VOLONTÄR
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med
olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus,
men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

rom 12:4-5

Alla har vi olika gåvor, kunskaper och förmågor. Och
alla behövs vi! Saronkyrkan bygger på medlemmarnas
engagemang och insats. Vi vill vara en levande och
attraktiv församling för att sprida det glada budskapet
om Jesus Kristus. Därför behövs varje person, i stort
som smått. I denna folder hittar du de olika områden
där du kan engegera dig i Saronkyrkan.

Jonas text.

Alla volontäruppdrag i Saronkyrkan är förtroendeuppdrag, vilket innebär att
den som ansvarig för verksamhet/aktivtet träffar först den som är intresserad
att vara med och har ett samtal för att se om personen passar för uppgiften.
Läs mer om verksamheterna på vår hemsida www.saron.se
Kontaktuppgifter till medarbetare finns här nedan och markers med namn*
i texten.

SARONKYRKANS MEDARBETARE

ELIN
ALM
Tf. församlingsföreståndare
0739-07 51 14

JONAS
PRAMWALL
Pastor
0768-82 42 27

MORTEN
SAGER
Pastor -unga vuxna
0708-775 979

DANIEL
DALEMO
Pastor - diakoni
andlig vägledning
0768-50 11 02

INGRID
FRÄNNE
Diakon - senior.
0768-50 11 02

AMANDA
GUSTAFSSON
Musikledare
0703-83 50 95

LINDA
MARTINSON
Ungdomssocionom
0723-61 94 08

SARA
BRUNNEGÅRD
Integrationssamordnare
0722-51 36 20

EMMA
GUNNARSSON
Kommunikatör &
samordnare
0722-51 12 11

KATHY
KHODADOST
Lokalvårdare

CARINA
CEDERBORG
Barn & familj
0768-50 11 04

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@saron.se
LENNART
NORDIN
Arbetsledare
Second Hand
0768-50 11 07

ANGELINE
HAGBY
Arbetsledare
Second Hand
0768-50 11 06

ERIK
HOLKE
Arbetsledare
Second Hand
031-741 12 06

DIAKONALT
HANDLA FÖR ANDRA

VARANNAN MÅNAD
För dig som på ett enkelt och
praktiskt sätt vill hjälpa utsatta
människor. Handla för andra är ett
väletablerat arbete som uppskattas
av många. 1 lördagförmiddag varannan månad besöker vi tre ICA
Maxi butiker för att samla in varor.
Vid ingången delas det ut infolappar om varor som kunden kan
köp. Dessa varor samlas sedan in
vid utgången och körs till Saronkyrkan. Där delas de ut till behövande människor bl.a. genom vårt
sociala arbete.
Kontakt: Simon Abrahamsson
0733-14 26 35

ANDLIG
VÄGLEDNINGSTEAM

Ett team av personer som fungerar som ”andliga vägledare” håller
på att byggas upp. Som vägledare
överlåter jag mig att:
1) delta på teamträffar tre kvällar
per termin,
2) att själv regelbundet gå i andlig
vägledning och
3) att avsätta tid för att ge vägledning till några ”pilgrimer” en timme
varje månad under ett år.
Kontakt: Daniel Dalemo*

SJÄLAVÅRDSTEAM

Ett team av lämpliga personer som är tillgängliga för människor som söker
samtal av olika anledningar. Teamet möts någon gång per termin.
Kontakt: Daniel Dalemo*

INTERNATIONELLT
SARONKYRKANS INTERNATIONELLA PROGRAM (SIP)

Gruppen arbetar med våra internationella
frågor och har hand om den internationella budgeten, har kontakt med
projekt och missionärer. Kontakt: Emma Gunnarsson*

