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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. Semester vecka 25-30, 32-33, 36-39 och 30/9. 

 

 

 

          

  

Styrelsen sammanträder   

 12  juni 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 har sommarlov, återkommer i 
september, se nästa blad eller hemsida. 

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 

Tonår/Ungdomsgård   

Aktiviteten tar paus under 

sommaren. 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. 

 

Scout, söndagar jämna 

veckor kl.16.00—18.00 för 

alla från årskurs 1 och uppåt. 

Uppehåll under sommaren, 

börjar igen i september. Se 

hemsida och nästa blad, 

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

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

Helena Andersson 073-219 
98 99 

Anne-Marie F. Yttréus  

070-759 53 08 

Tobias Iwarsson  

Nu är tid att säga tack och gå vidare… 

Tänk vad tiden går och det verkar som den går fort också. Jag tycker att det 

inte är så länge sedan jag tackade ja till att bli pastor i Sorbykyrkans försam-

ling. I januari 2013 började jag lära känna er, mina första arbetsuppgifter var 

att dela ut julblommor och vara med på julmässa/ försäljning redan i decem-

ber 2012, och nu nästan sju år senare är det dags att säga tack för det som 

varit.  Min sista anställningsdag är 30/9.  

Det har varit år fyllda av nya bekantskaper och mycket glädje i arbetet. Det 

roliga och intressanta med att vara hos er är att ni är pigga på att prova nya 

sätt att erbjuda gemenskap och tro. Jag tänker på Spa för själen som vi provat 

och arbetat med i flera år, likaså pilgrimsvandringar som ett sätt att söka Gud i 

vandring och tystnad. I musikcaféer och gudstjänster har evangeliet delats och 

gemenskap erbjudits. Önskan om att vara en öppen kyrka och kyrkan mitt i 

byn har präglat församlingens arbete under dessa år.  

Något som jag upplevt roligt och positivt är kontakten med deltagarna och 

familjerna som finns med i Sorbykyrkans barn och ungdom. Jag har haft många 

fina stunder med scouterna vid vindskyddet  och på scoutlägren. Samtalen och 

att uppleva utvecklingen hos konfirmanderna har också varit glädjestunder i 

arbetet.  

Med dessa rader vill jag tacka för allt ni gett mig under åren i Munktorp. Jag 

har trivts väldigt bra hos er. Jag kommer att sakna er! Men allting har sin tid 

och ibland måste man bryta upp för att gå vidare mot nya utmaningar och 

mål. Utmaningarna för mig nu är att hitta in i pensionärslivet.   

Så uppmanar jag er alla att fortsätta att vara nyfikna på vad Gud vill att ni ska 

göra som församling i Munktorp med omnejd.  Låt den öppna kyrkan där mö-

tet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen prägla ert fortsatta ar-

bete och gemenskapen i bygden. 

Tack vänner, nu går jag vidare! 

Anne-Marie F. Yttréus 

 



Sommarens musikcaféer  i 

Sjöboda 

Två lördagar i juli 20 och 27 och 

två i augusti 3 och 10 kl.18.00 är 

det musikcafé i Sjöboda. På 

programmet står musik av olika 

slag, kaffeservering, några tan-

kar och det avslutas med korv-

grillning. Se kalendariet och 

hemsidan för medverkande, de 

olika datumen. 

Välkommen att njuta av god 

musik och  

trevlig ge-

menskap! 

Gudstjänster i sommar 

Från och med 30 juni till 

och med 11 augusti har vi 

gemensamma gudstjäns-

ter kl.10.00 med Pingst-

kyrkan, Tunadalskyrkan, 

och Östanåskyrkan. Se 

kalendariet för information 

om plats och medver-

kande. Nytt för i år är att 

den sista samlingen blir 

kl.18.00 ”sommarkväll i 

Pingstkyrkan” 

Den 18/8 kl.18.00 har Sor-

bykyrkan och Köpingsbyg-

dens församling frilufts-

gudstjänst vid Lilla Sand-

viken, se kalendariet. 

Konfirmand 2019-2020 

Sedan flera år tillbaka har 
det varit möjligt att gå kon-
firmationsläsning i Sorby-
kyrkan. 

Till hösten 2019 blir det 
ingen grupp pga ledarbrist. 

Församlingen planerar för 
att starta en konfirmand-
grupp läsåret 2020—2021. 

Till hösten 2020 inbjuds 
alla som är födda 2005 0ch 
2006 eller tidigare till 
en konfagrupp i Sorby-
kyrkan. 

Håll utkik på hemsi-
dan, kontakta Sorby-
kyrkan om du är intres-
serad av att vara med. 

Frågor? Kontakta ordfö-
rande, se baksidan av bla-
det. 

Samlingshelg 

Helgen 31/8 –1/9 blir lite av 

samlingshelg för församlingen. 

Vi samlar ihop oss efter som-

marens ledighet och utflykter.  

Det blir både återseendets 

glädje och tack och avsked. 

