


Vi vet inte mycket om framtiden därför är det angeläget som individ och kyrka att ta emot det Gud 
ger oss på vår väg. Samtidigt är det viktigt att söka finna riktning. 
Församlingen är inte där än att göra någon längre framtidsspaning men vi har planer för 2020 
som du kan läsa om i detta blad. Några saker som jag vill lyfta fram är: 

Med höstens ”UNDER YTAN” tema i ryggen – där vi berört våra rädslor och skamkänslor – går vi 
in i en period där vi skall tala om det svåra ämnet homosexualitet. Detta är något som polariserar 
kyrkan idag. Församlingsledningen främsta mål är att vi får föra goda och respektfulla samtal 
kring de frågeställningar som vi delat på församlingsmötet i dec.  

Två av Saronkyrkans uppdrag är ”ATT VERKA FÖR KYRKANS SYNLIGA ENHET OCH EN RÄTT-
FÄRDIG VÄRLD”. I verksamhetsplanen kan du läsa att vi på flera områden söker finna större 
kontaktyta med andra församlingar för att vi tror att det ger mer frukt och tydligare återspeglar 
Guds vilja. 
Angående att verka för ett rättfärdigare värld så planerar vi att på församlingsdagen i höst ta upp 
klimat- och miljöfrågorna som en del av den kristna efterföljelsen och kyrkans mission. 

En av Saronkyrkans värderingar ringas in i ordet ”DELAKTIGHET”. I verksamhetsplanen kan vi se 
att detta är en längtan att stärka på flera områden. I en stor gemenskap är det en utmaning att 
församlingens liv inte ses som något som sköts av en anställd personalstyrka utan något vi är, lever 
och gör tillsammans! Här är berättelser om våra erfarenheter i församlingen viktiga att få lyssna till 
för att stärka det gemensamma ägarskapet av församlingen. Därför vill vi uppmuntra till att ”dela 
din berättelse” med andra. Inte minst önskar vi fler personliga berättelser i våra gudstjänster.   

/Daniel Dalemo   

2020 = DELAKTIGHET



FÖRDJUPAD GEMENSKAP Saronkyrkan är en stor församling och vi 
behöver 2020 bygga ihop oss som gemenskap. Vi vill att människor som kommer till Saron ska 
möta en varm och gästfri gemenskap där man blir sedd, får vänner och också hittar den lilla 
gemenskapen att växa i, som tex en husgrupp.

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Att under året lyfta vikten av husgrupper i församlingen och att arbeta för att fler 

ser värdet av att vara med i en husgrupp.  

• Att finnas som en resurs för husgrupperna genom att knyta oss närmare ledarna 
samt genom att tipsa om relevant material och hjälpmedel för grupperna. 

• Vi vill under 2020 jobba för att lära känna varandra över generationsgränser, 
etnicitet och bakgrund. Här är Öppet hem är öppet hem ett forum där alla är 
välkomna att dela livet tillsammans. Vi vill att gemenskapen ska vara inkluderan-
de och välkomnande. 

• Vi vill uppmuntra församlingen att ännu högre utsträckning ta hand om 
människor som söker sig till vår gemenskap. Vi kommer under året samtala om 
vikten att ta hand om varandra och skapa en gästfri miljö. 

• Att söndagens olika välkomstteam kommer in i sitt uppdrag att se och ta hand 
om nya besökare samt att hjälpa människor att komma in i gemenskapen och 
hitta en uppgift. 

FÖRSAMLING FORTS. NÄSTA SIDA

VERKSAMHETER: 
Gemenskap, att föra vidare tron, växa i tron, husgrupper, samtal, 
volontärsskap, andlig vägledning, retreat, själavård och bön

FÖRSAMLING



FÖRA VIDARE TRON Att föra vidare tron på Jesus Kristus är vårt uppdrag. 
Alphakurser och Almassira är viktiga kurser i kristen tro som Saron erbjuder, men vi vill också lyf-
ta värdet av de personliga mötena med arbetskamrater, grannar och vänner. Vi vill se människ-
ors liv förvandlade av att möta Jesus, hitta ett andligt hem i kyrkan och bli lärjungar som genom 
ett liv som pekar på Gud. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Under 2020 utvärderar och utvecklar vi sättet vi jobbar med evangelisation i 

Saronkyrkan.