INTEGRATION
SFI - SPRÅKVÄN

Som språkvän träffar du en av våra
sfi-elever två timmar i månaden i sex
månader. Syftet är att ni båda ska
få nya erfarenheter och att sfi-eleven ska få öva svenska i ett naturligt
sammanhang. Tillsammans kan ni
upptäcka Göteborg, idrotta tillsammans, laga mat… Vi behöver framför allt dig som är man!
Kontakt: Sara Brunnegård*

CAFÉ ZAHRA
INTEGRATIONSCAFÉ FÖR KVINNOR

TISDAG 16-18
Vi behöver fler kvinnor som känner
sig hemma i Saronkyrkan och vill ta
ett extra ansvar för att göra så att
gästerna känner sig välkomna och
sedda.
Kontakt: Sara Brunnegård*

SFI - SPRÅKCAFÉ

MÅNDAG ELLER TORSDAG
Var med och samtala med
SFI-eleverna.
Kontakt: Sara Brunnegård*

BESÖKSGRUPP SAGÅSEN
MIGRATIONSVERKET

TORSDAG 18-20
Varje vecka åker vi till Migrationsverket för att vara med människor
som flytt till Sverige. Vi vill, och behöver, visa att det finns människor
som bryr sig genom att erbjuda ett
lyssnande öra, möjliggöra lek och
möta med en blick. Det är oerhört
viktigt för de asylsökande som lever
i väntan och ovisshet. Kom och var
med en eller flera gånger!
Kontakt: Ingrid Fränne*

EVANGELISATION
ALPHA

Var med som ledare i vår Alphakurs. Kontakt: Jonas Pramwall*

TRE MIDDAGAR

Tre middagar är till för dig som
inte känner dig färdig med alla
svar och som tycker det är spännande att lyssna till andras tankar.
Vi behöver hem som vill arrangera
tre gånger under en termin.
Kontakt: Jonas Pramwall*

GUDSTJÄNST
NATTVARDSTJÄNARE

Denna grupp förbereder nattvarden innan gudstjänsten och delar
ut bröd och vin under gudstjänsten,
samt gör ordning och diskar efter.
Det finns flera team som har ett
rullande schema under terminen.
Kontakt: Elin Alm*

FÖREBEDJARE

Under gudstjänsten erbjuds alltid
förbön. Det utförs av våra förebedjarteam som fått mandat av församlingsledningen.
Kontakt: Elin Alm*

HUSGRUPPSTEAM

HUSGRUPPER
MUSIK

Vi har ca 50 husgrupper i
Saronkyrkan som samlas regelbundet. Vill du vara med och
utveckla husgruppsarbetet i
Saronkyrkan?
Kontakt: Jonas Pramwall*

FELICITY – GOSPELKÖR

ÖVNING 1 GÅNG I VECKAN
KONSERT CA 2 GGR/TERMIN
Var med och sjung i vår stora gospelkör för unga vuxna från 16 år och
uppåt. Varje terminstart har Felicity prova-på gånger då antagningen till
kören är öppen.
Kontakt: Amanda Gustafsson*

LOVSÅNGSTEAM

Vi har flera lovsångsteam som leder musiken på gudstjänsterna varje söndag och på andra samlingar. Är du musiker och vill vara med i ett team är
du välkommen att höra av dig.
Kontakt: Amanda Gustafsson*

BARN & FAMILJ
BARNKYRKAN

Det finns möjlighet att vara med
och hjälpa till i Barnkyrkan på
olika sätt. Sjunga och spela, pyssla
och sporta, leda samtal i en mindre grupp, undervisa eller spela
teater. Finnas med som värd och
välkomna barnen och vara resurs i
lek och samling. Regelbundet eller
då och då. Allt är möjligt!
Kontakt: Carina Cederborg*

ÖPPNA FÖRSKOLAN

ONSDAG 10.00-12:30
Hjälp till att möta barn och
föräldrar från närområdet
som kommer och umgås varje
vecka.
Kontakt: Carina Cederborg*

SCOUT

Var med som scoutledare i vår
scoutgrupp i Öjersjö.
Kontakt: Marcus Runby
scout@saron.se 0703-00 96 42

