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I år är det jubelår för  
Harbo missionsförsamling!

Snön har fallit tung under natten och dagen som varit. Det är vackert snö-
vitt ute. Men, trots det så ser jag ändå sommarens grönska när jag tittar 
ut. Ja, inte på riktigt alltså, men i mina drömmar. Min längtan är stor och 

stark, och jag vet, jag vet, jag vet att sommaren är på väg till mig!
Det här året är lite speciellt. Det är jubelår, på så många sätt. Vår församling 

fyller 140 år. Det är jubelår vart sjunde år, och 14 är dubbelt av sju, (sju står för 
Guds fullhet), och nu är det dubbelt jubelår upphöjt 
i 10. Ännu bättre. Om man räknar på ett judiskt sätt. 
Vilket man ju gör i Bibeln. Och Bibelns ord ska vi ju ta i 
beaktande. Så jag tänker att detta kan ju inte bli något 
annat än jättebra! 

I Ordspråksboken 16:3 står det ”Lägg ditt liv i Herrens 
hand, så kommer dina planer att lyckas”. Det där är ju 
lite av hemligheten med allting. 

När vi bjuder in Herren att verka i och forma våra liv, 
så blir det alltid bäst. Han vet vad vi behöver, och vad 
som behövs för att allt ska bli så bra som möjligt. När 
vi rör oss i hans vilja, så lägger han också omständigheterna tillrätta, och allting 
blir lyckat och bra. Ibland på de mest oväntade sätt. Det är ju bra att ha med sig, 
varhelst man går och vadhelst man gör. 

Dock vet jag en situation när folk har blivit förbjudna om att be för att det ska 
gå bra för dem, och det har jag hört från högst tillförlitliga källor. Det var i en 
kyrka många mil härifrån. Ungdomarna hade bandyturnering, och då fick de 
inte be för att de skulle vinna över det andra laget, för det ansågs som fusk! Jag 
har lite roligt åt den berättelsen … 

Skämt åsido.  Min bön är att vi får lägga mer och mer av våra liv i Her-
rens händer i gemensam bön, för då går det oss alla väl, och aldrig på 
någon annans bekostnad. 

Anna Binning Sundberg,
pastor
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bjuder  

in Herren att  
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forma våra 
liv, så blir det 
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Under våren kommer vi att ha Stickkafé. Vi gör 
lite annorlunda mot förut, vi ses hemma hos 
någon. Vi uppdaterar på Facebook var vi ses inför 
varje gång, om du inte har Facebook kan du ringa 
till Anna Sundberg. Varmt välkommen att delta 
oavsett om du handarbetar eller inte! Det viktiga 
är gemenskapen!

När damerna ses till Stickcafe finns en möjlighet 
för männen att ses till Grabbmingel. Det startar 
kl. 18, och vi möts i kyrkan för att gemensamt 
bestämma kvällens program. Varmt välkommen 
för en stunds härlig gemenskap!

Lördag
13.00 Lovsång
13.15 Seminarium
14.30 Fika
15.15 Seminarium
16.30 Mat
19.00 Kvällsmöte, därefter fika.

Söndag
11.00 Gudstjänst, kyrkfika

Under inspirationshelgen 
delar vi på köksuppgifterna:
Lördag em fika: Grupp 1
Lördag kväll middag: Grupp 2
Lördag kväll fika: Grupp 3
Söndag förmiddag fika: Grupp 4

Saker att Se fraM eMot

Stickkafé och Grabbmingel

Berit Simonsson.
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Inspirationshelg med Berit Simonsson
Datum: Den 3–4 mars
Arrangör: Mötesplatsen (frikyrkorna i Heby Kommun).

Berit Simonsson är inspiratör i Oasrörelsen. En mycket duktig och uppskattad bibel-
förkunnare. Hennes undervisning berör på djupet. Hon undervisar denna helg över 
temat ”Bibeln, en var-dags-bok”



MarS
01 torsdag 18.30 Scout. Hemlig gäst.

03 lördag–
söndag

13.00-
21.00

Inspirationshelg  med Berit Simonsson, för mer infor-
mation, föregående sida.

1–4

04 söndag 11.00 Gudstjänst. Del av inspirationshelgen.
barnens gudstjänst: Jonas och Linda

4

06 tisdag 18.00 Stickkafé i hemmen. För info om plats, hör av dig till 
Anna eller se Facebooksidan.

06 tisdag 18.00 Grabbmingel. För mer info, se föregående sida.

08 torsdag 18.30 Scout. Knopar & surrningar/Knivarna

10 lördag 19.00 Kvällsmöte för unga,  Betel Tärnsjö.

11 söndag 11.00 Gudstjänst. Bodil predikar, sång av Minikören. Sören 
Johansson leder mötet, Ronald Sundgren spelar.

barnens gudstjänst: Sara och Janne

4

15 torsdag 18.30 Scout. Fångarna i kyrkan.

18 söndag 18.00 Konsertkarusellen Spinning Jennies. Ett samarbete 
mellan Musik i Uppland och Harbo missionsförsamling.

1

22 torsdag 18.30 Scout. Fångarna fortsätter/Spelkväll.

23 fredag 12.00 Fredagskafé. Anna Binning Sundberg, När livet 
vänder.

29 torsdag 19.00 Getsemaneafton på Skärtorsdagen. Anna Binning 
Sundberg predikar. Ronald Sundgren spelar.

