
SORBYKYRKANS FÖRSAMLING 

 

  En del av   

 

December 2016– Februari 2017 

 

En God Jul och ett Gott Nytt År 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 27-31/12. Vinterkonferens 9-12/1, ledig helg 

27-29/1 och 24-26/2.  

 

 

          

  

Styrelsen sammanträder  

kl.19.00 6/12, 4/1 och 19/1.  

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 finns pyssel och lekmöjligheter i angränsande 
rum, där det alltid finns någon vuxen (förälder eller 
annan) med. 

Pysselmaterial och leksaker mm finns. 

Scout, söndagar jämna 

veckor kl.16.00 för alla från 7 

år och uppåt. Start 15/1. 

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 20/1. 

Ledare: Simon Olsson 

0706-27 83 33,  

Johan Lantz  0760-450600 

Kommer att arrangeras ett par gånger i vår, datum annonseras via 

hemsidan. 

Spa för själen pågår i 2,5 timme, kom när du vill under utsatt tid, gör 

det du vill av det som erbjuds läs, måla, meditera, fika bara vara i 

tystnaden. 

Julhälsning  

 

Förberedelsernas tid står för dörren, fylld med förväntningar. En härlig och intensiv 
tid full av olika möten och upplevelser ligger framför oss, men det är också en tid full 
av möjligheter för djupare gemenskap och eftertanke. I dagens uppkopplade värld blir 
det allt viktigare att stanna upp och koppla ned sina elektroniska apparater och 
smartphones för att ge sig själv tid för återhämtning och reflektion.  

 

Jag tror att det nu är en tid då vi drömmer om och längtar efter julfrid, eller som vi 
brukar säga, en God Jul. En god och fridfull jul för mig behöver inte innebära det-
samma för dig. Det kan se olika ut för olika människor. För mig är det en tid jag för-
knippar med gemenskap i familjen. En tid då vi skapar tillfällen att vara tillsammans. 
Vi hälsar varann God Jul med julklappar och julkort och det kanske även blir sagt med 
en innerlig önskan till någon vi håller kär. Lyssna på ditt inre, på din önskan, vad inne-
bär en God Jul för dig?  

 

Julen är en högtid då två världar möts, den mänskliga världen och den himmelska 
världen. I den mänskliga världen finns både gott och ont. Där finns omsorg och empati 
men även orättvisor, förtryck, krig och sorg. I den himmelska världen finns inget ont, 
utan en genuin och kravlös kärlek som ett erbjudande till var och en av oss. Vi kan 
välja att ta emot vad av det fina vi vill uppleva. För många av oss för traditioner dessa 
världar samman, oavsett vem du är och vilket ursprung du har.  

 

Jag önskar dig förmågan att anpassa dina julförberedelser efter det liv du lever och 
inte efter de normer vi satt upp. Jag önskar dig finna vad God Jul innebär för dig! 

 

Linda Jidesjö  



Sorbykyrkans advents- och julmässa  2/12 

Kl.18.30 öppnas dörrarna, då börjar försäljningen av lotter och 

servering. Kl.19.30 välkommen, andakt, auktion och dragning av 

lotterier. Gåvor mottages tacksamt.  

Välkomna! 

Sångsugen? 

Vill du vara med och sjunga i 

julnattsgudstjänsten? Anmäl 

ditt intresse till Magdalena Jo-

gevall eller Anders Olsson. 

Budskapet om hopp som den 

kristna kyrkan bär på är tänkt att 

lysa och vara synligt på långt 

håll. Evangeliets ljus skall vara 

som en fyr, som leder männi-

skor till en säker hamn där det 

finns gemenskap och värme. 

Equmeniakyrkan och samar-

betskyrkor i ett trettiotal länder 

vill att evangeliets ljus skall lysa 

överallt. Vi vill hjälpa till genom 

ord och handling. Det kan 

handla om att grunda försam-

lingar i Litauen, att upprätthålla 

sjukvård i Kongo, att utbilda  

Valberedningen hälsar att de 

som  inte vill bli omvalda till nå-

got uppdrag i församlingen inför 

år 2017 måste meddela det till 

valberedningen senast 20/12. 

Sorbykyrkans barn och ung-

dom kallar till årsmöte sön-

dag 22/1 12.00 (direkt efter 

gudstjänst & kaffe). 

Sorbykyrkans Församling 

kallar till Årsmöte 

söndagen den 12 februari kl 10:00 

Vi inleder med årsmötesförhandlingar sedan serve-

ring och avslutar med en kort gudstjänst  där vi läg-

ger framtiden i Guds händer. 

 Välkomna 

pastorer i Kina och mycket 

mera. Genom missionärer har vi 

en särskild närvaro i ett antal av 

dessa länder. 

Tillsammans kan vi se till att de 

resurser som behövs för att vårt 

ljus skall kunna lysa för männi-

skor finns. Tänd ett ljus genom 

att vara med i vår insamlings för 

internationell mission, skriver 

Lasse Svensson kyrkoledare 

och Gerard Willemsen internat-

ionell koordinator. 

 

I Sorbykyrkan gör vi vår in-

samling till Tänd ett ljus som 

utgångskollekt 18/12 och kollekt 

i julnattsgudstjänsten. 

 

Du kan även ge en gåva pg:90 

0328-6, bg 900-3286, swish 900 

32 86, sms:a LJUS till 72980 så 

ger du  100 kr. 