UNGDOM
FRITIDSGÅRDEN BRUNNEN

TORSDAG 17 - 21
Fantastiska kids i åldern 10-15 intar varje torsdagskväll Brunnen och
det skulle behövas fler ledare framförallt för de yngre som är där 17.0020.00
Kontakt: Linda Martinson*

LEDARE I UNGDOMSVERKSAMHETEN

Var med i vår verksamhet för ungdomar. Det du kan engagera
dig i är bl.a Frukostklubben, 7UP och Konfa.
Kontakt: Linda Martinson*

UNGA VUXNA Kontakt: Morten Sager*
KYRKLUNCH - VARJE SÖNDAG

Var med och förbered med inköp och planering. Lunchen lagas tillsammans i
Brunnen. Kyrklunchen är en plats där du kan få god lunch och lära känna nya
människor i församlingen. Unga vuxna ansvarar för den, men alla är välkomna.

SENIOR
TISDAGSTRÄFFEN

EN GÅNG I MÅNADEN
Var med och förbered fikat
och hjälp till under träffen.
Kontakt: Ingrid Fränne*

BESÖKSGRUPPEN

Var med och gör hembesök hos
den som behöver ett besök då
och då, dela ut julblomman m.m.
Kontakt: Ingrid Fränne*

VÄRDAR

PRAKTISKT
STÄDGRUPP

Var med i en städgrupp och
håll kyrkan ren och fin.
Kontakt: Emma Gunnarsson*

DAG- & KVÄLLSVÄRDAR

Under vardagaran behövs värdar som finns på plats och möter besökare, svarar i telefon
och hjälper till med fikat till SFI.
Kontakt: Emma Gunnarsson*

FIKAGRUPP

Var med i en fikagrupp som
serverar fika på söndagar.
Kontakt: Emma Gunnarsson*

DEKORATIONSGRUPPEN
GUDSTJÄNSTVÄRD

SÖNDAGAR 1-2 GGR/MÅNAD
Hälsa välkommen, se nya människor,
skapa en välkomnande miljö, dela ut
sångböcker, ta upp kollekt, dela ut
programblad m.m.
Kontakt: Bernard Anderson
bernard.jesus@tele2.se
och Jonas Pramwall*

”MÖTESPLATS”-VÄRD

Under kyrkfikat finns M-borden för
nya personer som besöker församlingen och som vill veta lite mer om
församlingen, eller den som inte har
någon annan att fika med.
Kontakt: Jonas Pramwall*

Tycker du om att göra det fint
runt om kring dig, med öga för
inredning. Då vill vi ha med dig
i gruppen som fixar fint i kyrkan
vid bl.a jul och påsk och som
sköter blommorna på altaret
m.m.
Kontakt: Emma Gunnarsson*

FIXARGRUPPEN

Är du händig och gillar att
laga det som gått sönder eller fixa nya lösningar så ska du
vara med i fixargruppen.
Kontakt: Henrik Melkstam
henrik.melkstam@saron.se

SECOND HAND
Hjälp till att ställa ordning butiken inför försäljning eller kör
lastbilen och hämta saker hemma hos folk.
Kontakt: Angeline Hagby*

KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

Var med och stötta vår kommunikatör med grafisk
form, visuella uttryck, sociala medier och strategi för
Saronkyrkans och Second Hands kommunikation.
Kontakt: Emma Gunnarsson*

LJUD- & BILDGRUPPEN

Var med och arbeta med ljud, ljus och bild i våra
gudstjänster m.m. Vi har ett rullande schema för
söndagarnas gudstjänster, samt att vi sköter tekniken
andra events som hålls i kyrkan.
Kontakt: Fredrik Hagbranth, fredrik@hagbrath.se

Denna folder är under arbete och uppdateras och
utvecklas, därför kan vissa verksamheter fattas eller
sakna information. Uppdaterad 2018-09-13
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