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AUGUSTI 2014   

Vem är jag? 
Mitt namn är Jonas Ahlforn von 
Beetzen, och jag är född 1982.   Om du 
reagerar på mitt efternamn så är du inte 
ensam. Fördelen med det är ju att det är 
lättare att komma ihåg… ja, i alla fall när 
man åter igen ser det framför sig. Jag är 
gift med Sara och tillsammans har vi två 
små barn.  Närmast kommer vi från 
Piteå där jag arbetade i en församling 
under 5 år, både inom Svenska kyrkan 
och EFS. Själv kommer jag från 
Stockholm. Till Örebro och Sörby-
kyrkan kom jag den 1 maj i år. Vi har 
som familj fått en god start och bor i en 
lägenhet i Rosta.  
 

I början på maj… 
åkte jag och Gustav Hafström, också 
präst i Sörbykyrkan, till London och en 
konferens inom Anglikanska kyrkan om 
fungerande lokalt missionerande 
församlingar i västra Europa. Vi besökte 
också flera kyrkor som hade en positiv 
utveckling både gällande att människor 
som inte var kristna kom till tro, och att 
församlingarna också växte numerärt.   
 

Många i Sörbykyrkan… 

förbereder för höstens församlings-
alpha! Ett syfte med detta är att blir 
stärkta som gemenskap i Kristus och 

det andra är att få se 
Guds rike växa. Det blir 
en höst där vi får chans 
att åter få upptäcka 
grunderna i vår tro och dela den med 
andra. Församlingsalpha kommer att 
äga rum i varannan gudstjänst under 
hösten. Dessa gudstjänster kommer 
därför att anpassas för Alpha. 
Exempelvis har vi gemensam frukost kl. 
09.00 i kyrkan dessa gånger. Det är 
också ett ypperligt tillfälle för dig som 
vill lära känna fler i Sörbykyrkan 
eftersom vi kommer ha samtalsgrupper 
efter varje gudstjänst under den här 
tiden. Har du inte anmält dig så vill jag 
varmt uppmuntra dig till det. 
Läs mer på vår hemsida eller 
programbladen.  
 Start 7 september.  
 Sista anmälningsdag 31/8. 
 

I höst ser jag… 
fram emot att vi får  börja lära 
känna varandra. Som präst vill 
jag betona att Gud drar alla 
människor till sig och lever 
inom var och en som tror. Samt 
att Han vill och kan leda oss till 
att få bli till välsignelse för 
människor vi möter. Både 
individuellt och som gemen-skap.     
 

Skriv till mig! 
Jag skulle bli glad om du som läser detta 
vill skriva till mig om vem du är! Skriv 
om vad du vill! Här följer några förslag 
på frågor: 
 Vem är du? 
 Vad betyder mycket för dig? 
 Vad gör dig glad? 
 Hur mötte du Jesus? 
 Vad hoppas du på framöver? 
 
 
Allt gott! 
Jonas Ahlforn von Beetzen, 
Präst i Sörbykyrkan & Almby församling 

 

Till hösten består arbetslaget av: fr. vä: Josefin 
(musik), jag själv, Klas (vaktm.) Gustav (präst), 
Johanna (musik) och Britten (husmor)! 

Hej! Jag är ny 

distriktspräst i 

Sörbykyrkan 

och Almby 

församling! 


