton, Jenny och Erik

Följ oss på instagram:
@saronsecondhand

KOM OCH 
JOBBA MED 

MIG!
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ADMINISTRATION / SFAB 

FÖRSAMLINGSMÖTE  

SÖNDAG 29 JANUARI  
Välkommen på församlingsmöte efter 
gudstjänsten.

 ÅRSMÖTE 
LÖRDAG 25 FEBRUARI KL.14-18
Välkommen på Saronförsamlingens årsmöte. 
Boka in denna dag i din kalender redan nu. 
Det är ett avgörande tillfälle att summera året 
som gått men också ta gemensamma beslut om 
ekonomi och inriktning under 2017. Du är viktig 
på årsmötet!

Vill du bidra genom att göra det möjligt för 
familjer att delta – kanske hålla i lite pyssel, lekar 
eller filmvisning?  Hör av dig till info@saron.se

LADDA NER 
#SARONAPPEN

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS ATT 
RENOVERA AFFÄRSHUSET
Nu startar arbetet med att renovera och 
bygga om Affärshuset. Ett nytt gavelparti mot 
Brunnsgatan ska byggas för att Second Hand 
och Hemköp ska kunna få egna entréer. Detta 
betyder att vi kommer att stänga av vägen 
mellan parkeringen och lastkajen under bygg-
tiden. Taket renoveras för att kunna säga farväl 
till hinkarna i taket på Second Hand och hela 
byggnaden kläs i en ny fasad. Vi bygger sam-
tidigt om, fräschar upp och anpassar Second 
Hand-butiken. Totalentreprenör är Byggfokus 
med Andreas Klintefelt som platschef och Henrik 
Melkstam är Sarons projektledare. Alla arbeten 
beräknas vara klara till september 2017.

Följ ombyggnaden här i månadsbladet.

SKICKA IN DIN MAILADRESS & 
DITT MOBILNUMMER
För att församlingen snabbt ska nå sina 
medlemmar vill vi gärna att alla mailar  
info@saron.se, så att vi får er mailadress och ert 
mobilnummer, samt om du bytt adress. 
Vi har ingen automatisk uppdatering mot folk- 
bokförningsregistret, därför är det viktigt att alla 
medlemmar själva medelar när förändringar 
sker.

SARONAPPEN som innehåller predikningar, 
pod med samtal samt bibelläsningsplan för in-
spiration och hjälp i mötet med Gud genom 
bibelns texter. Varje dag finns fyra föreslagna 
texter. Du behöver inte läsa alla, utan välj hur 
mycket du vill läsa just nu, välj ett spår eller fle-
ra. Oavsett vad du väljer hoppas vi att du ska 
möta bibelns berättelser där du finns; på bussen, 
i sängen, i fåtöljen, på rasten… Om du någon 
dag inte läser, är det bara att hoppa på igen.  
På söndagarna följer vi kyrkoårets texter. Det är 
även dessa texter som våra predikningar utgår 
från och under våren de olika teman vi satt på 
gudstjänster. 
Varje torsdag släpps även #saronpodden, 
där olika personer samtalar om temat för 
söndagen.
LADDA NER APPEN PÅ ITUNES ELLER 
GOOGLE PLAY, SÖK PÅ SARON.
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SPONSORER

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

ANDERS ÖDMAN PROJEKT & BILD 

031-322 09 73

 

BERNARDS RADIO & VIDEO  

031-42 86 52, www.bernardsradiovideo.se

GRAPHIC WEST 

070-819 94 34 

 

HAGBY BYGG AB  

0736-10 54 55 

BO LÖNN & PARTNER   

0705-83 30 12

 

ENKÄTFABRIKEN  

Erik Granberg, www.enkatfabriken.se  

0702 36 93 83

KATIVI 

Henrik Melkstam, 0766-41 97 04

PAXEL CONSULTING  

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

ÖIJARED RESORT & HOTELL 

0302-374 50, www.oijared.se