• Vi vill tillsammans med övriga kyrkor starta ekumenisk Alphakurs under hösten. 

• Att uppmuntra församlingens medlemmar att själva hålla samtalskonceptet ”tre 
middagar” i sitt eget hem.

• Att under 2020 hitta ”medvandrare” i församlingen som kan gå nära personer 
som vill veta mer om kristen tro eller är nya i tron.  
 

DELAKTIGHET, ENGAGEMANG OCH KULTUR Vi vill i 
församlingen skapa delaktighet där vi gemensamt bär och gestaltar Guds rike. Tjänandet är en 
kultur vi vill ska genomsyra allt vi gör. Därför uppmuntrar vi varje medlem att hitta och använda 
sina gåvor i församlingens liv och uppgift. Vi vill att det ska råda en ”vi-känsla” i Saron som gör 
det naturligt att ge av sin tid, sitt engagemang och sina resurser på ett sätt som känns hållbart för 
individen och som gynnar församlingen långsiktigt. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Stärka volontärkulturen och förbättra strukturen så fler blir delaktiga i vårt 

uppdrag.  

• Utveckla sättet vi organiserar hela volontärarbetet så att det blir mer effektivt 
och lättarbetat.  

• Utveckla samtalsklimatet i församlingen. Vi vill ge utrymme för vidare samtal 
om församlingens teologi, uppdrag och riktning. 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. 

• Vi bjuder in till teologiska samtal och skapar förståelse för olika teologiska 
perspektiv genom modellen med utforskande samtal då främst genom ”Saron 
samtalar” som ett givet forum. 



SJÄLAVÅRD, ANDLIG VÄGLEDNING, 
RETREAT OCH GEMENSAM BÖN Bön och möjligheten till samtal 
och bearbetning/ fördjupning av sin personliga gudsrelation är en central del i en kristen efter-
följelse och församlingens liv.  Vi vill att det ska finnas många tillfällen till gemensam bön, och att 
den enskilda bönen uppmuntras och inspireras. Vi vill att det alltid ska finnas en tillgänglighet för 
samtal och vägledning. Församlingen vill också erbjuda retreater vid ett par tillfällen under året 
för att ge möjlighet att under ett par dagar under stillhet söka Gud.

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Att undersöka förutsättningarna för att utbilda fler vägledare för att vidareut-

veckla arbetet med andlig vägledning. 

• Att öka samverkan kring inspirations- och utbildningstillfällen för de team som 
finns i verksamheterna själavård, andlig vägledning och förbön. 

• Uppmuntra till bön genom att bjuda in till bönerummet en timme innan Saron 
samtalar, gemensam bönevecka, informera i församlingsblad kring ekumeniska 
böneinitiativ. 

FÖRSAMLING FORTS. NÄSTA SIDA



GUDSTJÄNST Vår söndagsförmiddagsgudstjänst, som ibland kallas Saronmässan, 
har en stor bredd. Den har formats under flera år och rymmer många uttryck från olika tradi-
tioner. Denna bredd vill vi bevara, även om vi vet att det är en utmaning för många att möta en 
annan ordning än den man är van vid. Vi ber och önskar att gudstjänsten ska fungera samlande 
för vår församling, att alla ska hitta något uttryck som är ens ”första språk” och sedan utma-
nas i att pröva nya sätt. Varje vecka längtar vi efter att alla gudstjänstdeltagare skall gå från 
Saronkyrkan med en upplevelse av att blivit påfylld, fått mer av Guds blick på sin omgivning 
och framför allt utmanats till att sändas ut och gestalta Kristushoppet i vardagen. Vi vill bevara en 
bredd som samlar och ger hopp i Gudstjänsten.



BARN & FAMILJ

VERKSAMHETER: 
Barnkyrkan, scouter, öppen förskola, barnrytmik, 
barnkören Popcorn, familjeläger, 
specifika samlingar för relationer och föräldraskap.

