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All bokning av lokalerna i Sorbykyr-

kan samordnas av Ulla  Algotsson,   

070-2897140                              

hansalgotsson@telia.com 

Redaktionen 

Ibland måste vi göra föränd-

ringar i programmet. Se pre-

dikoturerna i Magazin24 och 

församlingens hemsida. 

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


Det kändes både spännande och skrämmande när jag fick frågan och dessu-

tom tackade ja, till att skriva ingressen i Sorbykyrkans församlingsblad. 

Vad kan jag bidra med? Vad kan jag med min än så länge korta tid i Sorbykyr-

kan framföra till våra bröder och systrar i församlingen, och även till andra 

som läser församlingsbladet för ord som både speglar vardagen och vårt 

kristna hopp? 

Vardagens verklighet är att vi inte kan ses i vår kyrka som vi är vana vid.  Att 

inte kunna umgås med våra kristna vänner känns som om en del av livets var-

dagsgrenar kapats av. 

Hur kan man behålla sin tro? Kan vår tro och kristna förhoppning bevaras 

stark? 

Jag vill tänka på Jesu egna ord i Lukas evangeliet 21:18 ”Genom att hålla ut, 

skall ni vinna ert liv”. Ett sätt att hålla ut i tro, har vi faktiskt tillgång till!   

Varje torsdag kl. 18.00 så har vi  möjlighet att via digitala zoom möten ta del av 

David Pawson, en evangelist från England, när han leder oss in i Bibelns fantas-

tiska bokvärld. Dörrar öppnas till Bibelns historiska  berättelser om människor, 

livsöden, platser, men framför allt om Guds personlighet, och agerande från 

Mose till Jesu tid.  

Jag är optimist i min tro på Gud och Kristus, tag gärna fram Bibeln och läs 

Hebreerbrevets 11:e kapitel, som verkligen behandlar tron på Gud, från Abel 

till Jesu tid. 

Vi har inom församlingen anordnat kortare vandringar med tillfälle till en 

stunds andakt och samvaro i naturen, när vädret har varit gynnsamt. Detta har 

gjort att vi fått se varandra om än med visst fysiskt avstånd, och känna den 

viktiga gemenskapen, vilket stärker vår tro och förtröstan.  

Våra böner är nu att vi skall få träffas i vår trevliga kyrka som församling och få 

sjunga psalmer och sånger till Guds ära, och läsa Guds ord, som i Psaltaren 

46:2 

”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit”. 

Lars Blankstedt 

 

 
 



Sommarens musikcaféer  i Sjöboda 

Två lördagar i juli, 17:e och 31:a, och två i augusti, 7:e och 14:e 

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

olika slag, någon delar med sig av sina tankar.  

På grund av rådande omständigheter blir det ingen kaffeserve-

ring eller korvgrillning, 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 4 juli till och med 15 augusti har vi varannan söndag 

gemensamma gudstjänster kl.10.00 med  Pingstkyrkan, Tunadals-

kyrkan, och Östanåskyrkan. Se kalendariet för information om plats 

och medverkande.  

Den 15/8 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! 

Sören Oscarsson 70 år 2 augusti 

Mikael Jogevall 50 år 16 augusti 

  



Maj 

Sön  30 10.00 Friluftsguds-
 tjänst,  
 Värdgrupp D 

Juni 

Tor 3 18.00 Bibelstudium 
 
Sön 6 10.00 Gudstjänst 
 Värdgrupp D 

 

Tor 10 18.00 Bibelstudium 

 

Sön 13 10.00 Gudstjänst 
 Värdgrupp E 

 

Sön 20 10.00 Gudstjänst  
 Värdgrupp E 

Juli 

Sön 4 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,  
 Tunadalskyrkan 

 

Lör 17 18.00 Musikcafé i Sjöboda 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inställt! Medtag kaffekorg och något 
 att sitta på!) 
 Ungdomsruppen Breeze 

 

 

 

 

Sön 18 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Östanåskyrkan 

 

 
Lör 31 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inställt! Medtag kaffekorg och något 
 att sitta på!) 
 Gladcountry med 
 Countrystyle 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 

 

Sön 1 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,  
 Sorbykyrkan,  
 Ivan och Christina  Czitrom 

 

Lör 7 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inställt! Medtag kaffekorg  och något 
 att sitta på!) 
 Mauricio Lisegran 
 Musik från nord till 
 syd, från Sverige till 
 Sydamerika 

 

Lör 14 18.00 Musikcafé i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inställt! Medtag kaffekorg  och något 
 att sitta på!) 
 Allsångskväll 

 

 

Sön 15 10.00 Gudstjänst frikyr-
 korna tillsammans  
 Pingstkykan 

 

Sön 15 18.00 Gudstjänst i Lilla 
 Sandviken,  
 Medtag kaffekorg och något att sitta 
 på. Samarrangemang med Köpings-
 bygdens församling.  

 

 

 

 

Sön 29 10.00 Samlingsgudstjänst
 Hanna  Czitrom Gustafsson 

 

 

  

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. 