 

Lördag 31/8 kl.18.00 inbjuder 

styrelsen till en festkväll då vi 

får umgås, äta något och säga 

tack till pastor Anne-Marie som 

slutar sin tjänst efter nästan 7 

år i församlingen. 

 

Söndag 1/9 kl.10.00 är det 

samlingsgudstjänst och Anne-

Marie håller avskedspredikan. 

Välkommen på dessa samling-

ar. 

Styrelsen har ordet 

Sommar och semestertid 
betyder inte att församling-
ens utgifter tar slut. Under 
hela sommaren behöver vi få  
in inkomster enligt budget.  

Sommarens gemensamma 
gudstjänster innebär att kol-
lekten i gudstjänsten blir 
mindre än under andra må-
nader. 

Detta kan åtgärdas genom 
att kollekten ges direkt via 
bankgiro månadsvis eller så 
ofta du vill. Möjlighet finns 
också att Swisha in pengar-
na. Aktuella nummer, se bla-
dets baksida. 

Njut av sommaren och kom 
ihåg församlingsekonomin.  

 
Prisma är namnet på equ-
meniascouts nationella 
scoutläger som äger rum 
den 21 –27/7. Några av våra 
scouter och en ledare åker 
dit. 

 

Gränslöst är namnet på som-
marens tonårsläger 31/7—
4/8 på Ensro, utanför Rätt-
vik. Några av tonåringarna är 
troligen med där. Equmenia 
region Mitt arrangerar läg-
ret. 

Läs nedanstå-

ende! 



Juni 

Sön 2 16.00 Scout 

 18.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Magdalena 
 Jogevall  

  

Tis 4 19.00 Bön 

 

Ons 5 14.00 Sommarfest med 
 Sorbygården,  Sören 
 Oscarsson,  Anne-Marie F. 
 Yttréus 

 

Tor 6 18.00 Ekumenisk böne-
 vandring, samling Tuna dals
 -kyrkan 

  

Sön 9 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard, information från kyrko-
 konferensen, Anne-Marie 
 F.Yttréus, Eva Tunliden, mu-
 sik Magdalena Jogevall.  

  

Tor 13 18.00 Alphakurs 

  

Sön 16 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, musik Sören 
 Oscarsson. Utgångskollekt Bibel-
 äventyret 

 

Tis 18 19.00 Bön 

 

Sön 23 10.00 Gudstjänst, Ivan o 
 Christina Czitrom, musik Sö-
 ren Oscarsson  

 

Sön 30 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans Tuna-
 dalskyrkan, Eva Andreas m fl. 

 

Juli 

Sön 7 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, John-Olof 
 Helmersson, David Sharp, sång, 
 musik Hanna Czitrom, Mårten 
 Gustafsson 

 

Sön 14 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans Pingstkyr-
 kan, Lasse Skogsén m fl 

 

Lör 20 18.00 Musikcafé i Sjöboda 

 Ungdomarna tar ton ihop med 
 Magdalena Jogevall 

 

 

 

 

 

Sön 21 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, 
 Östanåskyrkan, Göran Ström-
 berg m fl  

 

Lör 27 18.00 Musikcafé i Sjöboda 
 Gitarrmusik med Peter Fall 

 

 

 

 

 

Sön 28 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans Tunadals-
 kyrkan, Anette Karlsson o lov-
 sångsteamet  

  

 

Augusti 

Lör 3 18.00 Musikcafé i Sjöboda 

 ”Psalmer, sånger o andliga 
 visor” Ann-Sofie o Bengt Kö-
 ping Olsson, Anne-Marie F. 
 Yttréus 

  

Sön 4 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, natt-
 vard, Anne-Marie F. Yttréus, 
 Cherster Yttréus, musik Bengt 
 Köping Olsson  

  

Lör 10 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 sång o musik med Ida Ek, Joa-
 kim Bockman o Rainer Elste 

 

Sön 11 18.00 Frikyrkorna tillsam-
 mans Sommarkväll i Pingst-
 kyrkan, Josef Sjöberg m fl 

 

Sön 18 18.00 Gudstjänst i Lilla 
 Sandviken, Anne-Marie F. 
 Yttréus, Rode Oscarsson, 
 Lennart Ögren. Medtag något att sitta 
 på, kaffekorg. Samarrangemang med 
 Köpingsbygdens församling.  

 

Sön 25 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Rainer Elste, 
 musik Bengt Köping Olsson 

 

Lör 31 18.00 Festkväll med avtack-
 ning av pastorn. Gemenskap, 
 servering mm 

 

 

  

 

 

 

September 

Sön 1 10.00 Gudstjänst, 
nattvard,  Anne-Marie F. 
Yttréus avskedspredikar, Eva 
Södermark, sånggrupp, musik 
Sören Oscarsson 

Tips! 

Är du intresserad av att 

samtala om och upptäcka 

mer av vad kristen tro är? 

I september startar en Alp-

hakurs i Sorbykyrkan.  

Välkommen att upptäcka 

mer av tron tillsammans 

med andra. Startdatum 

kommer i nästa blad. 


