
SORBYKYRKANS FÖRSAMLING 

 

  En del av  

 

Juni – Augusti 2016 

 

En skön sommar 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. Semester 27/6-25/7, scoutläger 30/7-4/8, ledig 5 -

12/8.  

 

          

  

Styrelsen sammanträder  

kl.19.00, 9/6, 17/8. 

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. 

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


Sorbykyrkans barn och ungdom 

Ungdomsgården är öp-

pen fredagar jämna veckor 

mellan 18.30 – 21.00 för 

alla som går i årskurs 6 och 

uppåt. Öppnar 26/8. 

Ledare: Simon Olsson 

0706-27 83 33,  

Johan Lantz  0760-450600 

Scouter och ledare är på 
Skräddartorp på läger 
31/7—4/8. 

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

Är med 10 minuter i gudstjänsten, sedan sångkör, 
bibelberättande och pyssel för alla  från cirka 4 år 
och uppåt. 

Ledare: Mirjam Iwarsson Czitrom  070-895 59 74, 

Karin Olsson 073-753 26 46, Malin Tunliden  076-

790 26 66, Christina Czitrom 070-510 22 28. 

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 

Semesterresa 

Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några 

av de äldsta bilderna för det andliga livet. Redan mycket tidigt kal-

lades de kristna för dem som ”hör till Vägen”. (Apg 9:2) 

I livet är vi alltid på väg, något annat vore omöjligt eftersom omgiv-

ningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständig-

heter. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är 

på väg så är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från 

en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är 

det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma 

närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen utan om att 

våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv blir därför också  

en färd till djupare gemenskap. (ur bönboken tradition och liv) 

Min förhoppning är att du i sommar ska få möjlighet att göra din 

alldeles egna inre resa. Där du hämtar kraft och glädje för livet 

som du är mitt uppe i. Under resans gång kommer du till olika rast-

platser, några av rastplatserna kanske finns beskrivna i detta blad. 

Därför vill Sorbykyrkans församling hälsa dig välkommen till guds-

tjänster och musikcaféer som du kan läsa om i bladet. Välkommen 

att göra din egen inre semesterresa i sommar. 

 

Må din väg gå dig till mötes  

och må vinden vara din vän, 

och må solen värma din kind 

och må regnet vattna själens jord. 

Och tills vi ses igen, 

må Gud hålla dig i sin hand. 

Psalmer och sånger 845 

/Anne-Marie F. Yttréus 

 

 

Söndagsstunden, scout och ungdomsgården har 

sommarlov juni-augusti.  



Sommarens musik-

caféer  

Två lördagar i juli 23 och 

30 och två i augusti 6 och 

13 kl.18.00 är det musik-

café i Sjöboda. På pro-

grammet står musik, kaf-

feservering, några tankar och 

det avslutas med korvgrillning. 

Se kalendariet och hemsidan för 

medverkande. 

Lördag den 2/7 kl 19.00 är 

det sommarkväll i Equ-

meniakyrkan Götlunda. 

”Oslagbara Kanada” Siv och 

Hans Thoreson berättar om 

sin resa, servering. 

Gudstjänster i sommar 

Under hela juli och första sön-

dagen i augusti har vi gemen-

samma gudstjänster med 

Pingstkyrkan, Tunadalskyrkan, 

och Östanåskyrkan. Se kalen-

dariet. 

Den 14/8 kl.18.00 har Sorby-

kyrkan och Köpingsbygdens 

församling friluftsgudstjänst vid 

Lilla Sandviken, se kalendariet. Kommande program 

Torsdag den 22/9 talar pas-

torn och författaren Tomas 

Sjödin i Pingstkyrkan Kö-

ping. Mer detaljer i kom-

mande blad och hemsida. 

Arrangör är Köpings kristna 

samarbetsråd. (KKS) 

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. Mer detaljer i 

kommande blad och på hem-

sidan.  

Styrelsen har ordet 

Sommar och semestertid 
betyder inte att försam-
lingens utgifter tar slut. 
Under hela sommaren 
behöver vi få  in inkoms-
ter enligt budget.  

Sommarens gemen-
samma gudstjänster in-
nebär att kollekten i 
gudstjänsten blir mindre 
än under andra månader. 

Detta kan åtgärdas ge-
nom att kollekten ges 
direkt via bankgiro må-
nadsvis eller så ofta du 
vill. Hanteras givandet på 
detta sätt så kan guds-
tjänstfirandet ske i vilken 
kyrka som helst. 

