
SORBYKYRKANS FÖRSAMLING 

 

  En del av   

 

Juni – Augusti 2018 

 

Trevlig sommar till er alla! 

Sorbykyrkans församling 

                       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 

Kassör: David Sharp, kassor@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 25/6– 19/8. 

 

 

 

          

  

Styrelsen sammanträder   

5/6 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 Bärgslagsbladet 

och församlingens hemsida. 

http://www.sorbykyrkan.se
mailto:pastor@sorbykyrkan.se
mailto:ordforande@sorbykyrkan.se
mailto:kassor@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 med sång, bibelberät-
telse och pyssel.  

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

Uppehåll under sommaren, start 26/8. 

Ledare: Malin Tunliden 076-790 26 66, Christina 
Czitrom 070-510 22 28 

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. Avslutning 9-10/6, 
start 26/8 

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

Patrik Sundström 070-379 02 
56 

Helena Andersson 073-
219 98 99 

Anne-Marie F. Yttréus  

070-7595308 

 

Tonår/Ungdomsgård   

fredagar udda veckor mellan 

18.30 – 21.30 för alla som går 

i årskurs 7 och uppåt. Aktivite-

ter bestäms tillsammans, 

pingis, biljard, mm.  

Varje gång övar musik o sång-

gruppen.  

Avslutning 8/6, start 31/8. 

Ledare:  

Johan Lantz  0760-450600, 

Anne-Marie F. Yttréus 070-
759 53 08 

Samuel Olsson 076-780 97 40 

 

 

Livets växlingar 

 

Årstidsväxlingarna är fantastiska i vår del av världen. Naturen 

väcks till liv på våren, växer till under sommaren och mognar till 

höstens skörd. Naturen och allt skapat är något fint och omist-

ligt. Men vi får även känna tacksamhet till skaparen. 

 I min ”vårtid” dvs min ungdom hade jag förmånen att få dela 

gemenskap och sångarglädje i Munktorps ungdomskör. Där 

hade vi tillfälle att lovsjunga, tillbe och tacka vår skapare i olika 

sammanhang. Nu har jag mognat och upplever den fina gemen-

skapen i Sorbykyrkans församling. I söndagarnas gudstjänster 

får vi förutom undervisning, lovsjunga och tillbe vår skapare och 

Gud. Vi har också bibelstudier varannan vecka då vi har lyssnat 

till David Pawson, en engelsk agronom som utbildade sig till teo-

log vid Cambridge universitet. Han tar en bibelbok i taget och 

undervisar förutom i texterna också om personen som skrev, när 

boken skrevs och varför. Det är mycket intressant och dessutom 

en fin gemenskap i bibelstudiegruppen.  

Den viktigaste gemenskapen får vi ändå ha personligen med vår 

skapare och Gud. Att dagligen ha kontakt med Gud ger en 

trygghet och inre frid som är omistlig. Nu levs ju inte livet pro-

blemfritt för de flesta. Liksom naturen får utstå stormar och över-

svämningar får vi människor leva med våra ”katastrofer”. Men 

även om vi har motvind i livet är Jesus ”med i båten”.  

När naturen efter hösten vissnar ner och går till vinterns vila så 

vet vi att det nya livet kommer till våren. Hoppet att väckas till 

nytt liv har också vi som människor.  

Kjell Eriksson 



Konfirmand 2018-2019 

Tonåring född 2004 eller  
tidigare, är du intresserad 
av att vara med i en konfir-
mandgrupp nästa läsår? 

Till hösten startar en ny 
grupp i Sorbykyrkan. 

Du är välkommen med! 

Intresserad? Kom till in-
formationsträffen den 12/6 
kl.18.30 i Sorbykyrkan. Vi 
samtalar om innehåll och 
hur vi lägger upp 
träffarna på bästa 
sätt för att passa 
alla. 

Frågor? Kontakta 
pastorn, se baksi-
dan av bladet. 

Vi gratulerar 

Camilla Helsing-Isaksson 50 år 

6 augusti 

 

Ivan Czitrom 70 år 27/8 

 

 

Sommarens musikcaféer  i 

Sjöboda 

Två lördagar i juli 21 och 28 och 

två i augusti 4 och 11 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 gemen-

skap! 

Gudstjänster i  

sommar 

Under hela juli och 

första söndagen i au-

gusti har vi gemen-

samma gudstjänster 

med Pingstkyrkan, Tu-

nadalskyrkan, och 

Östanåskyrkan. Se ka-

lendariet. 

Den 12/8 kl.18.00 har 

Sorbykyrkan och Kö-

pingsbygdens försam-

ling friluftsgudstjänst vid 

Lilla Sandviken, se ka-

lendariet. 

Lördagen 25/8 mellan 10.00-15.00 pågår Barnens lör-

dag på Hökartorget i Köping. Barn ska ha möjlighet att 

lära känna nya föreningar, göra roliga saker och allt ska 

vara gratis för dem.  