HÖJD TEOLOGISK OCH 
PEDAGOGISK MEDVETENHET Vårt mål är att Saronkyrkan skall vara 
barnens och familjens plats där man känner sig välkommen, finner vänner och välkomnar andra 
in i gemenskapen, där man finner tron på Jesus Kristus, bidrar med sina gåvor och växer till. En 
plats man längtar till där gudstjänsten är en viktig rytm i familjens liv. Därför vill vi under 2020 
arbeta vidare med att göra söndagen till veckans höjdpunkt. Både barnens samlingar men ock-
så gemenskapen för hela familjen efter gudstjänsten. Vi vill också uppmuntra till fler kontaktytor 
då vi ser att det är lättare för barn och vuxna som möts i hemmen eller i fler av våra verksamhe-
ter (såsom scouter, barnkör, läger etc) utöver söndagen har lättare att finna gemenskapen och 

bli kvar i den.

KYRKAN SOM HEM Vårt mål är att Saronkyrkan skall vara barnens och 
familjens plats där man känner sig välkommen, finner vänner och välkomnar andra in i gemen-
skapen, där man finner tron på Jesus Kristus, bidrar med sina gåvor och växer till. En plats man 
längtar till där gudstjänsten är en viktig rytm i familjens liv. Därför vill vi under 2020 arbeta 
vidare med att göra söndagen till veckans höjdpunkt. Både barnens samlingar men också 
gemenskapen för hela familjen efter gudstjänsten. Vi vill också uppmuntra till fler kontaktytor då 
vi ser att det är lättare för barn och vuxna som möts i hemmen eller i fler av våra verksamheter 
(såsom scouter, barnkör, läger etc) utöver söndagen har lättare att finna gemenskapen och bli 

kvar i den.

BARN & FAMILJ FORTS. NÄSTA SIDA



BARN & FAMILJ

HEMMET SOM KYRKA Vi önskar att hemmet får vara en plats där familjer 
delar tro och liv med varandra mitt i vardagen. Därför vill vi aktivt stötta och utrusta familjerna 
i deras uppdrag att föra tron vidare till nästa generation. Stödja föräldrarna i föräldraskap, 

relationer och deras egen tro. 

KYRKAN MITT I BYN Vi vill fortsätta att välkomna familjerna i kyrkans närom-
råde till våra verksamheter för barn och deras föräldrar och målmedvetet bjuda dem vidare in i 

församlingens liv och gemenskap. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Arbeta med skarven in i mellanstadiet och från mellanstadiet till tonår genom 

att se över våra strukturer, metoder och innehåll och utveckla/förändra där det 
behövs.  

• Samla föräldrar till föräldramöten där vi samtalar kring de olika åldersgrupper-
nas behov, koppla ihop föräldrarna med varandra och tillsammans med dem 
bygga gemenskap, stärka delaktighet och uppmuntra till egna initiativ. 

• Arbeta vidare med att fördjupa och öka kvalitén i välkomnande, inkludering, 
vägen vidare och gemenskap i alla verksamheterna i området med extra beto-
ning på söndagen då vi är många som samlas varje vecka till gudstjänst. 



UNGDOM

ANDLIG OCH PSYKISK HÄLSA Målet är att alla ungdomar som 
kommer till någon av Saronkyrkans olika verksamheter ska få upptäcka mer av vem Gud är och 
utveckla en personlig tro, men också utveckla och få hjälp till att stärka en god psykisk hälsa. 
Gällande andlig hälsa så vill vi att ungdomarna ska få med sig en sund undervisning, få svar 
på sina frågor och att samtliga verksamheter ska ha högt i tak för funderingar. När det gäller 
den psykiska hälsan, och ohälsan, så vill vi i ungdomsarbetet jobba med de frågorna och att 
det ska finnas möjlighet för samtal för den ungdom som har behov av det. Inbyggt i konfir-
mationsarbetet finns även samtal med samtliga konfirmander, för att tidigt kunna fånga upp 
eventuella behov av stöd samt för att alla ska känna sig sedda. 