Njut av sommaren och 
kom ihåg församlings-
ekonomin. 

 

Bön 

I höst inbjuder 
Sorby- kyrkan 
till bön torsdag 
udda veckor 
kl.19.00  

och varje 
söndag  en halv-
timme innan 
guds-
tjänsten. Du är med hela eller 
delar av tiden 9.15 -9.45. se ka-
lendariet. 

Torsdagar 

jämn vecka 

kl.19.00 är det 

bibelstudium i 

Sorbykyrkan, 

start 25/8. 



Juni 

Tor 2 19.00 Bön 

 

Fre 3 18.30 Ungdomsgård 

  

Sön 5 10.00 Gudstjänst med
 nattvard. 

 Anne-Marie F. Yttréus, 
 Cherster Yttréus.  

 Musik Karin Olsson. Ut -
 gångskollekt bibeläventyret. 

 

Tis 7 19.00 Bön 

 

Sön 12 18.00 Gudstjänst.  

 Anne-Marie F. Yttréus, Rai-
 ner Elste. Musik Magdalena 
 Jogevall. 

 

Tor 16 14.00 Sommarfest med 
 boende på Sorbygården. 

 

 19.00 Bön 

  

Sön 19 10.00 Gudstjänst 

 Anne-Marie F. Yttréus, 
 sång, musik Ann-Sofie o 
 Bengt Köping Olsson. 

 Församlingsmöte. 

 

Tis 21 19.00 Bön 

 

Sön 26 10.00 Gudstjänst 

 Anne-Marie F. Yttréus, mu-
 sik Bengt Köping Olsson. 

 

Juli  

Sön 3 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans i Tuna-
 dalskyrkan, 

 Eva Andreas 

 

Sön 10 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans i 
 Östanåskyrkan  

 Lena Wentzel 

 

Sön 17 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans i Sorby-
 kyrkan, 

 Gunvor och David Sharp. 
 Sång Hanna Czitrom, Mårten 
 Gustafsson. 

 

Lör 23 18.00 Musikcafé Sjöboda 

 

Sön 24 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans i Tuna-
 dalskyrkan,  

 John-Olof Helmersson 

 

Lör 30 18.00 Musikcafé Sjöboda 

 

Sön 31 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans i 
 Östanåskyrkan,  

 Göran Strömberg 

 

 

 

 

Augusti 

Lör 6 18.00 Musikcafé Sjöboda, 
 På kryss med Stenmur 
 Band. En musikalisk irr-
 färd tillsammans med Mur-
 man och Stenström. Hard 
 rock? Nja, inte särskilt.  

 

Sön 7 10.00 Sånggudstjänst 
 frikyrkorna tillsammans i 
 Pingstkyrkan.  

 Cilla Hector. 

 

Lör 13 18.00 Musikcafé Sjö-
 boda. ”Så mycket bättre” 

 Bröderna Olsson i Sjöboda 
 med flera.  

 

Sön 14 18.00 Ekumenisk fri-
 luftsgudstjänst, Lilla  Sand
 viken. Bo Senter, Anne-
 Marie F. Yttréus.  Sång, musik 
 Hanna Czitrom, Mårten Gus-
 tafsson. Medtag något att 
 sitta  på och fika om du vill. 

 

Tor 18 19.00 Bön 

  

Sön 21 18.00 Gudstjänst, Anne-
 Marie F. Yttréus, Cherster 
 Yttréus, sång, musik Mag-
 dalena Jogevall.  

 

Tor 25 19.00 Bibelstudium 

  

 

 

Forts 

Lör 27 Frikyrkorna tillsam-
 mans på barnens dag i 
 Köping. 

 

Sön 28 9.15 –9.45 Bön  

 10.00 Gudstjänst, sam-
 lingssöndag, Anne-Marie 
 F. Yttréus, Eva Södermark, 
 sång Mirjam Iwarsson 
 Czitrom, musik Bengt Kö-
 ping Olsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmand 2016-2017 

Tonåring född 2002 eller  tidi-
gare, är du intresserad av att 
vara med i en konfirmandgrupp 
nästa läsår? 

Till hösten startar vi en ny grupp 
i Sorbykyrkan. 

Du är välkommen med! 

Intresserad? Se hemsidan eller 
kontakta pastorn, se baksidan av 
bladet. 


