
SORBYKYRKANS FÖRSAMLING 

 

  En del av  

 

September – November 2016 

 

En innehållsrik höst tillönskas alla läsare  

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: Vakant, ordforande@sorbykyrkan.se 

Kassör: David Sharp, kassor@sorbykyrkan.se 

Ungdomsrådsordförande: Anne-Marie F. Yttréus, kontaktuppgifter se 

pastor. 

Kontakt pastorn, expeditionstider i kyrkan tisdag 17.00-18.30, torsdag 

10.00 -12.00. Eller efter överenskommelse. 

Pastorn ledig måndagar. Ledig helg 9-11/9, 7-9/10 och 24-31/10.  

 

          

  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 

på torsdagarna och försam-

lingens hemsida. 

Styrelsen sammanträder  

kl.19.00 21/9, 18/10, 16/11, 

6/12, 4/1 och 19/1. 

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


Världen behöver kärlek 

Jag älskar den svenska sommaren med solvarma dagar och ljusa nätter, bloms-

terprakt och fågelsång. Låt mig få citera sångförfattaren S. Janssons text ”Glad 

att få leva, att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld”. 

Ledsamt nog har mörka orosmoln förekommit alltför ofta denna sommar.  Som-

maren har varit mörk och tung för de som drabbats av terroristernas framfart på 

många platser i vår värld. Hat och bråd död har drabbat oskyldiga, sorg och för-

tvivlan av terroristernas fruktansvärda gärningar har präglat våra nyhetssänd-

ningar. 

Jag tror inte att vi kan förändra världen genom strid och krig. 

Martin Luther King höll många berömda tal som han inledde med orden ”Jag har 

en dröm”. 

Själv var jag i Amsterdam och fick lyssna till honom live.  En mycket liten man 

äntrade talarstolen men när han började tala trollband han oss. Jag glömmer ald-

rig hans budskap även om det nu är många år sedan. Själv fick han avsluta sitt 

liv genom att en man sköt honom men hans budskap lever vidare. Han var de 

färgades frihetshjälte. Han kämpade för alla människors lika värde och rättighet-

er. 

På ett målande sätt berättade han om att hans familj, fru och barn brukade ta en 

söndagspromenad. På den promenaden passerade de flera inbjudande lekpar-

ker och barnen frågade glatt om de kunde få gå in och leka. Han fick då alltid 

svara: ”nej den här lekparken är bara för vita barn”. Och så fortsatte han: ”Jag 

har en dröm. Drömmen om att inte behöva svara mina barn att det är inte tillåtet 

för färgade barn”. 

Mycket har förändrats sedan Martin Luther Kings dagar och hans kamp var inte 

förgäves. Nu får vita och färgade barn leka i samma park, gå i samma skolor 

o.s.v. men det finns fortfarande stora ojämlikheter och orättvisor i vår värld. Icke 

med våld men med kärlek kan världen förändras. 

Några rader ur en sång som talat starkt till mig. ”Det betyder mer än du tror, att 

du på den plats där du bor, sprider kärlek, sprider glädje, håller fred.” 

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas, 

det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evighetens rike till (Ur Vik-

tor Rydbergs kantat). 

/Gunvor Sharp 

Sorbykyrkans barn och ungdom 

Söndagsstunden 10.00-11.00, söndagar 
udda veckor i höst, start 4/9  

Är med 10 minuter i gudstjänsten, sedan bibelbe-
rättelse, pyssel och sång för alla  från cirka 4 år 
och uppåt. 

Ledare: Malin Tunliden  076-790 26 66. 

Scout, söndagar jämna 

veckor kl.16.00 för alla 

från 7 år och uppåt. Start 

28/8. 

Ledare: Hans Algotsson 
0221– 43381, 070-
2315769 

Anne-Marie F. Yttréus  

070-7595308 

Patrik Sundström 

070-379 02 56 

Ungdomsgården är öp-

pen fredagar udda veckor 

mellan 18.30 – 21.00 för 

alla som går i årskurs 6 och 

uppåt. Öppnar 2/9. 

