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Scoutäventyr  
med Östervålagäster
I april kom scouterna från Östervåla till Harbo för att åka 
linbana, leka lekar och smälla ballonger med blåsrör. 
Kvällen avslutades med dragkamp mellan Harbo och Våla.



Redaktion: Jakob ihfongård, Anna Binning Sundberg, Sören Johansson, tove Holling

Alla som omvänder sig kan  
ta del av uppståndelsen

När det är så vackert ute, som det är i skrivande stund, så känns kärleken 
från Gud så uppenbar. Det är lätt att förstå Guds omsorg om oss när 
allting växer, grönskar och spirar. Guds nåd flödar över oss så där under

bart och härligt!
Mitt i allt det underbara, så nås jag av nyheten om ännu en terrorattack. Och 

jag tänker, att bortvändheten från Gud kan inte bli större än så, än att med 
berått mod spränga människor i bitar. Oavsett var dessa dåd sker, i vårt land, i 
andra länder, så är synden lika stor och lika ful. Lika avskyvärd.

Och, där sitter han på sitt kors, den ende gudens ende son. Han dör där, för 
stora synder. Och för små. Så slutar allting lyckligtvis inte på ett kors, utan med 
den tomma graven och uppståndelsens glädje. Den uppståndelsen och glädjen 
finns för oss alla att ta del av. Även för den som spränger sig själv och andra till 
döds, om än efter omvändelse.

Jag läste någons kommentar vid ett brott, om att det borde finnas dödstraff 
i Sverige. Det är lätt att tänka så, mitt i avskyn för det onda. Men så tackar jag 
Gud för att han inte tänker så gentemot oss människor, utan i stället offrar sig 
själv för att vi ska slippa döden. Kärlek och nåd när den är som störst. En kärlek 
utan slut.

Kampen är inte heller mot människor, utan emot makter och herravälden. 
Det får vi inte glömma. Jag önskar att jag ska färgas av Kristi kärlek, så att jag 
kan göra som han påbjuder; älska mina fiender. Det är inte en lätt sak, och 
det är inte lätt att älska den som spränger människor i ren och skär ovilja och 
ondska. Men för Jesu skull, för vad han har gjort för mig, så får jag ändå försöka. 
Och genom Jesu kärlek, så segrar inte ondskan. Inte på korset, inte i dag, och 
inte någon annan dag heller. Jesus har vunnit en evig seger!

Så njut av sommaren, och allt det vackra och underbara som Skaparen ger oss. 
Njut av guds nåd som hälls ut i tonvis varje dag. Sjung sånger till Guds ära, för 
han är värdig all ära.

Med önskan om en välsignad sommar till er alla!

Anna Binning Sundberg,
pastor



Under sommaren gör vi en liten paus 
i gudstjänstfirandet på hemmaplan. Vi 
hoppas att ni åker till grannförsamlingar 
och sommargårdar. Vi tar inte paus från 
mötena med Gud!  

För att vi inte ska lida brist på gemen
skap med varandra, påbjuder vi att varje 
omsorgsgrupp bjuder in till två träffar i 

hemmen. När, var och hur bestämmer 
varje grupp själva, det viktiga är att träf
farna blir av. 

Ta gärna chansen att läsa en bibelvers 
och be tillsammans vid detta tillfälle. 

Om man vill, så får man gärna bjuda in 
fler omsorgsgrupper till träffen.

Bön för bygden
Den senaste terminen har Bön för bygden 
haft uppehåll. Nu drar vi igång igen, och 
denna termin kommer vi att vara i Harbo. 

Vi fortsätter bönearbetet för vår bygd, 
som är ett viktigt arbete. Vi ber för vår 
kommun, god inflyttning, god ekonomi, 
trivsel för alla, familjer, gamla och unga, 
hälsa, skolor, vårdinrättningar, företag, 
och väckelse osv. Strategisk bön, att be för 
särskilda saker under en längre tid, är ett 
arbete som vi betjänar vår bygd med. Det 
är att be fram Guds rike i vår kommun. Vi 
träffas kl. 18.30 i Harbo missionskyrka.

 ■ 10 september
 ■ 8 oktober

 ■ 12 november
 ■ 10 december

HÖKS (Harbo Östervåla Kristna 
Samråd) arrangerar: Det planeras 
för en gemensam gudstjänst på 
torget i Östervåla. Vi planerar att göra 
ett motionslopp för Världens barn i 
anslutning till detta. 