Böneveckan för kristen enhet 2017 har temat Försoning – Kristi 

kärlek lämnar oss inget val   

16-22/1 inbjuder Köpings Kristna Samarbetsråd (KKS) till bönesamlingar i 

de olika kyrkorna, plats och tid se kalendariet. Den 22/1 kl.16.00 firar vi en 

gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Medverkande mm se predikoturer och 

övrig annonsering. 

17/12 kl.19.00  Julkonsert med 

Jonatan Lindenr och kapellet i 

Equmeniakyrkan Götlunda. Efter-

följande frukt och julkaksbuffé. 

Lördag 18/3 kl.9.00-
12.00 har du chans att 
samtala om församlings-
inriktningen i framtiden. 

Skriv in datumet i alma-
nackan. 

Bön inför gudstjänsten 
sker i Mysrummet 30 
minuter innan guds-
tjänsten börjar. 15 
minuter innan samlas 
de medverkande till 
bön.  



November 

Sön 27 9.15 Bön 

 10.00 Adventsgudstjänst, 

 söndagsstunden,  Anne-

 Marie F. Yttréus, Cherster 

 Yttréus, körsång, musik An-

 ders Olsson, Sören Oscars-

 son m fl. 

  

Ons 30 18.30 Konsert, musik
 café Köpings musikskola. 

 

December 

Fre 2 18.30 Advents– och jul
 mässa, se notis. 

 

Lör 3 10.00 Konfagrupp, Sorby-
 kyrkan 

 

Sön 4 Bön innan gtj.  

 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard, Anne-Marie F. Yttréus, 
 Gunvor Sharp, sång Göran 
 Pettersson, musik Magdalena 
 Jogevall. 

 16.00 Scout 

 

Tor 8 19.00 Bön 

 

Fre 9 18.30 Ungdomsgård 

 

Sön 11 10.00 Gudstjänst för 
 alla åldrar, barn, scout, ung-
 dom, ledare. Musik Sören 
 Oscarsson. 

 

Tor 15 19.00 Bibelstudium 

Lör 17 10.00 Konfagrupp Tuna-
 dalskyrkan. 

 

Sön 18 Bön innan gtj. 

 10.00 Gudstjänst, Anne-Marie 
 F. Yttréus, flöjt Oscar Brink, musik 
 Karin Olsson. Utgångskollekt  
 internationellt arbete Equmenia-
 kyrkan. 

  

Lör 24 23.00 Julnattsgudstjänst, 
 Anne-Marie F. Yttréus, körsång, 
 musik Magdalena Jogevall, An-
 ders Olsson m fl. 

 

Januari 

Sön 1 18.00 Nyårsgudstjänst, natt-
 vard, Anne-Marie F. Yttréus, 
 sång Maria Wester, musik   

 

Sön 8 Bön innan gtj.  

 10.00 Gudstjänst, Anne-Marie 
 F. Yttréus, Ann-Sofie Köping Ols-
 son, sång Carin Elste, Kerstin 
 Andersson, musik Bengt Köping 
 Olsson. 

 

Tor 12 19.00 Bibelstudium 

 

Lör 14 10.00 Ljusstöpning 

 

Sön 15 Bön innan gtj. 

 10.00 Gudstjänst, Anne-Marie 
 F. Yttréus, Cherster Yttréus, sång 
 Nina Blixt Forsström, musik Bengt 
 Köping Olsson. 

 16.00 Scout 

 

Mån 16 11.00 Bön Tunadalskyrkan  

Tis 17 19.00 Bön St Olovsgården 

Ons 18 10.00 Bön Pingstkyrkan 

 18.30 Bön Katolska kyrkan 

Tor 19 19.00 Bön Östanåskyrkan o 
 Sorbykyrkan 

 

Fre 20 18.30 Ungdomsgård 

 

Lör 21 Konfagrupp Himmeta.  

 

Sön 22 Bön innan gtj. 

 10.00 Gudstjänst, Anne-Marie 
 F. Yttréus,  Rainer Elste, sång 
 Ann-Sofie Köping Olsson, musik 
 Bengt Köping Olsson. 

 12.00 Årsmöte Sorbykyrkan 
 barn och ungdom. 

 16.00 Ekumenisk guds-
 tjänst i böneveckan, Pingst-
 kyrkan. 

 

Tor 26 19.00 Bibelstudium 

 

Sön 29 Bön innan gtj. 

 10.00 Gudstjänst, Ivan, 
 Christina Czitrom, sång o musik 
 Magdalena Jogevall.  

 16.00 Scout 

 

Februari 

Tor 2 19.00 Bön 

 

Fre 3 18.30 Ungdomsgård 

 

Sön 5 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard, Anne- Marie F. Yttréus, 
 David Sharp, sång Mirjam 
 Iwarsson Czitrom,  musik Sören 
 Oscarsson. 

 

Ons 8 14.00 Dagträff 

 

Tor 9 19.00 Bibelstudium 

 

Sön 12 10.00 Årsmöte, guds-
 tjänst, Anne-Marie F. Yttréus, 
 musik Magdalena Jogevall. 

 16.00 Scout 

 

Tor 16 19.00 Bön 

  

Fre 17 18.30 Ungdomsgård 

 

Lör 18 10.00 Konfagrupp, Väste-
 rås. 

 

Sön 19 Bön innan gtj. 

 10.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Johan Lantz, 
 sång Hanna Czitrom, musik 
 Sören Oscarsson. Utgångskol-
 lekt Gideoniterna. 

  

Tor 23 19.00 Bibelstudium.  

 

Sön 26 10.00 Gudstjänst, Ivan o 
 Christina Czitrom, gitarr Mårten 
 Gustafsson, musik Karin Ols-
 son. 

 16.00 Scout 

 


