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INLEDNING
Saronkyrkans församlings uppdrag är att föra vidare tron på Jesus Kristus, att 
verka för kyrkans enhet och för en rättfärdig värd. Verksamhetsplanen har sin 
utgångspunkt i uppdraget. 
En verksamhetsplan i Saronkyrkan beskriver inte allt som händer under 2019. 
Syftet är mer att fånga in det som just nu är viktigast i de olika verksamhetsom-
rådena. Mycket mer än det som är beskrivet kommer att hända, en del pla-
nerat och annat oplanerat. Genom att ta del av verksamhets-planen får man 
en övergripande bild av helheten, samtidigt behöver man påminna sig om att 
stora och omfattande verksamheter inte kan göras rättvisa genom 
några meningar. Men det ger oss som församling en uppfattning om vad vi 
under 2019 fokuserar extra på. Ta gärna med verksamhetsplanen under 
året i dina böner, så är vi många som bär vår verksamhet och vårt 
uppdrag i bön.  

VERKSAMHETSPLAN: 
FÖRSAMLING 2019

Gudstjänst
Vi önskar att de som kommer till gudstjänsten skall få se och höra Guds möjligheter in i sina liv. Guds-
tjänsten är ett öppet fönster mot Guds möjligheter. Den kan förmedla hopp för den enskildes liv och 
situation, men även hopp för vår värld och de utmaningar vi möter. Vår bön och längtan är att varje 
gudstjänstdeltagare skall gå från gudstjänsten med en känsla och upplevelse av att ha berörts, fått ny 
insikt och framför allt utmanats till att leva ut sin tro i vardagen. 

Utveckla samtalsklimatet i församlingen
Under 2019 vill vi ge utrymme för vidare samtal om församlingens teologi, uppdrag och riktning. Vi vill 
att Församlingens medlemmar ska känna delaktighet i frågor som rör församlingen och dess plats i sin 
omvärld. Vi vill träna oss i att kunna tänka olika och respektera varandra som syskon i Herren.
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Föra vidare tron 
Under 2019 utvecklar vi sättet vi jobbar med evangelisation. Tillsammans med kyrkorna i Göteborg vill 
vi se en ekumenisk Alphakurs dra igång under året. Vi vill ta hand om människor som kommer till Saron 
med en annan etnisk och religiös bakgrund.  Genom Almassira som är en grundkurs i kristen tro, ger vi 
en möjlighet att på persiska förklara evangeliet. 
Vi vill utmana Sarons medlemmar till att ta nya steg i att dela evangeliet med andra. Ett sätt är att vi 
under 2019 uppmuntrar församlingens medlemmar att själva hålla ”tre middagar” i sitt eget hem. Under 
året lär vi ut konceptet till alla som vill. Under 2019 ska vi starta en grupp med människor (andliga vän-
ner) som kan tänka sig gå nära personer som kommer till vår församling och som vill veta mer om kristen 
tro eller som är nya i tron. 

Delaktighet & gemenskap
Vi önskar att människor ska känna sig välkomna när man kommer till Saron. Som ny besökare ska man 
möta varma människor och snabbt kunna hitta vägar vidare in i verksamhet och gemenskap. Ett led i 
detta är välkomstteamet som möter gudstjänstbesökarna före och efter gudstjänsten och hjälper nya. 
Vi vill uppmuntra församlingen att ännu högre utsträckning ta hand om människor som söker sig till vår 
gemenskap. Vi vill 2019 bli en ännu mer gästfri församling.

Vi vill under 2019 verka för att fördjupa församlingens gemenskap. Vi kommer därför att på olika sätt lyf-
ta vikten av husgrupper som ett mindre sammanhang för fördjupning, bön och gemenskap. Här är öppet 
hem ett forum dit alla är välkomna att dela livet tillsammans. Vi vill jobba för att lära känna varandra över 
generationsgränser, etnicitet och bakgrund. 

Vi vill att fler fördjupar sitt engagemang i församlingen. En utmaning under 2019 är behovet av volon-
tärer.  Därför behöver vi stärka kulturen och förbättra strukturen så att det volontära engagemanget blir 
hållbart både för församling och den enskilde. Tillsammans gestaltar vi Guds rike.

/Jonas Pramwall 

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Mångfald och delaktighet i gudstjänsten.

- Saron samtalar, där vi genom utforskande samtal möts kring församlingens teologi, uppdrag och riktning. 

- Att driver en ekumenisk satsning på en gemensam Alphakurs i Göteborg.

- Tre middagar som ett sätt för medlemmar att naturligt samtala om livsfrågor. 

