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Harboscouter  
på livets stig
Sommarens scoutläger i juni bestod av  
bad, vandring, paddling, andakter, knott,  
eldningsförbud och mera bad
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Om kontakten sitter i  
så tar kraften aldrig slut

Ville kommer nedrusande för trappan ner till källaren där jag står på vår 
cross trainer. 
”Hur länge ska du hålla på egentligen?” säger han. 

Han är uttråkad. Det syns. 
”Ett tag till”, svarar jag. 
”Den där är ju mycket bättre än farmor och farfars gåband. Det orkar bara 30 

minuter så tar den slut”, säger han. 
”Vad menar du?” säger jag. ”Är inte sladden i då? Är 

kontakten i tar ju kraften aldrig slut, vet du.”

Är kontakten i tar kraften aldrig slut. Orden dröjer 
sig kvar i mitt huvud. Visst kan man ibland känna att 
kraften tar slut. Hur vi än gör så finns det en begräns-
ning när det gäller vad och hur mycket vi kan och 
orkar. I vår egen kraft. 

Jag tänker att vår räddning finns i nåden. Om vi 
lyfter blicken från vår egen tillvaro kan vi ana att Guds 
kärlek och kraft är så mycket större än vad vi kan 
förstå, och är helt utan slut. 

Vi har möjligheten att stoppa i sladden i kontakten och ta del av en obegrän-
sad kraftkälla. Det är en tanke långt bortom prestation och fokus på oss själva. 

Ingen väntar sig att en apparat som inte har sladden i ska fungera av sig själv. 
Det enda vi kan och behöver göra är att ställa oss till förfogande för Gud så att 
han kan fylla på med det som behövs. Kanske inte det vi själva har tänkt att vi 
vill ha kraft till, men till det han har tänkt. 

Vilken gåva att kunna få ny kraft och att få möjligheten att ibland få vara en 
kanal för att föra kraft vidare till andra som behöver. Var och en av oss har fått 
sin gåva som passar just till oss. Vad vi behöver göra är att koppla upp oss till 
det stora kraftnätet för att fungera. Inte av egen kraft utan av Guds 
kraft.

Sara Larsson,
ordförande

Vi har 
möjlig-

het att stoppa  
i sladden i 
kontakten och 
ta del av en 
obegränsad 
kraftkälla. 



Den 20–21 oktober firar vi att Harbo mis-
sionsförsamling fyller 140 år i år. 

Det blir festdagar för nya och gamla 
medlemmar, samt andra intresserade. 
Under lördagens festligheter bjuds det 
på goda minnen i olika former, god mat 
och trevliga möten mellan olika tiders 
församlingsmedlemmar. 

Möt också församlingens grundare i ett 
dramatiserat historiespel om församling-
ens första tid.

Regionfest 12–13 oktober
Plats: Equmeniakyrkan Östervåla
Fredag: 
18.00 Tonårsfestlighe-
ter med övernattning
Lördag: 
9.00 Regionstämma
10.30 Förtroenderådet
12.00 Grilllunch ute
13.00 Gudstjänst, Lasse 
Svensson, kyrkoledare. 
Barnmöte med Anna 

Binning Sundberg.
 Olika talkshows och 
seminarier under efter-
middagen.
17.00 Middag, anmälan 
via equmeniakyrkan.
se/regionfest-2018 
eller lista i kyrkan. 
19.00 Nattvardsguds-
tjänst

Inbjudna gäster  är bland andra  Equmeniakyrkans 
kyrkoledare Lasse Svensson och regionens pas-
tors- och diakonkandidater. Region Mitts kyrkole-
dare P-O Byrskog medverkar också.

Varmt välkommen till festen hälsar Region Mitt!

Ekumeniska möten
27 oktober, Tacolov i 
Equmeniakyrkan Öster-
våla. Alla frikyrkoförsam-
lingarna i bygden möts till 
gemenskap. Varmt välkom-
men! Se senare annonse-
ring för anmälan.

16–17 mars arrangerar 
Mötesplatsen en inspira-
tionshelg med Eleonore 
Gustafsson, pastor och 
församlingsplanterare i 
Evangeliska frikyrkan och 
krönikör i tidningen Dagen. 

Mer information kommer 
längre fram.

Alphakurs och konfaläsning
Livet är värt att utforska! Därför planerar vi starta en Alphakurs i 
höst. Bjud in dina vänner och grannar, och anmäl dem till Anna så 
fort som möjligt. 

7–8 september börjar Konfaåret 18/19. Vi inbjuder sjuor och åttor att vara med på 
ett spännande år som har betydelse för hela livet.

SAkER Att SE fRAM EMot

Missionsförsamlingen fyller 140

Harbo missionskyrka i modern tappning.
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oktobER
4 torsdag 18.30 Scout.

11 torsdag 18.30 Scout.

12 fredag 19.00 Tonårskväll, Equmeniakyrkan Östervåla. Del av 
regionsfesten. Läs mer på sidan 3.

13 lördag 09.00 Regionfest, Equmeniakyrkan Östervåla. Läs mer 
på sidan 3.

14 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar, Sören 
Johansson leder mötet. Ronald Sundgren spelar.

4

18 torsdag 18.30 Scout.

20 lördag 15.00 Församlingens 140 årsfirande. Läs mer på sid 2. 1

21 söndag 11.00 Tacksägelsegudstjänst, nattvard. Anna Binning 
Sundberg predikar.

1

25 torsdag 18.30 Scout.

26 fredag 12.00 Fredagskafé. Kristina och Svante Fahlén berättar 
om sin Israelresa.

27 lördag Tacolov,  Equmeniakyrkan Östervåla. Läs mer på sidan 3.

28 söndag 17.00 Församlingsmöte.

