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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 

på församlingens hemsida. 

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


En ljusnande framtid 

Dagarna blir la ngre och solen stiger ho gre men gla djen o ver detta 

o verskuggas av att vi efter ett a r med Covid-19 a ntligen bo rjar se ett 

ljus i tunneln. Vaccinationerna fortskrider och ger ett hopp om att 

livet snart skall a terga  till det normala. Snart hoppas vi att a ter kunna 

samlas till lovsa ng och bo n i gudstja nsterna i va r kyrka, att fa  se 

varandra o ga mot o ga och inte bara genom dataska rmarna. Tankarna 

fo rs till Fo rsta Korinthierbrevet 13:12: Ännu ser vi en gåtfull spegel-

bild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ta nk att a ter kunna samlas till 

bo n pa  onsdagmorgnarna och bibelstudier pa  torsdagkva llarna. Det 

ser jag verkligen fram emot. 

Efter na stan ett a r i karanta n ser jag ocksa  fram emot att a ter fa  

krama mina barn och barnbarn och att fa  mo ta sla ktingar och va nner.  

Det a r viktigt att fa  ha na got att hoppas pa . Det sto rsta hoppet fo r mig 

a r a nda  det som beskrivs av Paulus i Efesierbrevet 1:18 Må han ge ert 

inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket 

rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka 

är för oss som tror –. 

Allt detta fa r vi av nåd dvs na got vi inte har gjort oss fo rtja nta av utan 

fa r bara av Guds godhet. Allt som kra vs fo rklarar Paulus i Romarbre-

vet 10:9 Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt 

hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räd-

dad. 

Gud har gjort det la tt fo r oss. 

La ser vi hela Korinthierbrevet 13 fa r vi en beskrivning av den full-

komliga ka rleken som vi kan ana a r Guds ka rlek till oss. Spegelbilden 

a r va rt nuvarande liv med en blandning av godhet och ondska.  ”Da ” 

skall vi fa  se det fullkomliga livet hemma hos Gud.  

Kjell Eriksson 

 



.COVID-19 information från Sorbykyrkan 

I Sorbykyrkan har vi naturligtvis följt de restriktioner som gäller från FHM och 

regeringen. Till en början kunde vi samlas, sitta utspridda i kyrkan men vart-

efter har vi fått ställa in alla våra samlingar. Det visade sig också att körsång 

och även psalmsång innebar en hög risk att smitta varandra. Vi har ändå för-

sökt planera vår verksamhet i förhoppning att denna pandemi ska avta och vi 

har nu istället spelat in gudstjänster, i all enkelhet, och sänt ut dels i direkt-

sändning via verktyget Zoom på internet och sedan via YouTube. Länkarna till 

detta läggs ut på vår hemsida. (se nedan!) 

Vi har normalt en pastor på deltid men förnärvarande har vi ingen anställd. 

Det innebär att all verksamhet sköts av ideella krafter, helt frivilligt. Vår eko-

nomi bygger också på frivilliga insamlingar, personliga gåvor. Hela bygget av 

Sorbykyrkan är förresten finansierat av frivilliga gåvor! 

Församlingen är indelad i mindre grupper som vi kallar omsorgsgrupper eller 

värdgrupper. Vi får visa omsorg för varandra, för de ensamma och äldre. Det 

har blivit påtagligt viktigt nu under pandemin. Vi får även visa omsorg för vår 

kyrka och det gör vi som kyrkvärdar. Varje grupp har ansvar för att städa, 

vattna blommor, skotta snö och så vidare vid kyrkan. Normalt är vi då också 

ansvariga vid våra gudstjänster, att vara gudstjänstledare, ordna sång och 

musik, kyrkkaffe och vara kyrkvärdar. 

Nu får varje sådan grupp själva avgöra om de har möjlighet och resurser att 

spela in en gudstjänst eller enkel andakt och sända. Det kommer troligen 

också erbjudas ”vandringsgudstjänster” där alla som vill följer med på en 

vandring i naturen. Det blir en andakt efter vägen och man har eget medhavt 

fika. 