- Att starta igång en grupp andliga vänner som går nära nya i tron.

- Utvecklling av arbetet med att slå ihop gudstjänstvärdar och vaktmästare till ett gemensamt team. 

- Att stärka volontärkulturen och förbättra strukturen så fler blir delaktiga på ett hållbart sätt.
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VERKSAMHETSPLAN: 
BARN OCH FAMILJ 2019
I verksamhetsområdet Barn och familj ingår: Barnkyrkan, scouter och scoutläger, öppen 
förskola, barnrytmik, barnkören popcorn, läger för barn och hela familjen, specifika 
samlingar för relationer och föräldraskap.

Föra vidare tron 
Under året 2019 vill vi fortsätta att arbeta med att föra tron vidare på Jesus Kristus och verka för en för-
djupad trosgemenskap både för barn och vuxna. Vi önskar att kyrkan skulle vara barnens och familjens 
plats där man känner sig välkommen, finner vänner och välkomnar andra in i gemenskapen. En plats 
man längtar till och att gudstjänsten är en viktig rytm i familjens liv. 

Ett växthus
Vi drömmer om en livsförvandlande gemenskap där tro föds, växer och mognar, en gemenskap där 
man inspireras, bidrar med sina gåvor, gör andliga erfarenheter och utmanas till lärjungaskap och 
mission och socialt engagemang utifrån sin mognad och förmåga. Här vill vi fortsätta att arbeta för att 
Barnkyrka, Popcorn och Scout alltmer blir växthus för barnen där de växer i tro och lärjungaskap och 
upplever sig sedda och tagna på allvar. Vi vill också erbjuda familjeläger, scoutläger och hajker där det 
finns obruten tid för gemenskap, växt och steg i tro.

Skarvarna
Vi ser att vi behöver en plan där vägen att växa vidare i tro; från omedveten tro till medveten efterföl-
jelse, från barn till ung och ung vuxen är tydlig och genomarbetad både teologiskt och pedagogiskt. 
Drömmen är att alla barn som växer upp i församlingen blir kvar i gemenskapen. Vi vill under 2019 börja 
med att arbeta med skarvarna mellan åldrar och olika verksamheter och om det finns resurser i form av 
tid i personalgruppen återuppta det arbete som påbörjats tidigare.

Vi önskar att fler av de familjer från kyrkans närområde vi möter i öppen förskola och rytmik tar steget 
vidare in i ovanstående gemenskap i vilken man får ställa sina frågor, får stöd i kriser, finner en tro på 
Jesus Kristus och engagerar sig i olika verksamheter. Under 2019 fortsätter vi att bygga relationer och 
gemenskap, bjuda in till andra mötesplatser, samlingar och möjligheter att engagera sig. 

/Carina Cederborg

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Arbeta vidare med att fördjupa gemenskapen i våra olika verksamheter och tillsammans med välkomstteam 
öka kvalitén i välkomnande, inkludering och gemenskap runt söndagens kyrkkaffe och familjelunch. 

- Rekrytera markant fler trygga, engagerade vuxna som finns med som förebilder och ledare i våra olika 
verksamheter för att öka närvaro och kvalitet. 

- Kartlägga flödet mellan verksamheter från 0-20 och identifiera skarvar/glapp så att vi kan säkerställa vägen 
vidare i alla åldrar och finna en rutin för hur vi lämnar över och leder vidare till nästa steg.  

- Tillsammans med husgruppsteam aktivt jobba för att få in fler föräldrar i husgrupper.

- Erbjuda minst en samling/dag kring föräldraskap och skapa en grupp som arbetar med familjefrågor.
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VERKSAMHETSPLAN: 
UNG 2019 
Verksamheter: Fritidsgården Brunnen, frukostklubben, 7up, konfirmation 
och nytt för 2019 är Tonårskyrkan. 

Under verksamhetsåret 2019 finns det två tyngdpunkter som ska genomsyra alla verksamheter för 
ungdomar i Saronkyrkan. Dessa två är den andliga och psykiska hälsan. Målsättningen är att alla ung-
domar som finns i Saron ska få upptäcka mer om vem Gud är och utveckla en personlig tro men också 
att utveckla och stärka en god psykisk hälsa. 