I skrivande stund är detta planerat 
till 23 september.

Förslag på sommaraktiviteter:
 ■ Torpkonferensen, 19–25 juni.
 ■ Hönökonferensen, 1–9 juli.
 ■ Europakonferensen, 23–30 juli.

 ■ Roslagskonferensen, 15–20 augusti.
 ■  Anders Sjöberg hos Equmenia

kyrkan Östervåla, 26–27 augusti

saker att se FraM eMot
omsorgsgruppernas sommarträffar

Mötesplatsen (frikyrkorna i Heby) arrangerar:
28 oktober 17.00: Tacolov. Gemenskapande tacomiddag med efterföljande bön,  
lovsång och nattvard i Tärnsjö missionskyrka. Det blir också aktiviteter för barnen.
3 mars 2018: Inspirationsdag med Berit Simonsson, Oasrörelsen.



augusti

Juli

19 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen 3

13.30 Andakt på Tallgården 3

15.00 Älvåsa, inspiration. För mer  
information, se Älvåsas program.

20 söndag 10.15 Samåkning till Älvåsas  
avslutning. Samling vid  
Missionskyrkan.

27 söndag 11.00 Regiondelsgudstjänst Tierp

01 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen 2

13.30 Andakt på Tallgården 2

01 lördag 11.00 HÖKS bjuder på kaffe vid Rylanders.

02 söndag 11.00 Gudstjänst med barnvälsignelse. Avslutas med 
grillknyt efteråt. Tolkas på engelska

2

Tillfälligt uppehåll i programmet. Omsorgs 
grupperna träffas minst två gånger i hemmen  
under uppehållet. Läs mer på sidan två.

30 jul – 5 aug Scoutlägret Hopp.  
Se mer på sistasidan.

24 midsommar
dagen

11.00 Ekumenisk gudstjänst Harbo hembygdsgård. Anna 
Binning Sundberg talar, ledning av Svenska kyrkan.

27 tisdag 9.00 Furuvikutflykt  för konfagruppen Snöflingorna.

Juni



septeMBer
03 söndag 11.00 Gudstjänst. Gert Nordsten besöker oss, predikar och 

berättar om Bulgarian Aid Mission.
3

10 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar. 3

10 söndag 18.30 Bön för bygden. Se mer information på sidan 3. 3

17 lördag 18.00 Kafékväll: Två mammor berättar. Heidi Lundberg 
och Anna Sundberg berättar om att vara förälder till 
barn med neuropsykiatriska diagnoser. Servering.

4

22 fredag 12.00 Fredagskafé. Höstupptakt – mer information kommer.

23 lördag HÖKS. Mer information kommer senare.

24 söndag 18.00 Församlingsmöte.  
Se kallelse på sista sidan.

ny hemsida för Harbo missionförsamling!
Församlingen har  fått ett nytt ansikte på webben! Den nya hemsidan är desig-
nad för att fungera både på datorn och i mobilen. Tanken är att det ska vara lätt 
att gå in på hemsidan för att se vad som händer i församlingen. 

Det finns en kalender med de närmaste två veckornas aktiviteter, och även lite fina 
bilder från kyrkan som Therese Nyvind Martinsson har tagit. Där finns också nyhets
rutor med information som hämtas från församlingens och Equmeniaföreningens 
Facebooksidor, så det finns ofta pålysningar och nytagna bilder från verksamheten att 
ta del av. Missa inte heller att gå in och läsa några av de predikningar och andakter som 
Anna lagt till. 

Adressen till hemsidan är densamma som förut: www.harbomissionskyrka.se



Du hittar oss på facebook.com/harbovalasmu

Equmenia i Harbo och Östervåla finns på Facebook. Vi sprider information och 
delar bilder från våra samlingar.  Här nedan bilder från vårens stora tårttävling.

tårttävling med scouterna
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FörBönslista
Jesus säger: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar 
skall dörren öppnas.”