RELATIONSBYGGE OCH GEMENSKAP För att möjliggöra 
samtal om både andlig och psykisk hälsa så kräver det av verksamheterna att det finns en öp-
pen och inkluderande gemenskap och att ungdomarna har goda relationer såväl till varandra 
som till ledarna. Detta gäller såväl i kyrkan som utanför kyrkan, då det gemenskap är en viktig 
del av lärjungaskapet. Därför är det viktigt att arbeta på gemenskapen genom samlingarna 
som sker under terminerna, men också på läger. I 7up finns det två läger, sportlov och sommar-
lägret sundsvik, och i konfirmationen finns det ett på höstterminen och ett på vårterminen. 

LÅNGSIKTIGHET OCH LEDARSKAP Att fortsätta arbeta med le-
darfrågan är fortsatt viktigt och att skapa långsiktighet i ledarskap – både för ledarteamen men 
även för ungdomarna skapar det stabilitet. Det är även en förutsättning för relationsbygge och 
gemenskap, och för att tiden ska finnas för samtal. Därför fortsätter vi arbeta med ledarteamen 
i de olika verksamheterna och hittar sätt att stärka och uppmuntra de ledare som lägger ner 
mycket tid och engagemang på församlingens unga. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Möjliggöra samtal om andlig och psykisk hälsa. 

• Gemenskapsbyggande och relationsbyggande. 

• Stabilitet och långsiktigt arbete med ledare. 

VERKSAMHETER: 
fritidsgården Brunnen, 
frukostklubben, 7up, konfirmation 
och tonårskyrkan. 



UNGA VUXNA

SMAKA & SE I arbetet med Smaka & Se-gudstjänsten finns både ett behov och en 
längtan efter ett fördjupat ledarskap, särskilt inom ledningsgruppen som är med och planerar, 
visionerar och genomför kvällarna. Många har funnits med en längre tid som engagerade ide-
ella ledare och nu finns en möjlighet att ta ännu ett steg. Framförallt under våren 2020 kommer 
ett större ansvar att läggas på ledningsgruppen och förhoppningen är att ett ökat ägandeskap 
även ska sippra ner till de som kommer och hjälper till på gudstjänsterna mer eller mindre troget. 
Detta tror vi kan leda till större inkludering men även utmaning som på sikt hjälper oss att ännu 
mer bli församling på riktigt genom att vi bär tillsammans.

EKUMENIK Under året vill vi lägga en tyngdvikt vid ett bredare ekumeniskt samarbete 
mellan kyrkorna i centrum som också har verksamhet som riktar sig till unga vuxna. Vi vill inte se 
varandra som konkurrenter utan tvärtom som komplement och som goda samarbetspartners. Det 
finns redan ett nätverk mellan anställda, men det finns en längtan efter ett större engagemang 
församlingarna emellan. Detta behöver inte resultera i gemensamma aktiviteter utan en längtan 
är att tala väl om varandra, kunna stötta och uppmuntra i gemensamma utmaningar och att veta 
om vilka satsningar och projekt som planeras i de andra församlingarna. 

SAMTALOTEKET Samtaloteket, som är en vidareutveckling av Samtal Pågår, är en 
välfungerade och spännande mötesplats. Kvällarna är ofta välbesökta och både ämnena och 
talarna håller hög nivå, utefter vad vi ser i utvärderingar. Visionen om ett forum där besökarna 
under ledning av kunniga föreläsare får utbyta tankar, brottas med frågeställningar och leta svar 
tillsammans i samtalet har i många avseenden blivit verklighet, men det som behöver utvecklas 
är att i större grad få dit människor som inte är kristna. Vi behöver utmanas i att våga bjuda dit 
våra vänner och kollegor som inte är vana kyrkobesökare och att samtala med dem om existen-
tiella frågor och om våra erfarenheter av Gud och den kristna tron. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Ökat ägandeskap och fördjupat ledarskap inom Smaka & Se-arbetet. 

• Större ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna som jobbar med unga vuxna. 

• Samtaloteket ännu mer blir en tydlig utåtriktad arena. 