Andlig hälsa
Gällande den andliga hälsan så vill vi att de ungdomar som kommer till Saron får med sig sund un-
dervisning, svar på sina frågor och verksamheter där det är högt i tak för funderingar. Vi önskar att alla 
ungdomar får lära känna Gud och får hjälp i sitt lärjungaskap. En ny satsning våren 2019 är tonårsyrkan 
– en samling för framförallt högstadiet på söndagar samtidigt som det är barnkyrka för barn i yngre 
åldrar. Ungdomarna har en samling i församlingsvåningen där de tillsammans med en ledare pratar 
utifrån söndagens bibeltext, innan de går tillbaka till nattvardsfirandet. Detta startar för att det finns ett 
behov av en egen samling för den åldersgruppen då söndagarnas predikningar kan vara svåra att 
greppa för högstadieåldern. Detta sammansvetsar även den åldersgruppen och erbjuder en träff utöver 
fredagarnas 7up. 

Psykisk hälsa
När det gäller den psykiska hälsan och ohälsan så vill vi arbeta för att ungdomarna som finns i Saron 
ska få hjälp att hantera det som kan uppstå i deras vardag. Begreppet psykisk hälsa/ohälsa går att 
definiera på olika sätt men vi utgår ifrån den definition folkhälsomyndigheten gör på sin hemsida . Vi vill 
inom ungdomsarbetet i Saron arbeta aktivt med frågorna rörande psykisk hälsa för att förebygga den 
psykiska ohälsan. Och när den psykiska ohälsan uppstår vill vi finnas tillgängliga för stöd. 

En viktig del i samtliga verksamheter är relationsbyggande som är ett ledord i alla verksamheter, att 
bygga relationer med ungdomar så att samtal om livet kan möjliggöras. Detta gäller både anställd 
som ledare och ledarfrågan är därför viktig att arbeta vidare med, framförallt gällande fritidsgården 
brunnen. 

/Linda Martinson

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

 - Ledarstrukturen i verksamheterna.

 - Möjliggöra samtal om andlig och psykisk hälsa.

-  Vad vi undervisar kring och hur vi gör det.

 - Gemenskapsbyggande och relationsbyggande .
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VERKSAMHETSPLAN: 
UNGA VUXNA 2019

Se och ta vara på människor.
Vi har under många år arbetat för att skapa tydliga ytor för att möta människor som hittar till oss. Smaka 
& Se och Kyrklunchen är sådana platser. Där kan en ny person vara med och hjälpa till ”utan start-
sträcka”. När vi tillsammans steker tacosfärs eller skär gurka är vi lite mer gemenskap. Vi vill utveckla 
den ännu mer så att vi möter människors behov av att bli sedda och får vara med och bidra, exempelvis 
genom tydligare samtal om unga vuxnas drömmar och gåvor. 

Tala med andra om vår och deras tro
Samtaloteket, som startades 2018, är inte enbart tänkt att vara ett spännande ställe för kristna att mötas. 
Förhoppningen är att människor som har någon typ av intresse ska få märka hur det intresset växer och 
blir viktigare. Där tror vi att det är viktigt att inte bli för bekväm. Vi behöver utveckla förmågan och fokuset 
på att våga samtala med andra människor om vad vi tror på och lever för. Här tror vi att vi hela tiden 
behöver återkomma till och påminna oss om våra egna erfarenheter av Gud.

Längtan efter fördjupning
Många unga vuxna ser ingen poäng med att finnas med i kyrkan om det inte är på riktigt. Gudstjänster, 
andra samlingar och tillfällen för andlig vägledning behöver präglas av äkthet både vad gäller vilka vi 
är och vem Gud är. Under många år har unga vuxna trätt fram med mod och vittnat om sina egna livs 
bräcklighet och Guds kraft. Den rörelse behöver vi hålla i och fortsätta. Gud vill möta oss på riktigt. Då 
kan inte vi stanna på ytan utan hela tiden utmana oss att gå på djupet.  

  
/Morten Sager

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Bli ännu bättre på att se nya människor och ta vara på deras bidrag. 

- Utveckla förmågan att tala med andra människor om vår och deras tro.

- Följa med i den längtan efter fördjupning och växt tillsammans med 
Gud som finns hos så många unga vuxna.
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VERKSAMHETSPLAN: 
MUSIK 2019
Under verksamhetsåret 2019 vill vi inom musik fortsätta jobba med olika musikaliska uttryck som gemen-
samt hjälper människor att rikta sig mot Gud. Vi vill fördjupa arbetet med våra lovsångsteam genom fler 
regelbundna träffar där vi går djupare i vår egen tillbedjan samt vårt uppdrag i att leda församlingen. 
Vi vill förstätta rusta teamledare i ledarskap samt vid fler tillfällen mötas tillsammans med våra pastorer, 
bl.a. vid planering av gudstjänsterna. Vi längtar efter en lovsjungande församling där Jesus Kristus blir 
upphöjd och ärad av hjärtan som tillber i ande och sanning.

