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All bokning av lokalerna i Sorbykyr-

kan samordnas av Ulla  Algotsson, 

0221-43381,  070-2897140                          

hansalgotsson@telia.com 

Redaktionen 

Ibland måste vi göra föränd-

ringar i programmet. Se pre-

dikoturerna i Magazin24 och 

församlingens hemsida. 
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I skrivandet stund lever vi i socialdistanseringens tid på grund av den 
pandemi som drar över världen. Det är just nu svårt att veta när vi kan 
återuppta våra vanliga umgängesformer, samlas i kyrkan, gå på en fot-
bollsmatch eller någon annan gemensam aktivitet.  Det är svårt att veta 
när vi kan dansa kring midsommarstången, hålla varandras händer och 
tillsammans avnjuta den goda maten.   

När jag tänker så här då väcks en sång av Stig Olin till liv i mitt inre. 
Jag börjar nynna på den och då kommer leendet fram i mitt ansikte. 
Första versen och refrängen följer här: Testa gärna att åtminstone sjunga 
refrängen. 

Kortast och blekast vintersol, finns en decemberdag 
Kallad för Thomas Tvivlaren, för att hans tro var svag 
Man skulle aldrig någonsin, trott på en sol, en vår 
Ändå förvandlas vintern till, sommar varenda vår 

Jag tror, jag tror på sommaren 
Jag tror, jag tror på sol igen 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
Och hälsar dig med blommig hatt 
Jag tror på dröm om sommarhus 
Med täppa och med lindars sus 
En speleman med sin fiol 
Och luften fylld med kaprifol. 

När jag har nynnat färdigt då kommer följande ord från Jesaja 40:e kapi-
tel till mig ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. 
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min 
hand… Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till 
dig: Var inte rädd, jag hjälper dig” Dessa ord följs då direkt av ord som 
profeten Jeremia bar fram från Gud:  

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte 
olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” 

I denna pandemins tid är det viktigt att vi mitt i nuet vågar tro på framti-
den. Samt att vi samtidigt utifrån vår kristna tro ger varandra stöd och 
mod när våra planer inte kan genomföras som vi har tänkt. Låt oss 
hjälpa varandra att inte ge upp, att inte tappa modet. Vi behöver på-
minna oss om det som någon så träffande har utryckt: ”Livet är starkare 
än det som gång på gång försöker bryta sönder det.”  

Ja, jag tror på sommaren, jag tror på sol igen och jag tror att Jesus är 
världens ljus och att den som följer honom inte skall vandra i mörkret 

utan ha livets ljus!     Pastor Iván 

 

Konfirmand 2020-2021 

 

Häng med! 
 
Om du är nyfiken på frågor som rör ditt liv så kom-
mer du att gilla konfirmationstiden för vi pratar 
mycket om livsfrågor. Vem är jag? Finns Gud? 
Varför är livet som det är? 
 
Vi vill inte banka in våra tankar i ditt huvud, men vi vill dela ömsesidigt med 
oss av vår erfarenhet och vår tro på Gud som en kärlekens kraft i allas liv. Vi 
möter varandra i öppenhet med det som vi bär inom oss och funderar över. 
Du får prova på att delta i andakter och gudstjänster. Vi vill ge möjlighet att ta 
reda på vad kristen tro innebär. 
 
Konfirmationsläsningen, för dig som är född 2005, 2006 eller 2007, planeras 
att vara gemensam för Sorbykyrkan i Munktorp och Himmeta Missionsförsam-
ling. Vi kommer att vara flera ledare i olika åldrar. 
 
Med denna korta annons vill vi undersöka intresset att delta. När vi vet antalet 
deltagare kommer vi att bjuda in till ett öppet möte om uppläggning gällande 
dagar och tider. 
 
Första informationen kan vi tänka oss att genomföra digitalt beroende på vad 
Folkhälsomyndigheterna rekommenderar. 
 
Frågor och intresseanmälan kan du göra till Ivan Czitrom             
pastorivan027@gmail.com   tel:0706188827. 

Tacksam att få din intresseanmälan snarast men senast 8:e juni 2020. I intres-
seanmälan är vi tacksamma att få veta Namn, födelseår, e-mail adress till bli-
vande konfirmand samt vårdnadshavare och telefonnummer. 
 