Vi vill vara ”Kyrkan mitt i byn” för dig som bor och verkar i Munktorp. Nu, 

efter många år, fullföljer man den ursprungliga stadsplaneringen för sam-

hället och bygger bostäder runt vår kyrka. Det är vi glada för! Kyrkan mitt i 

byn blir en tydligare verklighet. Vi är till för dig i Munktorp! Du är alltid väl-

kommen!  

https://equmeniakyrkan.se/munktorp/ 

 

Grattis! 

Christina Czitrom 70 år 5 mars 

Johan Lantz 50 år 11 mars          

Mårten Gustafsson 50 år 1 maj    

Kristi himmelsfärdsdag 

13/5 kl. 09.00 inbjuds traditions-

enligt till Gökotta .                   

Samling på parkeringen vid       

Billingen.                                         

Andakt, naturupplevelse, ge-

menskap. Medtag kaffekorg! 

Bön 

Varje vecka är det, så snart re-

striktionerna tillåter, tillfälle till bön 

på följande platser och tider. 

 

Tisdag kl.11.00 Tunadalskyrkan 

Onsdag kl.9.00 Sorbykyrkan 

  kl.10.00 Pingstkyrkan 

Torsdag kl.19.00 Östanåskyrkan 

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. 

file:///C:/Users/ander/Downloads/%20https:/equmeniakyrkan.se/munktorp/
file:///C:/Users/ander/Downloads/%20https:/equmeniakyrkan.se/munktorp/


Mars 

 

Ons 3 09.00 Bön 

Tor 4  18.00 Bibelstudium 

 

Sön 7  10.00 Gudstjänst,                  
  Värdgrupp C 

 

Ons 10 09.00 Bön                

Tor 11  18.00 Bibelstudium       

  

Sön 14 10.00 Gudstjänst,    
 Värdgrupp C  

 Utgångsollekt till Equmeniakyrkans 
 Diakon- och pastorsutbildning 

Swish: 900 32 86 Bankgiro: 90 03 28-6 
(Märk betalningen med ”POD”)  

 

Ons 17 09.00 Bön 

Tor 18 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 21 10.00 Gudstjänst,   
 Ivan o Christina Czitrom, 
 Värdgrupp D 

 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans        
 internationella arbete. 

Swish: 900 32 86 Bankgiro: 90 03 28-6 
(Märk betalningen med 
”Internationellt”)  

 

Ons 24 09.00 Bön 

Tor 25 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 28 10.00 Gudstjänst 
  Värdgrupp D 
  

Ons 31  09.00 Bön 

 

April 

 

Fre 2 Gudstjänst                       
  Ivan o Christina Czitrom,   
 Värdgrupp E 

 

Sön 4 10.00 Gudstjänst,         
 Ivan o Christina Czitrom,   
 Värdgrupp E 

 

Ons 7 09.00 Bön                       

Tor 8 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 11 10.00 Gudstjänst          
 Värdgrupp E 
  

Ons 14 09.00 Bön 

Tor 15 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 18 10.00 Gudstjänst 
  Värdgrupp A    

 

Ons 21 09.00 Bön 

Tor 22 18.00 Bibelstudium 

Sön 25 10.00 Gudstjänst,                  
 Värdgrupp A ¨ 

 Utgångsollekt till Equmeniakyrkans 
 nationella arbete 

Swish: 900 32 86 Bankgiro: 90 03 28-6 
(Märk betalningen med ”Nationellt”) 

 

Ons 28 09.00 Bön   

Tor 29 18.00 Bibelstudium 

 

 

 Maj 

 

Sön 2 10.00 Gudstjänst            
 Ivan o Christina Czitrom, 
 Värdgrupp B 

        

Ons 5 09.00 Bön 

Tor 6 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 09 10.00 Gudstjänst     
 Värdgrupp B 

 

Ons 12 09.00 Bön     
     

Tor 13 09.00 Gökotta            
 Rode  Oscarsson, se notis! 

 

Sön 16 10.00 Gudstjänst     
 Värdgrupp C.                           
 Utgångsollekt till Sorbykyrkans barn– 
 och ungdomsarbete. 

 

Ons 19 09.00 Bön 

Tor 20 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 23 10.00 Gudstjänst,  
     Konfirmation 
 Ivan o Christina Czitrom, Per 
 Norin m.fl.  
 Värdgrupp C 

 

Ons 26 09.00 Bön 

Tor 27 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 30 10.00 Gudstjänst 
 Värdgrupp D 

 

 

 