1

23 fredag 12.00 Fredagskafé. Yvonne Eriksson visar och säljer kera-
mik

24 lördag 11.00, 
13.30

Andakter på Kvarnängen och Tallgården 2

25 söndag 11.00 Gudstjänst. Insamling till pastors- och diakonutbild-
ningen. Försäljning av Årsringar. Anna Binning Sund-
berg predikar. Linda Gustafsson leder, Jonas Gustafs-
son spelar.           barnens gudstjänst: annaKarin och Sören

3
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aprIl
01 söndag 11.00 Gudstjänst på Påskdagen. Anna Binning Sundberg pre-

dikar. Patrick Gustafsson leder mötet, Ronald Sundgren 
spelar.

2

03 tisdag 18.00 Stickkafé i hemmen.

03 tisdag 18.00 Grabbmingel.

12 torsdag 18.30 Scout. Kompass/Mat/Paddling

14 lördag 19.00 Kvällsmöte för unga,  Equmeniakyrkan Östervåla.

13–
14

fredag–
lördag

Scouthajk. Mer information kommer.

15 söndag 11.00 Gudstjänst.  Kalle Olsson predikar, sång av Maria Olsson. 
Janne Larsson leder mötet.

barnens gudstjänst: Sara 

3

19 torsdag 18.30 Scout. Spårning.

20 fredag 12.00 Fredagskafé. Med Spela sjung-gänget.

22 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar. Sång av 
Viktor Edwardsson, insamling till mission i Sverige. Linda 
Gustafsson leder mötet.

barnens gudstjänst: Janne och annaKarin

3

26 torsdag 18.30 Scout. Paddla/Markusmärket/Ute

28 lördag 11.00, 
13.30

Andakter på Kvarnängen och Tallgården. 3

29 söndag 18.00 Andrum. Sång av lovsångsteamet. 4

Scoutinvigning den 
15 oktober 2014.



junI
02 lördag 19.00 Kvällsmöte för unga,  Älvåsa

03 söndag 11.00 Gudstjänst. Agneta Larsson predikar. Linda Gustafs-
son leder mötet, Jonas Gustafsson står för musiken.

barnens gudstjänst: Sören och Sara

2

06 onsdag 12.00 Nationaldagsfirande. Mer information kommer.

10 söndag 11.00 Gudstjänst. PerGunnar Svensson predikar. Sören 
Johansson leder mötet, Ronald Sundgren spelar. 

barnens gudstjänst: Carina och Janne

3

14–
17

torsdag–
söndag

Scoutläger på Skräddartorp. Mer information kom-
mer senare.

17 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar. Patrick 
Gustafsson leder mötet, lovsångsteamet står för sång 
och musik.                barnens gudstjänst: Sören och Martha

3

Maj
03 torsdag 18.30 Scout. Markusmärket/Paddla/Vindskyddet

06 söndag 11.00 Familjegudstjänst med scouterna. Predikan av Anna 
Binning Sundberg. Patrick Gustafsson leder mötet, mu-
sik av Jonas och Hampus Gustafsson.

4

10 torsdag Kristi him. Gudstjänst i Järpenstorp. Sören Johansson 
predikar.

10–
12

fredag–
söndag

Kyrkokonferensen Gävle. Equmeniakyrkan samlas för 
gemensamma beslut och gudstjänster i Gavlehallen

11 lördag 18.30 Gudstjänst  med utsändning i vägledningsåret, Kyrko-
konferensen.

17 torsdag 18.30 Scoutavslutning.

18 fredag 12.00 Fredagskafé. Blomloppis

20 söndag 11.00 Pingstdagen . Gudstjänst med nattvard. Predikan av 
Anna Binning Sundberg. Janne Larsson leder mötet, 
musik av Ronald Sundgren.

barnens gudstjänst: Linda och Jonas

1



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.”

I förra församlingsbladet skrev jag att vi skulle få en ny förbönslista i Församlings-
bladet. Tiden har dock inte räckt till för att forma den nya förbönslistan färdigt. Därför 
är det den gamla listan fortfarande. 

Oavsett om listan är ny eller gammal, är det av största vikt att vi ber för vår församling 
och omvärld. Du är välkommen att dela den bönen med oss andra i bönesamlingarna 
kl. 10.30 i andaktsrummet, varje söndag som vi firar gudstjänst kl. 11. 

Tillsammans bär vi vår församling i bön!
Anna Binning Sundberg

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
Lägg ditt liv i Herrens hand, så kom-
mer dina planer att lyckas.  Ords 16:3



Equmenia
Bankgiro: 771–1 633
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:  
Sara Larsson
070-254 41 80 |  
ordforande@ 
harbomissionskyrka.se

Kassör:  
Samuel Sundberg
070-467 39 83,
samuelsundberg
@gmail.com

SnaBBa fakta

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

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
 ❏ Patrick, 304 12

Sammanträden
Vårens sammanträden 
var inte bokade vid 
Församlingsbladets 
pressläggning.

Scout i Harbo
Vi träffas som vanligt på 
torsdagar 18.30. I år blir 
det ett tidigt läger, 14–17 
juni, på Skräddartorp.

Detaljerat program 
finns på vår hemsida.

församlings boken
Vi gratulerar:
Gunnel Larsson
75 år 29 april

Medlem som utgått
Birgitta Tuominen

Ny medlem
Thomas Österberg
Hälsades välkommen
den 14 januari

Bön för bygden
Klockan 18.00 den 11 mars 
och 8 april träffas vi i  
Equmeniakyrkan Östervåla.

De söndagar som vi inte har någon gudstjänst så kan du 
gärna besöka andra församlingar. Equmeniakyrkan  
Östervåla hälsar att vi är hjärtligt välkomna vid dessa 
tillfällen. Se deras program i Västra Uppland eller  
www.equmeniakyrkan.se/ostervala.