Ledare: Simon Olsson 

0706-27 83 33,  

Johan Lantz  0760-450600 

Gudstjänst för alla åldrar 

blir det den 16/10 kl.16.00 

Barn och ledare medver-

kar.  OBS tiden! 



Fortsättning november 

Lör 12 10.00 Konfagrupp 

 

Sön 13 15.15 Bön 

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

 

Tis 15 19.00 Hur leva ut hop-

 pets tecken i en värld 

 som rämnar, Sven Jansson, 

 Diakonia.  

 

Tor 17 19.00 Bibelstudium 

 

Lör 19 16.00 Konsert ”Sånger 

 som förändrar” Tunadals-

 kyrkan. 

 

Sön 20 11.00 Ekumenisk guds-

 tjänst i Equmeniakyrkan 

 Götlunda. Samåkning 10.00 

 Sorbykyrkan. 

 

Tor 24 19.00 Bön 

Fre 25 18.30 Ungdomsgård 

Sön 27 9.15 Bön 

 10.00 Adventsgudstjänst, 

 söndagsstunden,  Anne-

 Marie F. Yttréus, Cherster 

 Yttréus, körsång. 

Torsdag den 22/9 blir det 

en temaföreläsning med 

pastorn och författaren To-

mas Sjödin i Pingstkyrkan 

Köping kl. 19.00.  Arrangör 

är Köpings kristna samar-

betsråd.  

”Kulturnatt” 

För andra året i rad blir det 

”kulturnatt” i Köping den 3/9 

mellan 18.00-22.00. Precis 

som förra året vill Sorbykyrkan  

erbjuda en kväll i musikens 

tecken.  Kören Chorus sjunger 

kl.20.00, tidigare under kväl-

len blir det andra inslag av 

sång och musik, servering och 

korvgrillning.   

Välkommen till en kväll i musi-

kens och kulturens tecken. 

Pilgrimsvandring och Spa för själen 

I höst blir det pilgrimsvandring lördagen den 24/9 mellan 

9.00-14.00. Under vandringen gör vi paus med andakt, ef-

tertanke, återhämtning och fika. Vandringen sker bitvis un-

der tystnad. 

 

Spa för själen testar nya dagar i höst. Tisdag 

4/10 mellan 18.00-20.30 och söndag 6/11 mel-

lan 12.00-14.30, upplägget är som tidigare. 

Kom när du vill under utsatt tid, gör det du vill av det som erbjuds läsa, 

måla, meditera, fika bara vara i tystnaden. 

Sångsugen? 

På 1:a advent blir det körsång i 

gudstjänsten. Vill du vara med 

och sjunga?  Anmäl ditt in-

tresse till Sören Oscarsson 

eller församlingens pastor. 

Kyrkornas globala vecka 

Infaller 13-20/11 och har temat 

”Jord att leva på– mänskliga rättig-

heter i klimatförändringens spår”. 

Equmeniaförsamlingarna i Him-

meta, Kungsör, Köping och Munk-

torp  kommer att genomföra några 

samlingar denna vecka, sångguds-

tjänst, temaföreläsning och en kon-

sert utifrån Diakonias material 

”Sånger som förändrar”. 

Vill du vara med och sjunga, anmäl 

intresse till Sören Oscarsson eller 

församlingens pastor. 

Sorbykyrkans advents- och jul-

mässa  2/12 

kl.18.30 öppnas dörrarna, då bör-

jar försäljningen av lotter. kl.19.00 

välkommen, andakt, barn, pastor 

m fl medverkar. Så följer serve-

ring, mer lotter och auktion. Väl-

komna! 

Gåvor mottages tack-

samt. 

Kyrkoavgift, månadsgivare, auto-

giro, swish och kollekt i guds-

tjänsten är olika sätt att ge en 

gåva till församlingens arbete. 

Vill du veta mer tala med kassör 

eller pastor. 31/10 ska medgi-

vande om kyrkoavgiftsgivande 

vara inlämnat. 