Under året 2019 vill vi lyfta och uppmuntra församlingens låtskrivare samt kartlägga församlingens intres-
se om utökad musikalisk verksamhet, t.ex. församlingskör.

Med gospelkören Felicity vill vi arbeta tydligare med en evangelistisk inriktning. Vi längtar efter att fler 
körmedlemmar ska komma till tro på Jesus Kristus och gå vidare till församlingsgemenskap. 

För barn och ungdomar vill vi hitta nya sätt att växa i musikaliska gåvor. Vi vill bygga tydligare broar 
mellan 7up, Smaka & se samt våra övriga gudstjänster. Tillsammans med volontärer vill vi skapa ett mer 
organiserat arbete där vi leder barn och ungdomar in i en musikalisk tjänst i församlingen.

Under året 2019 vill vi starta ett arbete med våra bildtekniker för att se över de program vi använder och 
hur vi projicerar text i våra samlingar. Vi vill skapa ett kommunikationsteam som arbetar mer medvetet 
tillsammans med församlingens kommunikatör. Vi vill arbeta för att hitta fler personer som brinner för ljud- 
och bildteknik och rusta yngre till att växa in i denna kallelse.

/Jennifer Götvall

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Skapa ett kommunikationsteam. 

- Kartlägga intresset för utökad musikalisk verksamhet med fokus på församlingskör.

- Hitta volontärer som vill fortsätta driva det musikaliska utvecklingsarbetet i ungdomsverksamheten. 
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VERKSAMHETSPLAN:
DIAKONI/INTEGRATION 2019
Riktning: Församling med diakonalt arbete => vara en diakonal församling!

Denna riktning handlar om att församlingen inte främst ser på sig själv som att vi har ett stort diakonalt 
arbete som utförs av vissa människor. Utan att vi alla, utifrån de olika förutsättningar vi har, söker ett liv 
som på olika sätt är utgivande för människor i utsatta situationer. 
Vi längtar efter att Saronkyrkan fortsätter att utvecklas till en församling som alltmer ger hopp och ge-
menskap till människor som söker sig till oss. För detta blir det viktigt att människor känner att det de har 
att bidra med också behövs i vår gemenskap. Vi längtar också efter att allt fler medlemmar uttrycker sitt 
lärjungaskap genom att själva möta och gå nära människor i utsatta situationer. Inte bara för att möta 
behov utan också för vad detta gör med oss själva. 

/Daniel Dalemo, ingrid Fränne och Sara Brunnegård

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Att stärka relationen och integrationen mellan de människor vi möter i den 
diakonala verksamheten och övriga församlingens liv och gemenskap.                
Detta hoppas vi sker genom att: 
- Fortsätta arbeta för att fler medlemmar går nära behövande människor genom t.ex. 
våra stödmöten, att vara språkvän, besöka Sagåsen, delta i mammabarn-läger m.m. 
- Uppmuntra husgrupper att göra diakonala aktiviteter.

- Attstärka relationen mellan Saron och Räddningsmissionen/andra kyrkor. 
- Undersöka om vi kan samverka mer kring matutdelningsarbetet. 
- Undersöka om det finns andra områden som vi kan samverka kring. 

- Undersöka möjligheten för att skapa en värdfunktion i kyrkan som kan samordna människors 
önskan (både medlemmars och de som besöker oss) om att kunna hjälpa till med matlagning och 
städ m.m. 
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VERKSAMHETSPLAN: 
SJÄLAVÅRD, ANDLIG VÄGLEDNING 
OCH GEMENSAM BÖN 2019
I själavårdsteamet vill vi arbeta för att nya själavårdare kommer till, inte minst män. Vägledningsteamet 
kommer att fortsätta mötas för träning och fördjupning och förhoppningsvis kunna öka antalet pilgrimer 
som kan få vägledningssamtal. Under fastetiden vill vi erbjuda möjligheten till vägledning för övriga 
församlingen (alltså inte bara unga vuxna). Likaså kommer en av församlingens retreater utanför Lerum - 
som normalt riktar sig till unga vuxna - bli tillgänglig för alla i församlingen att anmäla sig till. 

Vi vill tydligare lyfta fram och synliggöra den bön som varje vecka pågår i kyrkan. Men vi vill också 
stärka den gemensamma bönen bl.a. genom att samlas kring en gemensam bönevecka under 
efastetiden. 

