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                       En del av   

Åkerivägen 5, 731 70 KÖPING 

Tfn.0221-400 62 

Bankgiro: 5376 -7323 

 Swish-nummer 123 269 52 78 

Hemsida: www.sorbykyrkan.se 

 

Pastor: Anne-Marie F. Yttréus, pastor@sorbykyrkan.se 070-759 53 08 

Ordförande: Kjell Eriksson , Anders Olsson, ordforande@sorbykyrkan.se 

Ungdomsrådsordförande: Samuel Olsson, samuel@sjoboda.se 

Kontakt pastorn, expeditionstid i kyrkan torsdag 10.00 -12.00 eller efter 

överenskommelse. 

Pastorn ledig måndagar. Ledig 11-18/3, 8-15/4,20-27/5. Konfirmandläger 

27/4—1/5, kyrkokonferens  29/5-2/6 

 

 

 

          

  

Styrelsen sammanträder   

 14 mars kl.19.00  

 

All bokning av lokalerna i Sorby-

kyrkan samordnas av Anne-

Marie F. Yttréus, se ovan. 

Redaktionen 

Ibland måste vi göra föränd-

ringar i programmet. Se pre-

dikoturerna i Magazin24 och 

församlingens hemsida. 

http://www.sorbykyrkan.se
mailto:pastor@sorbykyrkan.se
mailto:ordforande@sorbykyrkan.se


Sorbykyrkans barn och ungdom 

Söndagsstunden 

I början på varje gudstjänst tänds barnens ljus och 
något sägs eller görs anpassat för barnen. 

Sedan följer söndagsstunden, udda veckor, med sång, 
bibelberättelse och pyssel.  

Barn från 4 år och uppåt är välkomna. Aktiviteten an-
passas efter ålder.  

 

Ledare: Malin Tunliden 076-790 26 66 

Scout, söndagar jämna 

veckor kl.16.00—18.00 för 

alla från årskurs 1 och uppåt. 

Ofta är vi utomhus, kläder 
efter väder gäller. Ledarna 
meddelar plats för samlingar-
na. 

Ledare: Hans Algotsson 
0221– 43381, 070-2315769,  

Patrik Sundström 070-379 02 
56 

Helena Andersson 073-
219 98 99 

Anne-Marie F. Yttréus  

070-759 53 08 

 

Tonår/Ungdomsgård   

Aktiviteten tar paus  vårtermi-

nen 2019, pga få deltagare 

och ledarbrist. Vi hoppas 

starta igen i september.  

Är du intresserad av sång och 
musik? Kontakta ungdomsrå-
dets ordförande, så kanske ni 
kan träffas och spela ihop 
några gånger. 

 

Konfirmander funderar 

Jag frågade konfirmanderna vad de tänkte om att vara konfir-
mand, tankar om livet och tron. Många fantastiska tankar fick jag 
tillbaka.  
 
Det handlade om att det är bra att vara med i en konfirmandgrupp 
för man får fundera på vad man själv tror och tänker om Gud med 
mera. Samtidigt får man nya intryck från alla i gruppen. Att fun-
dera själv är viktigt, för det handlar om mig och mitt liv.  
Men varför ska man konfirmera sig egentligen, fast konfa är kul. 
Det är värt att gå för man kanske känner sig ”tryggare” eftersom 
man får berättat för sig många gånger att man aldrig är ensam 
och att Gud alltid finns där för en. 
 
Finns Gud verkligen? Kommer man att träffa sin släkt i himlen när 
man dör? Om Gud vill alla väl varför tar han då inte bort alla krig? 
Var några andra funderingar som dök upp. Svåra frågor som det 
kanske inte går att få exakta svar på men som det kan vara värt 
att fundera på och samtala om ibland. 
 
Ibland har jag blivit arg på Gud för jag har känt mig övergiven av 
honom men om jag tänker efter så har han nog ändå funnits där 
och hjälpt mig på något sätt.  
Jag tror att man som människa vill ha någon/något att tro på, vad 
det än är eller vem det än är tror jag att det är viktigt för oss. 
 
Med dessa funderingar från en konfirmandgrupp vill jag uppmana 
oss alla att fundera på vad det är att vara människa, vad vi vill 
med livet och tron. Vi finns i ett sammanhang med varandra, 
skapelsen och Gud, vi hör ihop och kan tillsammans göra något 
bra av livet. Börja samtala — upptäck att livet har mer att ge. 
Livet är en gåva om vi gör den till det, alla har olika förutsättning-
ar, men alla kan göra det bästa av det dom har. 
  
