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Advent, ordet sprider en värme i mig. Minnen av ljusa bilder och dofter. 

Man kan tro att ordet betyder väntan, det som advent tycks handla om. Sär-

skilt om man är barn. En enda lång väntan till julafton och tomten. Men nu-

förtiden vill ingen vänta. När jag skriver detta i mitten av oktober har julen 

redan plockats fram i butikerna. Och backarna av julmust är digra. För var-

för ska man vänta. Vänta är tråkigt. 

Allt i vår tid signalerar just det. Du behöver inte vänta. Du kan titta igenom 

en hel serie på en kväll. Varför titta avsnitt för avsnitt och behöva vänta. 

Under tiden jag tittar på ett program annonseras kommande program i rutan. 

Skynda skynda, inget ska missas. Inga döda minuter. 

Vad är det vi inte ska missa? Och vad är det vi kanske missar under tiden vi 

jagar? 

Advent när jag var barn var fylld av en ljus förväntan. Det låter kanske som 

romantik, men jag minns det så. Mamma gjorde adventsfint. Och det var 

inte jul. En tallkvist med en liten vit stjärna i. En ljusstake i fönstret. Avska-

lat och rent. Inget rött och inga tomtar. Först skulle det vara advent. 

Advent betyder inte väntan, utan ankomst. Och är kanske därför en indirekt 

väntan på något som kommer. Något ska hända. Men inte än. Först en stilla 

väntan, en aning om nåt stort. 

Adventstid i kyrkoåret är fastetid. Tid att avstå, tid att begrunda. Det där 

som är så ovanligt och otidsenligt. Men, som vi kanske ändå så väl behöver. 

Att vara i det som är, utan att snegla på vad som händer härnäst. Att komma 

till sig själv. Att leva lite enklare. 

Julens budskap, att Gud kommer som ett nyfött barn vill berätta om vad 

som är viktigt. Att stanna upp. Bli berörd och glad och varm. Få fatt i öm-

het, mjukhet och vårdande. Och ett hosiannarop; Gud kom och hjälp oss, vi 

behöver dig… 

Önskar dig en fin adventstid! I eftertanke.  

Utan tomtar… 

Rode Oscarsson 

Sorby Gospel 

En nystartad gospelkör för alla. 

Vi övar torsdagar 18.30 - 20.00 

i Sorbykyrkan. 

Alla är välkomna att vara med 

oavsett om du sjungit i kör förut 

eller inte. Oavsett om du går i 

kyrkan eller inte,  

Det viktigaste är att du älskar 

att sjunga. 

Vi finns på instagram och facebook 

Kontakta Petter för mer info! 

petteroscarsson@hotmail.com 

 

 



12/12 STILLA ADVENT 

Kören Chorus 

sjunger  

adventsmusik 

 

Dir: Sören Oscarsson 

Elbas:Jon Emil Oscarsson 

Gitarr: Gunnar Lindberg 

Solo: Caroline Oscarsson 

Präst: Rode Oscarsson 

Valberedningen hälsar att de 

som  inte vill bli omvalda till nå-

got uppdrag i församlingen inför 

år 2022 måste meddela det till 

valberedningen senast 15/12. 

Sorbykyrkans Församling 

kallar till Årsmöte 

söndagen den 13 februari kl 10:00 

Vi inleder med årsmötesförhandlingar 

därefter  servering och sedan avslutar 

vi med en kort andakt där vi lägger 

framtiden i Guds händer. 

 Välkomna! 

Årsmöte 

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. 

Sorbykyrkans advents-och 

julmässa 3/12 

Kl.18.30 öppnas dörrarna, då 

börjar försäljningen av lotter, 

kl.19.00 välkommen och andakt. 

Så följer servering, mer lotter och 

auktion.  

Välkomna! 

Gåvor mottages tacksamt! 

12/2    När och fjärran i bild och 

   musik 

Ett år i Strömsholms naturreservat med 

Hans Algotsson  

samt 

Ett islandsäventyr av och med Ivan och 

Christina Czitrom 

Kreativa kvällar 

Under våren fortsätter vi 

med våra kreativa kvällar. 

Då kan ni som är sugna att 

hålla på med allehanda pys-

sel och hantverk komma till 

kyrkan mellan 17:30-19:30. 

Var och en tar med eget fika 

samt det material som man 

själv vill hålla i händerna. Vi 

håller avstånd och kommer 

bara när vi känner oss 

friska.  