September 

Tor 1 19.00 Bön 

 

Fre 2 18.30 Ungdomsgård 

 

Lör 3 18.00-22.00 Kulturnatt, 
 blandat musikprogram, serve-
 ring kaffe, korv. 

 Kl.20.00 Chorus 

  

Sön 4 16.00 Gudstjänst, natt-
 vard. Anne-Marie F. Yttréus. 
 Musik Mårten Gustafsson, 
 Bengt Köping Olsson. 

  

Mån 5 11.00 Tillsammans i bön 
 o lovsång Tunadalskyrkan. 

 

Tor 8 19.00 Bibelstudium 

 

Sön 11 9.15 Bön 

Sön 11 10.00 Gudstjänst.  

 Ivan o Christina Czitrom.  

 16.00 Scout 

 

Ons 14 14.00 Dagträff 

 

Tor 15 19.00 Bön 

 

Fre 16 18.30 Ungdomsgård 

 

Lör 17 10.00 Konfagrupp 

 

 

Sön 18 9.15 Bön 

 10.00 Gudstjänst, bibelut-
 delning, söndagsstunden 
 Anne-Marie F. Yttréus. Utgångs
 kollekt  Hela människan Köping. 

 

Tor 22 19.00 Ekumenisk samling i 
 Pingstkyrkan med pastorn och 
 författaren Tomas Sjödin.  Notis. 

  

Lör 24 9.00-14.00 Pilgrimsvand-
 ring 

 

Sön 25 9.15 Bön 

 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Rainer Elste, 
 musik Karin Olsson. 

 16.00 Scout 

 

Tor 29 19.00 Bön 

 

Fre 30 18.30 Ungdomsgård 

 

Oktober 

Lör 1 10.00 Konfagrupp 

 

Sön 2 9.15 Bön  

 10.00 Gudstjänst, nattvard, 
 söndagsstunden. Anne-Marie 
 F. Yttréus, Cherster Yttréus. Sång 
 Anders Olsson. 

 

Tis 4 18.00-20.30 Spa för själen 

 

 

 

Tor 6 19.00 Bibelstudium 

 19.00 Tillsammans i bön o 
 lovsång, Östanåskyrkan 

  

Sön 9 10.00 Gudstjänst Ivan o 
 Christina Czitrom. Sång Nina 
 Forsström. 

 Utgångskollekt Equmeniakyr-
 kans nationella arbete.  

 16.00 Scout 

 

Ons 12 14.00 Dagträff  

 

Tor 13 19.00 Bön 

 

Fre 14 18.30 Ungdomsgård 

 

Lör 15 9.30-16 Samtalsdag  sty-
 relse, UR och verksamhetsråd. 

 

Sön 16 15.15 Bön 

 16.00 Gudstjänst alla åld-
 rar, barn, ledare, sång o musik 
 Karin Olsson m fl.  

 

Tor 20 19.00 Bibelstudium 

 

Lör 22 10.00 Konfagrupp 

 18.00 Tillsammans i bön o 
 lovsång, Pingstkyrkan.  

 

Sön 23 9.15 Bön 

 10.00 Gudstjänst Cilla Linde, 
 Ulla Algotsson, sång Kerstin An-
 dersson. 

  

Sön 23 16.00 Scout 

 

Tor 27 19.00 Bön 

 

Fre 28 18.30 Ungdomsgård 

 

Sön 30 9.15 Bön 

 10.00 Gudstjänst, söndags
 stunden, Ivan o  Christina 
 Czitrom, sång Anna Eriksson. 

  

November 

Tor 3 19.00 Bibelstudium 

 

Fre 4 13.00-18.00 Munktorps 
 kyrka öppen 

 

Sön 6 9.15 Bön 

 10.00 Gudstjänst, nattvard, 
 Anne-Marie F. Yttréus, Cherster 
 Yttréus, sång Anders Olsson, 
 musik Bengt Köping Olsson. 

  

 12.00-14.30 Spa för själen. 

 16.00 Scout 

 

Ons 9 14.00 Dagträff 

 

Tor 10 19.00 Tillsammans i 
 bön o lovsång.  

 

Fre 11 18.30 Ungdomsgård 

 

 