Sorbykyrkan kommer att finnas på plats till-

sammans med övriga frikyrkor i Köping. Vi 

erbjuder ansiktsmålning, ballongfigurer och 

popcorn.  

Vill du vara funktionär den dagen? Kontakta 

Malin Tunliden och tala om vilken tid du kan 

vara med. 

Scoutläger 

Sorbykyrkan scouter åker 

till Skräddartorp på läger 

den 28/7-2/8. 

De bor i tält, lagar mat över 

öppen eld. Aktiviteterna på-

minner om vad Baden Po-

well, scouternas grundare, 

gjorde tillsammans med 

pojkarna på det första 

scoutlägret för 111 år se-

dan, på Brownsea Island. 

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.  

Tonåringarna åker på tonårsläger 

”Tråden” 30/7-4/8, Ensro , Rättvik. 



Juni 

Sön 3 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard, söndagsstund, 
 Anne-Marie F. Yttréus, sång 
 Silvia Östersjö Sharp, musik
 Bengt Köping Olsson 

 Information från styrelsen 
 efter gudstjänsten 

  

Ons 6 18.00 Nationaldagsbön, 
 bönevandring start o mål 
 Tunadalskyrkan 

 

Tor 7 19.00 Bön 

 

Fre 8 18.30 Tonår/ ungdoms-
 gård 

 

Lör 9 09.00 Scouthajk  

 

Sön 10 10.00 Gudstjänst, sön-
 dagsstund, Anne-Marie 
 F.Yttréus, Rainer Elste, mu-
 sik Sören Oscarsson 

  

Ons 13 14.00 Sommarfest med 
 Sorbygården, Håkan 
 Persson, Anne-Marie F. 
 Yttréus 

   

Sön 17 16.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Eva Tunli -
 den, sång Kerstin Andersson, 
 musik Sören Oscarsson 

 

Tor 21 19.00 Bön 

 

 

 

 

Sön 24 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttreus, sång Mirjam 
 Iwarsson Czitrom, musik  Mag
 dalena Jogevall 

 

Juli 

Sön 1 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans  i Pingst-
 kyrkan, Sven Thor m fl 

 

Sön 8 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, i 
 Östanåskyrkan, Susanne An-
 dersson m fl 

  

Sön 15 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, i Sorby-
 kyrkan, Gunvor och David 
 Sharp, sång, musik Bengt Kö-
 ping Olsson 

 

Lör 21 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 ”Sjöboda Kraftsamlar” Anders 
 Olsson och Per Kraft med flera 

 

Sön 22 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans  i Pingst-
 kyrkan, Josef Sjöberg m fl 

 

Lör 28 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 Country Style, Joakim Bockman 
 o Rainer Elste 

 

Sön 29 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, i 
 Östanåskyrkan, Göran Ström-     
 berg m fl 

 

  

Augusti 

Lör 4 18.00 Musikcafé i Sjö-
 boda,  

  

Sön 5 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans, i Tuna-
 dalskyrkan, Eva Andreas, 
 Anna-Karin Ragnarsson, sång 
 Lars-Axel Nordell 

 

Lör 11 18.00 Musikcafé i Sjö-
 boda, Smiley från Hallsta-
 hammar 

 

Sön 12 18.00 Friluftsgudstjänst 
 i Lilla Sandviken, predikant 
 från svenska kyrkan, David 
 Sharp, sång o musik, 
 Hanna Czitrom, Mårten Gus-
 tafsson 

 

Sön 19 10.00 Gudstjänst, Ingrid 
 Andersson, sång, gudstjänst
 ledning Anders Ols son, musik 
 Sören Oscarsson 

 

Fre 24 18.30 Ungdomsgård / 
 tonår 

 

Lör 25 10.00-15.00 Barnens lör-
 dag på Hökartorget. 

 

Sön 26 10.00 Samlingssöndag 
 med gudstjänst, nattvard, 
 söndagsstund, Anne- Marie 
 o Cherster Yttréus, sång Gö-
 ran Pettersson, musik Mag-
 dalena Jogevall 

 

 

Sorbykyrkan 25 år! 

Lördag 29/9 kl.18.00-21.00 

firar vi att vi haft och brukat 

kyrkan i 25 år. Det blir serve-

ring, andakt, program med 

olika inslag från tiden som gått. 

Film, bilder, sång, musik. 

Framförallt planeras för de 

kommande 25 åren. 

Du som någon gång under 

dessa år varit med på något i 

kyrkan, välkommen med på 

festen, dela dina minnen med 

oss. 

Välkommen till Sorbykyrkan, 

din kyrka mitt i byn.  

 

Augusti 

Sön 26 16.00 Scout  

 

Tor 30 19.00 Bön 

 

8 och 15/8 kl.18.00-21.00 är 

det Glasscafé i Equ-

meniakyrkan Götlunda. 

Väl-

komna! 