Om möjligt vill vi genomföra ett digitalt möte 15:e juni där vi kan samtala med 
varandra om vilken dag i veckan som är mest lämplig att genomföra våra 
träffar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ivan Czitrom, Christina Czitrom och Per Norin. 

mailto:pastorivan027@gmail.com


Sommarens musikcaféer  i Sjöboda 

Två lördagar i juli, 18:e och 25:e, och två i augusti, 1:a och 8:e 

kl.18.00 är det musikcafé i Sjöboda. På programmet står musik av 

olika slag, någon delar med sig av sina tankar och det avslutas med 

korvgrillning.  

På grund av rådande omständigheter blir det ingen kaffeserve-

ring, så medtag kaffekorg och ev något att sitta på!  

Vid regn inställt! 

Se kalendariet och hemsidan för medverkande de olika datumen. 

Välkommen att njuta av god musik och  trevlig gemenskap! 

Gemensamma gudstjänster i sommar 

Under förutsättning att Folkhälsomyndigheten åter tillåter  

samlingar finns nedanstående  planering för sommarens  

gemensamma gudstjänster. 

Från och med 28 juni till och med 9 augusti har vi gemensamma 

gudstjänster kl.10.00 med Pingstkyrkan, Tunadalskyrkan, och 

Östanåskyrkan. Se kalendariet för information om plats och medver-

kande.  

Den 16/8 kl.18.00 har Sorbykyrkan och Köpingsbygdens församling 

friluftsgudstjänst vid Lilla Sandviken, se kalendariet. 

               

Styrelsen har ordet 

Sommar och semestertid 
samt en coronapandemi som 
omöjliggör många av våra 
samlingar betyder inte att 
församlingens 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.  

Läs nedanstå-

ende! Kontakt 

Då Sorbykyrkan för tillfället är 

utan pastor finns det en vice 

församlingsföreståndare, Sö-

ren Oscarsson, som man kan 

vända sig till när det gäller 

frågor om tro, förrättningar 

mm. 

Församlingens styrelse kan 

också ge svar på era funde-

ringar.  

Kontaktuppgifter  se baksidan 

av bladet. 

Grattis! 

Marianne Ek 80 år 13 augusti 

  



Juni 

Sön  7 10.00 Gudstjänst,  
 John-Olof Helmersson, musik 
 Sören Oscarsson 

  

Sön 14 10.00 Gudstjänst 

 

Sön 21 10.00 Gudstjänst 

 

Sön 28 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans  
 Östanåskyrkan 

  

Juli 

Sön 5 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans,  
 Pingst kyrkan 

 

Sön 12 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans 
 Östanåskyrkan 

 

Lör 18 18.00 Musikcafé i Sjöboda 
 (Samlingen sker utomhus, 
 vid regn inställt! Medtag kaffe-
 korg och något att sitta på!) 
 StenMur Band 

 

 

Sön 19 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans,   
 Sorbykyrkan, John-Olof  
 Helmersson 

 

Lör 25 18.00 Musikcafé i Sjöboda
  (Samlingen sker utomhus, 
 vid regn inställt! Medtag kaffe-
 korg och något att sitta på!) 
 Mats Brorsson 

 

Sön 26 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans  
 Pingst kyrkan  

 

 

Augusti 

Lör 1 18.00 Musikcafé i Sjöboda,
 (Samlingen sker utomhus, 
 vid regn inställt! Medtag kaffe-
 korg och något att sitta på!) 
 Countryside 

 

 

Sön 2 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans,  
  Sorbykyrkan, Ivan Czitrom 

 

Lör 8 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, 
 vid regn inställt! Medtag kaffe-
 korg  och något att sitta på!) 
 Ungdomsgruppen Breeze 

 

Sön 9 18.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans  
 Tunadalskyrkan 

 

Sön 16 18.00 Gudstjänst i Lilla 
 Sandviken,  
 Medtag kaffekorg och något att sitta 
 på. Samarrangemang med Köpings-
 bygdens församling.  

 

Sön 23 10.00 Gudstjänst,  
 John-Olof Helmersson 

 

Sön 30 10.00 Gudstjänst, nattvard
 Ivan Czitrom 

 

 

  

 

 

 

 

  

Under den tid som det finns 

restriktioner för olika typer 

av samlingar gäller att kyrkan 

kommer att vara öppen un-

der gudstjänsttiden 10.00 -

11.00 

Hur gudstjänsten utformas 

kan respektive värdgrupp 

välja. 

Innehållet kan vara predikan 

live eller inspelad men det 

kan också innebära en kort 

andakt eller bara tid för bön 

och meditation. 

Augusti 

Lör 1 18.00 Musikcafé i Sjöboda,
 (Samlingen sker utomhus, 
 vid regn inställt! Medtag kaffe-
 korg och något att sitta på!) 
 Countryside 

 

 

   


