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För drygt 50 år sedan gick jag i högstadiet på Scheeleskolan. Den händelse jag 

tänker berätta hände en dag i 7:an. Jag stod utanför matsalen med några kompi-

sar då två tjejer från 9:an kom fram till oss. Den ena tjejen vände sig till mig och 

ställde en fråga som överrumplade mig.  Frågan löd: ”Tror du på Gud?” Visst 

hade jag någon form av tro på  något. Hade kristna föräldrar och var van att följa 

med till kyrkan och gick också i söndagsskolan när jag var liten. Det var många 

tankar som for genom huvudet där på skolgården. Vad skulle jag svara? Om jag 

skulle svara  ”Nej” skulle jag  känna mig som en lögnare och om jag skulle svara 

”Ja”  vad skulle mina kompisar säga då?  De hade också fått samma fråga och de 

flesta hade svarat ”Nej” eller ”Jag vet inte”.  

Svaret fick bli, ”Ibland, jag tror ibland”.  

Frågan fick mig att börja tänka på vilken relation jag ändå skulle vilja ha till Gud. 

De två tjejerna  verkade så glada och positiva och de trodde på Gud. Några år 

senare  tog jag beslutet  att låta Gud leda mig genom livet, och jag känner en 

grundtrygghet, även om livet varit både glädje och sorg, medgång och motgång. 

 

    Fotspår i sanden 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsam-

mans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han 

märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena 

spåret var hans, det andra var Guds.  

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. 

Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par 

fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och 

svåra perioder av sitt liv. 

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa 

den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan 

gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i 

mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade 

mig när jag behövde Dig mest. 

Gud svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider 

av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig. 

Med de orden vill jag önska er alla en riktigt  härlig sommar. 

Eva Tunliden 

 
 

En efterlängtad våreld  med körsång av den blandade kören 

samt vårtal av  Tobias Iwarsson. 

Efteråt ett välbesökt musikcafe med sång av Sorby Gospel 

samt ett antal solister. 



Musikpicnic  i Sjöboda 

Sista lördagen i juli, 30:e, och  tre lördagar i augusti, 6:e, 13:e och 

20:e kl.18.00 är det musikpicnic i Sjöboda, alltså ingen servering! 

På programmet står musik av olika slag, någon delar med sig av sina 

tankar.  

Medtag kaffekorg och ev något att sitta på!   

Korvgrillningen är tillbaka! 

 

Samlingen sker utomhus, men vid regn flyttar vi in i ladan! 

Se kalendariet och hemsidan för medverkande de olika datumen. 

Välkommen att njuta av god musik och  trevlig gemenskap! 

Gemensamma gudstjänster i sommar 

Från och med 3 juli till och med 7 augusti har vi gemensamma 

gudstjänster kl.10.00 med  Pingstkyrkan, Tunadalskyrkan, och 

Östanåskyrkan. Se kalendariet för information om plats och medver-

kande.  

Den 21/8 kl.18.00 har Sorbykyrkan och Köpingsbygdens församling 

friluftsgudstjänst vid Lilla Sandviken, se kalendariet. 

               

Styrelsen har ordet 

Sommar och semestertid  
betyder inte att församling-
ens 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,  

Sören 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! 

Mats Fagerberg 70 år 12 juni 

Rune Olsson 90 år 6 juli 

 



Juni 

Tor 2 17.30 Bibelstudium och 
 bön 
 
Sön 5 10.00 Gudstjänst 
 Hanna Czitrom Gutavssson 
 Värdgrupp E, Sång och  
 musik Magdalena Jogevall 

 

Tor 9 17.30 Bibelstudium och 
 bön 
 

Sön 12 10.00 Gudstjänst 
 Värdgrupp A. Musik  
 Lars Blankstedt 

 

Tor 16 17.30 Bibelstudium och 
 bön 
 

Sön 19 10.00 Gudstjänst  
 John-Olov Helmersson 
 Värdgrupp A, Sång Nina Blixt
 Musik Sören Oscarsson 

  

Sön 26 INSTÄLLT 

 

 

 

 

 

Juli 

Sön 3 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,  
 Tunadalskyrkan 

 

Sön 10 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Östanåskyrkan 

 

Sön 17 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Sorbykyrkan 
 Ivan och Christina Czitrom,  
 Värdgrupp C, Musik Lars 
 Blankstedt 

 

Sön 24 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Pingstkyrkan 

 
Lör 30 18.00 Musikpicnic i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inomhus! Medtag kaffekorg och  
 något  att sitta på!) 
 Gladcountry med 
 Countrystyle 

 

 

 

 

  

 

Sön 31 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Östanåskyrkan 

 

 

 

 

Augusti 

 

Lör 6 18.00 Musikpicnic i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn inom-
 hus! Medtag kaffekorg  och något att sitta 
 på!)  
 Jazzt relations 
 Bengt Köping Olsson och Ola Källstig 

 

Sön 7 10.00 Gudstjänst fri- 
 kyrkorna tillsammans,   
 Pingstkyrkan 

 

Lör 13 18.00 Musikpicnic i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn inom-
 hus! Medtag kaffekorg  och något att sitta 
 på!) 
 Sommarjazz 
 Anders Olsson m.fl. 

 

 
Lör 20 18.00 Musikpicnic i Sjöboda, 
 (Samlingen sker utomhus, vid regn 
 inomhus! Medtag kaffekorg  och något 
 att sitta på!) 
 Sorby Gospel 

 

 

 

Sön 21 18.00 Gudstjänst i Lilla  
 Sandviken,  
 Medtag kaffekorg och något att sitta 
 på. Samarrangemang med Köpings-
 bygdens församling.  

 

 

 
Sön 28 10.00 Samlingsgudstjänst,  
 Nattvard, Ivan och Christina Czitrom,  
 Värdgrupp A , Sång Karin Olsson, Musik  
 Bengt Köping Olsson 

 

 