VERKSAMHETER: 
Smaka & se, kyrklunch och Samtaloteket



MUSIK

DELAKTIGHET Under verksamhetsåret 2020 vill vi särskilt fokusera på att skapa 
mer delaktighet i Saronkyrkans musikaliska arbete. Vi har uppfattad att det finns en längtan att 
vara med och driva och bära det musikaliska arbetet. 

KÖRPROJEKT Vi har under föregående år kartlagt en önskan om att sjunga i kör, 
specifikt i kortare körprojekt. Vill ge fler människor möjlighet att använda sina musikaliska gåvor 
och därför strävar vi efter att i framtiden erbjuda regelbundna körprojekt under vår och höst. 
Dessa bör med fördel vara av olika karaktär och gärna med olika musikaliska ledare.

KONSERTER Som ett led i att Saronkyrkan vill ha ett bredare kulturellt utbud vill erbju-
da ytterligare konserter. Vi ser att det får positiv respons och är ett enkelt sätt för församlingen att 
bjuda med vänner till kyrkan. Vår målsättning är att regelbundet erbjuda konserter eller liknande 
utöver de som är ett resultat av vår egen verksamhet.

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Hitta nyckelpersoner som ideellt vill vara med och bära det musikaliska arbetet 

i Saronkyrkan. 

• Hitta passande material och ledare för kommande körprojekt. 

• Erbjuda en konsert eller liknande utöver de som är ett resultat av vår egen 
verksamhet. 

• Ytterligare introducera Planning center Services för de medverkande i våra 
gudstjänster.

VERKSAMHETER: 
Gudstjänstmusik, 
lovsångsteam, 
Felicity, körprojekt 
och konserter



DIAKONI/
INTEGRATION

HOPP & GEMENSKAP Vi önskar gå i en riktning från att vara en församling 
med ett diakonalt arbete till att 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 gemenskap till människor som söker sig till 
oss. Vi önskar att alla ska känna 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. 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Att stärka relationer och integration mellan de människor vi möter i den  

diakonala verksamheten och övriga församlingens liv och gemenskap.  

• Utveckla samarbete och undersöka hur vi kan förtäta det diakonala arbetet.  

• Ha en mer kontinuerlig dialog med Räddningsmissionen angående deras arbe-
te generellt men skolprojektet i synnerhet, för att se hur vi kan bidra och visa vår 
stöttning utöver ekonomiska medel. 

VERKSAMHETER: 
Café Zahra, mervärden för SFI, 
språkvän, Sagåsen, Handla för andra, 
Stödmöten, Mammabarnläger, 
lovaktiviteter, julfirande.



SENIOR

DELAKTIGHET Vår önskan är att församlingen ska kunna erbjuda många möjlighe-
ter till delaktighet, gemenskap, möjlighet att bidra efter den förmåga man har och ge utrymme 
för samtal relevanta för denna tid av livet. De som inte längre har möjlighet att ta sig till kyrkan 

ska, om så önskas, få en regelbunden kontakt genom hembesök.

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Att undersöka hur behov och önskemål om ökad seniorverksamhet ser ut. 

• Att tydliggöra möjligheter till delaktighet för de som avslutar sitt yrkesliv. 

VERKSAMHETER: 
Tisdagsträffen och besöksverksamhet



INTERNATIONELLT
VI ÄR EN DEL AV VÄRLDEN Vi tror att det internationella arbetet är en viktig del i att 
vara en utsändande församling. Vi sänds inte enbart ut i vår vardag till vår arbetsplats, våra vän-
ner och vår stad utan även utanför vårt lands gränser för att bli en del av den världsvida kyrkans 
gemenskap. Det är även det uppdraget Jesus gav oss innan han lämnade jorden. Evangeliet = 
”det glada budskapet ” är vårt uppdrag i världen, att sprida Jesu kärlek och hopp till människor 
på hela vår planet. 

Saronkyrkans Internationella Program (SIP) arbetar med de internationella frågorna i vår försam-
ling. Vi arbetar med allt ifrån budget, kontakt med utsända missionärer till hur vi kommunicerar 
kring missionsarbetet i vår församling. 