    Hälsningar konfirmander o Anne-Marie F. Yttréus 

Kreativa kvällar 

Några måndagar under vå-

ren mellan 17.30-20.00 är 

du välkommen att skapa och 

pyssla i Sorbykyrkan. Du tar 

med eget pysselmaterial, en 

del finns. Datum ring Hanna  

Czitrom 073-344 75 19 eller 

Kerstin Andersson 070-203 

21 57. 



Bön 

Varje vecka är det tillfälle till 

bön på följande platser och 

tider. 

Tisdag kl.11.00 Tunadalskyr-

kan 

Tisdag ojämna veckor 

kl.19.00 Sorbykyrkan 

Onsdag kl.10.00 Pingstkyr-

kan 

Torsdag kl.19.00 

Östanåskyrkan 

Lördag 30/3 är det återigen 

dags för Spa för själen i Sor-

bykyrkan som genomförs  

tillsammans med Tunadals-

kyrkan. 

Välkommen till några tim-

mars lugn och ro, möjlighet 

att  måla, läsa, enskilt sam-

tal, delta i meditation, bara 

vara i tystnad med dig själv  

och Gud. Servering till själv-

kostnadspris. 

Tiden är mellan 9.30-12.00. 

Var med hela eller delar av 

tiden. 

Lovsångskväll 

Frikyrkorna har beslutat att 

genomföra en lovsångskväll 

per termin, då vi får sjunga 

och be tillsammans.  

Lördag 2/3 kl.19.00 i Pingst-

kyrkan. 

Hela Människan Köping 

Som en av huvudmännen 

för Hela Människan i Kö-

ping är  församlingen väl-

kommen att  vara volontär 

för serveringen på lördagar.  

Följande veckor är Sorby-

kyrkans kontaktveckor 10, 

16 och 22. Besök Hela 

Människan någon gång 

under dessa veckor, skapa 

kontakt och lär känna nya 

människor.   

Hela Människans årsmöte 

är den 23/3 kl.14.00. 

Valborgsmässofiramnde 

30/4 kl.19.00 är det sångöv-

ning i Klockargården för alla 

som vill vara med och sjunga 

in våren.  

Firandet med sång, brasa och 

vårtal av Anders Olsson, bör-

jar kl.20.00 på ängen nedan-

för kommunalhuset mot 

Munktorps kyrka.  

Kl.21.00 fortsätter firandet 

med Musikcafé i Sorbykyrkan. 

Sång och musik med Bengt 

Köping Olsson, Silvia Östersjö 

Sharp, Ida Ek och Country 

Style. 

Välkomna till en kväll i ge-

menskapens tecken! 

Arrangörer är Hembygdsföreningen 

Munktorps Sockengille och Sorbykyr-

kans församling.    
Kristi himmelfärdsdag  

30/5 kl.9.00 traditionsenligt  

inbjuds till Gökotta, Brohol-

men. Andakt, naturupple-

velse, gemenskap. Medtag 

kaffekorg. 

Kyrkokonferensen hålls i Jönkö-

ping  under Kristi himmelsfärds-

helgen,29/5-2/6 2019. Årets tema 

är: Till jordens yttersta gräns. 

Mer info se equmeniakyrkan.se 

Klimatfasta! Det är mycket tal om klimatet och hur det påverkar vår jord 
och vad vi kan göra åt det. Equmeniakyrkan i Sverige vill vara med och 
fundera på vad vi kan göra för att rädda vår jord till efterkommande gene-
rationer. Därför uppmanar man till ”klimatfasta” under fastetiden 6 mars 
till och med 20 april.  
Jag kan inte rädda världen, kanske du tänker. Men alla kan vi göra något. 
Kanske kan fastetiden 2019 innebära att vi försöker minska utsläppen ge-
nom att samåka mer, äta vegetariskt någon gång mer i veckan än vi brukar. 

Att samtala om och tillsammans fundera på vad vi kan göra för vår jord, är 
en början till förändring. Sorbykyrkans församling vill försöka aktualisera 
vår jord och vårt klimat genom ”klimatfasta”. Mer info finns på 
www.equmeniakyrkan.se 

Grattis! 