Första tillfället blir måndag 7 

februari och sedan  

varannan måndag 

Om du har frågor ring 

Hanna Czitrom Gustafsson 

073-3447519 eller Kerstin 

Andersson 070-2032157 

Grattis! 

Martin Fagerberg 40 år 7 feb 

Mirjam Ivarsson Czitrom 40 år 

27 feb. 



November 

Sön 28 10.00 Adventsguds tjänst,  
 Ivan och Christina Czitrom 
 Värdgrupp B, sånggrupp, musik 
 Bengt Köping Olsson, Sören 
 Oscarsson 

December 

Tor 2  17.30 Bibelstudium och  
    bön 

Fre 3 19.00 Julmässa (se notis)
 Andakt Hanna Czitrom 
 Gustafsson     
 

Sön 5 10.00 Gudstjänst, nattvard     
 Hanna Czitrom Gustafsson 
 Värdgrupp B, musik Magdalena 
 Jogevall 
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete. 

 

Tor 9 17.30 Bibelstudium och  
    bön 

Sön 12 18.00 Chorus sjunger  
 adventssånger (se notis)  
 Värdgrupp C 

 

Tor 16 17.30 Bibelstudium och  
     bön 

Sön 19 17.00 Julspel   
 Rode Oscarsson, Hanna  
 Czitom Gustafsson 
 Värdgrupp C, musik Sören 
 Oscarsson 

  

Fre 24 23.00 Julnattsgudstjänst, 
 Ivan och Christina Czitrom
 Värdgrupp D 

 
 

 

  

 

 

Januari 

Sön 2 10.00 Gudstjänst,           
 John-Olof Helmersson  
 Värdgrupp D, musik Lars 
 Blankstedt  
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete. 

 

Sön 9 10.00 Gudstjänst,           
 Värdgrupp E, sång och musik 
 Ann-Sofi och Bengt Köping  
 Olsson 
 

Tor 13 17.30 Bibelstudium och  
      bön 
 

Sön 16 10.00 Gudstjänst                 
 Christer Hambre, värdgrupp E 
 sång Mirjam Ivarsson Czitrom, 
 musik Bengt Köping Olsson 
 Vid kyrkkaffet: Församlingsmöte 
 angående ”Färdväg” 

 

Tor 20 17.30 Bibelstudium och  
      bön 

Sön 23 10.00 Gudstjänst, natt-
 vard,  
 Ivan och Christina Czitrom , 
 Värdgrupp A, sång Yvonne 
 och Tomas Stenström, musik 
 Lars Blankstedt         
 Utgångskollekt till Equmeniakyrkans  
 internationella arbete 

Tor 27 17.30 Bibelstudium och  
      bön 
 

Sön 30 10.00 Gudstjänst,           
 John-Olof Helmersson  
 Värdgrupp A, musik Karin  
 Olsson 

  

 

 

 

Februari 

Tor 3 17.30 Bibelstudium och  
    bön 

 

Lör 5, Sön 6  
 Samlingar tillsammans med 
 övriga kyrkor med  
 K G Larsson, 
 Tider och platser se kyrkans  
 hemsida. 

Mån 7 17.30 Kreativ kväll (se notis)
  
 

Tor 10 17.30 Bibelstudium och  
      bön 

Lör 12 18.00 När och fjärran i bild 
 och musik 
 Hans Algotsson, Ivan Czitrom 
 (se notis) 

 

Sön 13 10.00 Gudstjänst, års-
 möte,  Styrelsen, andakt Ivan 
 Czitrom, musik Magdalena  
 Jogevall 

Tor 17 17.30 Bibelstudium och  
      bön 

 

Sön 20 10.00 Gudstjänst, Nattvard 
 Ivan och Christina Czitrom 
 Värdgrupp C, sång Kerstin  
 Andersson, musik Sören  
 Oscarsson 
 

Mån 21 17.30 Kreativ kväll (se notis) 
 

 

 

 

  

Februari  

Tor 24 17.30 Bibelstudium och 
      bön 

 

Lör 26 18.00 Missionskväll 
 med missionärsparet  
 Gunilla och Veasna Bun 
 Samarrangemang med  
 Tunadalskyrkan. Gunvor 
 och David Sharp samt 
 Anette Karlsson ansvarar. 
 Servering 

 

Sön 27 10.00 Gudstjänst 
 Rode Oscarsson 
 Värdgrupp C, sång Nina  Blixt, 
 musik Sören Oscarsson 
           Utgångskollekt till Equmenia-     
 kyrkans internationella arbete. 

   

  

  

 

 