PROJEKT & MISSIONÄRER 2020
Saronkyrkan har valt att fokusera på Mellanöstern till vilken mestadels av vår missionsbudget går, 
Under 2020 kommer vi stötta tre projekt via Evangeliska Frikyrkan: 
• Hjälp till flykting i Libanon och Syrien.
• Understöd till en student som läser på Arabic Baptist Theological Seminary i Libanon.
• Sat-7, kristen satellit-tv som når flera miljoner i Mellanöstern och Nordafrika.  

Missionärer vi stöttar ekonomiskt är:
• Klara* som arbetar som ledare för OM´s arbete i Egypten.
• Helen* som arbetar som EFks regionledare i Mellanöstern och Europa.
• Ulla-britt Engelbrektsson som arbetar med hälsovård i Nepal. 

 

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Vi vill stärka banden till projekten vi stöttar. Under året kommer vi fortsätta stärka 

banden till våra partners i området. Under 2020 har vi valt ut färre projekt att 
stötta, för att stärka relationer och förenkla kommunikation och information till 
församlingen. För att öka engagemanget planeras även utbyten där partners kan 
bjudas in till Saronkyrkan. 

• Vi vill arbeta med kvalitet och uppföljning. Ett av SIPs främsta uppgifter är att  
säkerställa att de insamlade medlen från församlingen och Second hand gör 
största möjliga nytta. Under året kommer vi arbeta gentemot EFK med syfte att 
EFK ska stärka kvalitet och förbättra resursutnyttjandet inom det internationella 
arbetet.  

• Vi planerar att utveckla informationen tillbaka till församlingen och besökarna på 
Second Hand. Målet är att öka intresset för det internationella arbetet i alla olika 
delar av församlingens verksamhet och få fler som är direkt engagerade.  



SECOND 
HAND
VI VILL FÖRÄNDRA GÖTEBORG OCH 
VÄRLDEN TILL EN RÄTTFÄRDIGARE 
PLATS!

Sedan starten i februari 1982 har Saronkyrka Second 
Hand samlat in och sålt möbler, kläder och andra saker. Överskottet går till biståndsarbete och 
sociala projekt i Göteborg och utomlands. Under denna tid har butiken blivit en uppskattad 
mötesplats för kunder, volontärer och anställda. Saronkyrkan Second Hand är idag Göteborgs 
äldsta butik i sitt slag.

Butikens arbete kännetecknas av ett starkt socialt ansvarstagande där individer får växa och 
blomstra. Varje år tar vi emot över 30 personer som arbetstränar en tid hos oss för att sedan 
gå vidare i en reguljär anställning. Ibland på Saronkyrkan Second Hand och ibland någon 
annanstans. 

I Saronkyrkan Second Hand arbetar även upp emot 40 volontärer med allt ifrån butiksutveck-
ling, sortering, prismärkning och försäljning. Detta är en bärande del av vår verksamhet och alla 
församlingsmedlemmar som är med bidrar starkt till den fina atmosfär som råder i butiken. Utan 
alla dessa volontärer hade vi inte varit det vi är idag. Att vara med som volontär i Saronkyrkan 

Second Hand är ett utmärkt sätt att praktisera att vara Kyrka och det ger så mycket tillbaks.

UNDER 2020 VILL VI SÄRSKILT ARBETA MED ATT:
• Att fortsätta att utveckla Saronkyrkan Second Hand till en mötes-

plats för många människor. Vi kommer under året att satsa på att 
köra större och mindre event. Det kan exempelvis vara musikevent 
eller olika workshops. 

• Andra områden där vi ser utvecklingspotential är att jobba med 
företag för att ta vara på exempelvis elektronisk utrustning som 
ersatts men som fortfarande är funktionell. På så sätt kan vi hjälpa 
företag i deras hållbarhetsarbete och samtidigt möjliggöra en 
fortsatt tillväxt. 

 



VI VILL FÖRA VIDARE 

TRON PÅ JESUS KRISTUS.

VI VILL VERKA FÖR 

KYRKANS SYNLIGA ENHET 

OCH EN RÄTTFÄRDIG VÄRLD.

BRUNNSGATAN 3 • 413 12 • GÖTEBORG • TEL 031-741-12 00 

INFO@SARON.SE • WWW.SARON.SE