Jesus är tydlig med att vi inte ska ge upp i vår bön, utan att vi ska fortsätta att be. Jesus 
talar också om att det finns bönesvar att få. Därför får vi vara frimodiga i vår bön, som 
enskilda, men också som församling. Därför har vi en särskild bönelista i församlings
bladet med våra gemensamma böneämnen. Slut upp i förbön du med!

tillsammans i församlingen ber vi för/om:
För församlingen

 ❏ Guds ledning till församlingen.
 ❏ Andens utgjutande över församlingen. 
 ❏  Församlingens tillväxt i tro, lärjunga

skap och medlemmar.
 ❏ Beskydd för församlingen. 
 ❏ Församlingens resurser.
 ❏ Församlingens ledning.
 ❏ De som tjänar i våra verksamheter.

För gudstjänsten
 ❏  Att Gud ska vara närvarande och  

verkande i gudstjänsten.
 ❏  De som på något sätt ska tjäna i guds

tjänsten.
 ❏ De som ska komma till gudstjänsten.
 ❏ Tjänstgörande omsorgsgrupp.

 För människor:
 ❏  Barnen i församlingen, att de ska växa 

till i tro och kärlek.
 ❏ Församlingens medlemmar. 
 ❏  Förbön och tack för de som en gång 

ska bli nya medlemmar.
 ❏ Att sjuka i församlingen ska bli friska.
 ❏ Fredagskaféets besökare.
 ❏ Scouterna.
 ❏ Deltagare i stickkafé och bibelsamtal.

För världen:  
 ❏  Att Guds rike ska utbredas, och  

väckelse ske i Harbo med omnejd. 
 ❏ Församlingen i Borovlyjany.
 ❏ Romernas situation.
 ❏ Situationen i Mellanöstern.

Bibelord
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i 
alla avseenden så att vi förenas med 

honom som är huvudet, Kristus. Han låter 
hela kroppen fogas samman och hållas 
ihop genom att alla lederna hjälper och 
stöder, med just den kraft han ger åt varje 
särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
 Efs 4:15–16



Equmenia
Bankgiro: 771–1 633
Vice ordförande: 
Jakob Ihfongård
070-568 21 03
smu@ 
harbomissionskyrka.se

Besök oss på nätet:
harbomissions
kyrka.se

Pastorns tider
Arbetstid: Varierande.
Telefontid: Nästan 
jämt. Har jag möjlig-
het så svarar jag, om 
inte ringer jag upp.
Besök: Bokas gärna 
i förväg, allt ifrån en 
halvtimme till flera 
veckor.
Vid akuta behov: Alltid 
tillgänglig så fort som 
möjligt.

Harbo  
missions 
församling
Bankgiro: 274-7004
Swish: 123 690 81 98
Telefonnummer:
0292–300 14
Pastor: Anna  
Binning Sundberg
0722-10 48 49 | anna@ 
harbomissionskyrka.se

Ordförande:  
Sören Johansson
0292-303 92 | soren@ 
harbomissionskyrka.se

Kassör:  
Carl-Axel Elnersson
0292-300 79,
carl.axel.elnersson
@telia.com

sammanträden
UR: 18 juni, 27 augusti.
Styrelse: 26 augusti.
Verksamhetsråd: 24 augusti.

Församlingsmöte: Vi 
kallar till församlingsmöte 

den 24 september kl 18.

scout i Harbo
I augusti åker Harbo
scouterna på lägret Hopp 
utanför Kalmar, arrang
erat av Salt Scout (en del 
av EFS).

Se Equmenias hem
sida och Facebooksida 
för mer information, 
uppdateringar från 
lägret samt datum då 
terminen startar igen i 
höst.

Församlings boken
Vi gratulerar:
Martha Larsson
75 år den 11 juni
Carina Sundgren
70 år den 16 juni
Katharina Gustafsson
50 år den 25 juni

Nu kan du swisha din  
gåva till församlingen!
Numret är: 123 690 81 98

Sommarens läger: 
Konfaläger på Lynäs 12–15 juni
SMUCK 23–26 juli.
HOPP 30 juli–5 augusti.
SKOJ 1–5 augusti.

snaBBa Fakta

kyrkskjuts:
Ring till någon av följande personer om du behöver 
hjälp att ta dig till kyrkan på en gudstjänst: 

 ❏ ingemar, 300 07
 ❏ Carl-Axel, 300 79
 ❏ sören, 303 92

 ❏ Alvar, 302 30
 ❏ sune, 304 19
 ❏ patrick, 304 12


