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Styrelsen sammanträder 

nästa gång.  

8/9 18.00 

All bokning av lokalerna i Sorby-

kyrkan samordnas av Ulla och 

Hans Algotsson, 0221-433 81, 

hansalgotsson@telia.com 

Redaktionen 

Ibland måste vi göra förändringar i 

programmet. Se predikoturerna i 

Magazin24 och församlingens hem-

sida. 

https://equmeniakyrkan.se/munktorp/  

http://www.sorbykyrkan.se
mailto:ordforande@sorbykyrkan.se
https://equmeniakyrkan.se/munktorp/


Sorbykyrkans barn och ungdom 

 

 Allting har sin tid 

När du läser dessa rader har det nästan gått ett år sen jag slutade min tjänst som 

pastor i Sorbykyrkans församling. Under hösten 2019 lämnade vi huset på Mejerivä-

gen och slog ner våra bopålar i det som tidigare var vårt fritidsboende.   

En ny period i livet tog sin början. Under snart ett år har jag fått vara pensionär till-

sammans med min man som övade på det under Munktorpsåren. Finns det likheter 

och skillnader mellan arbets/pastorslivet och pensionärslivet? Likheter är att det är 

bra med vissa rutiner under dagen, veckan som att regelbundet promenera, cykla, 

dricka kaffe, klippa gräset, laga mat, delta i gudstjänster och möta vänner. Göra sånt 

som hör livet till. Den stora skillnaden är att det inte finns några manusstopp med 

mera att hålla ordning på. Man kan säga att det inte finns några ”måsten”. Jag, vi 

gör det som faller oss in. Vi har det bra och trivs med livet!  

Ibland har jag fått frågan om jag inte saknar församlingsarbetet. Man skulle kunna 

tro att svaret på den frågan är att saknad finns. Men mitt svar är att jag inte saknar 

arbetsuppgifterna med sammanträden, protokoll, påminna andra vad de lovat göra, 

gudstjänstförberedelser mm. Det har jag gjort färdigt under mina drygt 37 år som 

pastor i olika sammanhang. Det som jag, vi däremot kan sakna är gemenskapen 

med människorna som vi blivit vänner med på de orter vi bott på. 

I Predikaren i gamla testamentet står det att ”allt har sin tid” och det gäller för alla. I 

livet går vi igenom olika faser eller tider, barn och ungdomstid, skoltid, vuxentid 

med både arbets- och pensionärstid. I alla tider gäller det att hitta sin plats, så att 

man känner sig hemma och trivs med livet och tiden som är.  

Det är viktigt på det personliga planet men det gäller också i församlingen. Våren 

och sommaren 2020 har varit en annan tid för församlingar i hela landet. Man har bl 

a tvingats hitta nya sätt att fira gudstjänst på, så har även Sorbykyrkan gjort. Under 

denna annorlunda vår och sommar har jag, vi deltagit i Sorbykyrkans gudstjänster 

via nätet. Trots fysiskt avstånd har vi delat er gemenskap. Tack för det! Gudstjäns-

terna har påmint oss om allt det vi upplevt tillsammans under vår tid i Munktorp. 

Glädjeminnen fyller oss. Samtidigt fyller vi på minnesbanken med nya upplevelser 

från pensionärslivet som vi gillar och gläds oss åt. 

Till sist en uppmaning från oss: Ta hand om er och var rädda om varandra! 

    Anne-Marie F. Yttréus 

Konfirmation 

Som vi skrev i bladet för juni-

augusti så kommer konfirmations-

undervisning att starta under hös-

ten. Du som ännu inte anmält dig 

eller har funderingar omkring 

detta, ta kontakt med Christina 

Czitrom  

tel:070-5102228 



. 

Munktorps kyrka öppen 

Vi kommer att göra vad vi 

kan för att Allahelgonahel-

gen skall kunna firas som 

traditionen bjuder, med öp-

pen kyrka och närvaro på 

kyrkogården. 

För närmare information, se 

predikoturer och Sorbykyr-

kans hemsida.Välkommen 

att titta in. 