Annie Bärling 100 år 26 mars 

 

http://www.equmeniakyrkan.se


Mars 

Lör 2 19.00 Lovsångskväll  
 med bön i Pingstkyrkan
  

Sön 3 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard, söndagsstund, 
 Anne-Marie F. Yttréus, 
 Cherster Yttréus, sång 
 Nina Blixt Forsström, musik
 Bengt Köping Olsson 

 

Ons 6 14.00 Dagträff  

 

Tor 7 19.00 Bibelstudium 

 

Fre 8 17.00 Konfirmandgrupp
  

Sön 10 10.00 Gudstjänst, 
 Anne-Marie  F.Yttréus, Simon 
 Alander, musik Magdalena 
 Jogevall. Insamling  pastors o 
 diakonutbildningen  

 kl.16.00 Scout 

 

Tis 12 19.00 Bön 

  

Sön 17 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund, John-Olof Hel-
 mersson, Rainer Elste, musik 
 Sören Oscarsson 

 

Tor 21 19.00 Bibelstudium  
 Alpha kurs 

 

Fre 22 17.00 Konfirmandgrupp  

 

Sön 24 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, sång, musik 
 Magdalena Jogevall 

  

Mars 

Sön 24 kl.16.00 Scout 

 

Tis 26 19.00 Bön 

 

Lör 30 9.30-12.00 Spa för själen 

 

Sön 31 10.00 Gudstjäst, sön-
 dagsstund, Anne-Marie F. 
 Yttréus, Ulla Algotsson, sång 
 Mirjam Iwarsson Czitrom, musik 
 Magdalena Jogevall 

 

April 

Ons 3 14.00 Dagträff 

 

Tor 4 19.00 Bibelstudium Alpha 
 kurs 

 

Fre 5 17.00 Konfirmandgrupp 

 

Sön 7 10.00 Gudstjänst, nattvard,  

 Anne-Marie F. Yttréus, musik 
 Mårten Gustafsson o Sören 
 Oscarsson 

 16.00 Scout 

  

Tis 9 19.00 Bön 

 

Sön 14 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund, John-Olof Hel-
 mersson, Eva Tunliden, sång 
 Mirjam Iwarsson Czitrom, musik 
 Sören Oscarsson 

  

 

April 

Tor 18 19.00 Getsemanestund, 
 Anne-Marie F. Yttréus 

 

Fre 19 10.00 Långfredags guds-
 tjänst,  Anne-Marie F. Yttréus, 
 Cherster Yttréus, musik Sören 
 Oscarsson 

  

Sön 21 10.00 Påskdags guds-
 tjänst,  Anne-Marie F. Yttréus, 
 Cherster Yttréus, musik Bengt 
 Köping Olsson  

 16.00 Scout  

 

Tis 23 19.00 Bön 

 

Sön 28 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund,  John-Olof Hel-
 mersson, David Sharp, musik 
 Bengt Köping Olsson. Utgångs-
 kollekt Equmeniakyrkans nationella 
 arbete. 

 

Tis 30 20.00 Valborgsmässofi-
 rande, se notis 

 21.00 Musikcafé, Sorbykyr-
 kan, se notis 

 

Maj 

Tor 2 19.00 Bibelstudium Alpha 
 kurs 

 

Sön 5 10.00 Gudstjänst alla åld-
 rar, barn, scouter, konfirman-
 der, tonåringar och ledare.  

 Utgångskollekt Sorbykyrkans barn och 
 ungdom. 

 16.00 Scout 

 

Maj 

Tis 7 19.00 Bön 

  

Ons 8 14.00 Dagträff 

 

Fre 10 17.00 Konfirmandgrupp 

 

Sön 12 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund, Anne-Marie F. 
 Yttréus, sång mm  Ann-Sofie 
 Köping Olsson, musik Bengt 
 Köping Olsson  

 

Tor 16 19.00 Bibelstudium  
 Alpha kurs 

 

Lör 18 15.00 Konfirmations-
 fest för konfirmander med 
 familjer 

 

Sön 19 10.00 Konfirmations-
 gudstjänst, nattvard, Anne-
 Marie F. Yttréus, konfirmander o 
 ledare, musik Sören Oscarsson 

 kl.16.00 Scout 

 

Tis 21 19.00 Bön 

 

Sön 26 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund, Ivan o Christina 
 Czitrom, sång Göran Petters-
 son, musik Magdalena Jogevall 

. 

Tor 30 9.00 Gökotta, Broholmen, 
 Hanna Czitrom, Mårten Gustafs-

 son. Medtag kaffekorg 

  