/Daniel Dalemo

VERKSAMHETSPLAN:
SENIOR 2019
Inom Seniorarbetet vill vi under det kommande året särskilt fokusera på att församlingen ska kännas 
relevant och som något som ger mening i livet för de som nyligen har avslutat sitt yrkesverksamma liv. 
Finns krafterna kan det få bli en tid för större engagemang. Vi vill även kunna ge utrymme för samtal 
om de frågor som kan komma under denna nya tid av livet. Under året planerar vi att prova ett ma-
terial kallat ”Skriv om ditt liv”, samt en gång varje termin bjuda in till Afternoon Tea med ett föredrag 
kring ett ämne relevant för denna tid av livet.
När krafterna avtar ska man fortfarande känna att man är en del av församlingen och ingen ska 
någonsin känna sig bortglömd, det vill vi säkerställa genom besöksarbetet som fortsätter som vanligt 
med hembesök, uppvaktningar och utdelning av julblommor. Vi vill arbeta för att utöka besöksgrup-
perna, gärna med yngre personer. Tisdagsträffarna erbjuder tillfälle att mötas i kyrkan för gemenskap 
och program, men vi önskar också kunna starta en ny husgrupp för daglediga för en annan typ av 
gemenskap.

 
 
VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Materialet ”Skriv om ditt liv”.

- Att utöka besöksgrupperna.

- Att starta en husgrupp för daglediga. 



10

VERKSAMHETSPLAN: 
MISSION & INTERNATIONELLT 2019
Vårt fokusområdet är fortfarande Mellanöstern. Under 2019 kommer vi genomföra en resa till Mellan-
östern/Libanon för att fördjupa våra samarbeten och vårt arbete i regionen. Vi har en önskan om en 
bred närvaro från olika delar av församlingen på resan för att få ett brett engagemang för mission. 

Under 2019 kommer vi vara ansvariga för samlingen ”Saron samtalar” en gång. Denna samling kommer 
ha fokus på Saronkyrkans roll som en missionerande församling, med inslag av en uppföljning på resan 
till Mellanöstern. 

Vi kommer att fortsätta vårt påverkansarbete på EFK för att få EFK att bli mer målinriktat, effektivare och 
kommunikativt på det internationella området.

Vi vill arbeta för att öka församlingens engagemang i missionsfrågorna. Eftersom budgeten till mission 
har minskat, vill vi öka församlingens engagemang för budget kring mission. Vi kommer att fortsätta vårt 
arbete med att fokusera på att de unga som kommer till församlingen får ett engagemang i missions-
frågor. 

Vi vill stärka bandet mellan internationella programmets verksamhet och församlingsledningen. 

SIP planerar att under 2019 utveckla informationen tillbaks till församlingen och besökarna på 
Second Hand. Målet är att öka intresset för det internationella arbetet i alla olika delar av församling-
ens verksamhet. Målet är också att besökarna på Second Hand ska kunna få en tydligare bild av vad 
överskottet från försäljningen går till.

/Erik Granberg

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Att Libanonresan ska ge församlingen större inblick i projekten vi är med och stöttar.

- Öka församlingens engagemang i missionsfrågor.

- Utveckla informationen till Församlingen och Second Hand. 
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VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Att Libanonresan ska ge församlingen större inblick i projekten vi är med och stöttar.

- Öka församlingens engagemang i missionsfrågor.

- Utveckla informationen till Församlingen och Second Hand. 

VERKSAMHETSPLAN :
SARONKYRKAN SECOND HAND 2019
Under 2019 fortsätter vi att utveckla Saronkyrkan Secondhand till att bli den mötesplats där kunder, 
volontärer och anställda tillsammans gör världen rättfärdigare!
Vi kommer att lägga stort fokus vid att utveckla butiksmiljön för att göra det ännu mer trivsamt för kunder 
att handla. Vi kommer också att utveckla caféet så att vi blir en attraktiv mötesplats för vår stadsdel.
Vi har stora förhoppningar om att vi ska kunna generera ett rejält överskott under 2019 som vi sedan ska 
kunna skicka till de biståndsprojekt där vi är engagerade, runt om i världen.
En viktig framgångsfaktor är att vi får ännu fler engagerade volontärer som är med på försäljningar och i 
det stora arbetet som sker mellan försäljningarna. 

/Carl-Johan Holmberg

VI VILL JOBBA SÄRSKILT MED:

- Utveckla butiksmiljön och cafédelen.

- Engagera ännu fler volontärer i verksamheten.

- Fortsätta att arbeta aktivt med arbetsförmedling och andra myndigheter för att hjälpa människor 

ut i arbetslivet.
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SARONFÖRSAMLINGEN I GÖTEBORG
Brunnsgatan 3

413 12 Göteborg

www.saron.se

info@saron.se

tel. 031-741 12 00