Kyrkoavgift 

Kyrkoavgift, månadsgivare, 

autogiro, swish och kollekt i 

gudstjänsten är olika sätt att ge 

en gåva till församlingens ar-

bete. Vill du veta mer tala med 

kassören eller någon i styrel-

sen.  

Av kyrkoavgiften går ca 70 % 

till den lokala församling du 

väljer att ge din gåva till, ca 

30% till Equmeniakyrkan 

centralt för  olika projekt i för-

samlingarna. 31/10 ska medgi-

vande om kyrkoavgiftsgivande 

vara inlämnat för att träda i 

kraft år 2021. Blankett finns i 

kyrkan eller se 

www.equmeniakyrkan.se/ge en 

gåva/kyrkoavgiften 

Pastor 

Då Sorbykyrkan för tillfället 

är utan pastor finns det en 

vice församlingsförestån-

dare, Sören Oscarsson som 

man kan vända sig till när 

det gäller frågor om tro, för-

rättningar mm. 

Församlingens styrelse kan 

också ge svar på era funde-

ringar.  

Kontaktuppgifter  se baksi-

dan av bladet. 

Kreativa kvällar 

Vi gör ett försök under hös-

ten att ni som är sugna att 

hålla på med allehanda pys-

sel och hantverk kommer till 

kyrkan mellan 18:00-20:00 

med eget fika. Man tar med 

det man själv vill hålla i hän-

derna. Vi håller avstånd och 

kommer bara när vi känner 

oss friska.  

Datumen blir den 7 sep, 5 

okt och 2 nov. 

Om du har frågor ring 

Hanna Czitrom 073-

3447519 eller Kerstin An-

dersson 070-2032157 

 



 

 Under den tid som det 

finns restriktioner för olika typer 

av samlingar gäller att kyrkan 

kommer att vara öppen under 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

September 

Sön 6 10.00 Gudstjänst,  
 Värdgrupp 

 

Mån 7 18.00 Kreativ kväll Se notis! 

  

Sön 13 10.00 Gudstjänst,     
 Värdgrupp 

 Utgångskollekt Hela människan  

 Köping 

Ons 16 9.00 Bön  

Tor 17 18.00 Bibelstudium 

   

Sön 20 Gudstjänst,   
 Värdgrupp 

 

Ons 23 9.00 Bön 

Tor 24 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 27 10.00 Gudstjänst, Nattvard 
 Ivan och Christina Czitrom  
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans inter-
 nationella arbete 

 

Ons 30 9.00 Bön 

Oktober 

Tor 1 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 4 10.00 Gudstjänst,   
   Värdgrupp 

 

 

 

 

  

  

Oktober 

Mån 5 18.00 Kreativ kväll Se notis! 

 

Ons 7 9.00 Bön 

Tor 8 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 11 10.00 Gudstjänst,   
 Värdgrupp   

 Utgångskollekt  Equmenia riks. 

 

Ons 14 9.00 Bön  

Tor 15 18.00 Bibelstudium 

  

Sön 18 10.00 Gudstjänst,   
     Värdgrupp  

 

Ons 21 9.00 Bön 

Tor 22 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 25 10.00 Gudstjänst, Nattvard
 Ivan och Christina Czitrom  
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans inter-
 nationella arbete 

 

Ons 28 9.00 Bön  

Tor 29 18.00 Bibelstudium 

 

  

November 

Sön 1 Allhelgonadagen 

 Gudstjänst, Ivan Czitrom  

 

Mån 5 18.00 Kreativ kväll Se notis! 

 

Ons 4 9.00 Bön 

Tor 5 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 8  10.00 Gudstjänst,  
 Värdgrupp 

 

Ons 11 9.00 Bön  

Tor 12 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 15  10.00 Gudstjänst,  
 Värdgrupp 

  

Ons 18 9.00 Bön  

Tor 19 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 22 10.00 Gudstjänst, Nattvard
 Ivan och Christina Czitrom  
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans inter-
 nationella arbete 

 

Ons 25 9.00 Bön  

Tor 26 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 29 10.00 Adventsguds tjänst, 
 Värdgrupp 