13 torsdag 18.30 Scout. Terminsstart.

15 lördag 9.00 Första hjälpen – kurs i att förebygga självmord. 
Del 1. HÖKS arrangerar, anmälan krävs.

16 söndag 10.00 Gemenskapsdag med församlingsmöte. Vi reser 
till Sofielund i Sala för en trevlig dag tillsammans 
med diskussioner, lekar, samkväm och andrum.

2

20 torsdag 18.30 Scout. Se program på Equmenias sajt.

21 fredag 9.00 Första hjälpen – kurs i att motverka självmord. Del 2.

23 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar, Sören 
Johansson leder mötet och lovsångsteamet sjunger. 

3

28 fredag 12.00 Fredagskafé. 

SEptEMbER



novEMbER
3 lördag 11.00 Gudstjänst i Allhelgonatid. Dophögtid. Anna Binning 

Sundberg predikar, Linda Gustafsson leder mötet. Lov-
sångsteamet sjunger. 

2

8 torsdag 18.30 Scout.

11 söndag 18.00 Andrum. Ronald Sundgren och Jonas Gustafsson 
spelar.

2

15 torsdag 18.30 Scout.

18 söndag 11.00 Familjegudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar, 
Jan Larsson leder mötet. Jonas Gustafsson står för 
musiken.

3

22 torsdag 18.30 Scout.

24 lördag 11.00, 13.30  |  Andakter vid Kvarnängen och Tallgården. 2

25 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst, Globala veckan. Korskyrkan i 
Östervåla.

29 torsdag 18.30 Scout.

30 fredag 12.00 Fredagskafé.

dEcEMbER
1 lördag 18.00 Julens sånger. En trevlig sångstund arrangerad i sam-

arbete med Harbo sockenråd. 
4

2 söndag 11.00 Första advent: Gudstjänst. Anna Binning Sundberg  
predikar, Patrick Gustafsson leder mötet. Ronald Sund-
gren står för musiken.

4

7 fredag 18.00 Scouternas julbad

9 söndag 11.00 Andra advent: Gudstjänst, nattvard. Anna Binning 
Sundberg predikar, Jan Larsson leder mötet. Jonas 
Gustafsson står för musiken. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten. 

4

22 lördag 11.00, 13.30  |  Andakter vid Kvarnängen och Tallgården. 3

23 söndag 10.00 Fjärde advent. Julfrukost med samling runt krubban. 
Patrick Gustafsson leder mötet, Ronald Sundgren står för 
musiken.

1



jAnuARi

fEbRuARi

6 söndag 14.00 Trettondagen: Församlingens julfest. 2+3

20 söndag 11.00 Gudstjänst. Bodil Martinsson predikar, Jan Larsson 
leder mötet. Ronald Sundgren står för musiken.

3

26 lördag Konsert med duon Good Harvest. Del av Konsert-
karusellen, arrangeras i samarbete med Heby kom-
mun, Bilda och Musik i Uppland. Inträde: 100 kr

4

3 söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. Anna Binning Sundberg 
predikar, Patrick Gustafsson leder mötet. Lovsångs-
teamet står för sång och musik.

4

10 söndag 11.00 Gudstjänst med årsmöte. Anna Binning Sundberg 
predikar, Sören Johansson leder gudstjänsten. Jonas 
Gustafsson står för musiken.

1

dEcEMbER
26 onsdag 11.00 Annandag jul: Missionsgudstjänst. Sören Johansson 

leder mötet, Ronald Sundgren står för musiken. Mer 
information kommer längre fram.

1

31 måndag 16.00 Nyårsafton: Ekumenisk nyårsbön. Linda Gustafsson 
leder mötet, Jonas Gustafsson står för musiken.

2
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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. 
Särskilt välkomna är vi vid två tillfällen under hösten:

30 september 11.00: Installationsgudstjänst. Samuel Wångehag installeras som 
pastor och föreståndare i Equmenia kyrkan Östervåla, av PeO Byr-
skog, regional kyrkoledare för Region Mitt.

6–7 oktober: Möteshelg med Anders Sjöberg. Anders Sjöberg 
(bilden) är en mycket duktig förkunnare och exeget. Har undervisat 
i NT på Johannelund i många år och lett bibelstudier på Hönökonfe-
rensen. Anmäl dig senast 20 september till Barbro Öman, 076–346 16 
81 eller barbro.oman@telia.com.

Läs mer i Västra Uppland eller på www.equmeniakyrkan.se/ostervala.



bön i föRSAMlingEn
Större fokus på bön
Under hösten kommer vi gå in i ett böne arbete i försam-
lingen. Det kommer att avspegla sig i predikningar och 
andra aktiviteter. 

Bönen är församlingens livsnerv och dess betydelse kan 
inte överskattas. För att inspirera och stimulera till bön 
kommer vi att starta nya bönegrupper under hösten. 

Vi fortsätter också bönesamlingarna klockan 10.30 i an-
daktsrummet varje söndag med gudstjänst. Alla är varmt 
välkomna att delta!

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
Men alla som flyr till dig 
skall fröjdas och alltid jubla, 

du skyddar dem och de höjer glädjerop, 
alla som älskar ditt namn. Ps 5:12

tillsammans i församlingen ber vi för/om:
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Equmenia
Bankgiro: 771–1 633
smu@ 
harbomissionskyrka.se

besök oss på nätet:
harbomissions
kyrka.se

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

Pastorns arbetstider
pastorns semester är 
slut för i år. 
Mån dagar och freda-
gar används oftast till 
resterande studie-
uppgifter. pastorn tar 
tacksamt emot förbön 
härom. 
Ser i övrigt fram emot 
en händelserik höst!

Sammanträden
UR: 5 november, 7 januari.
Styrelsen: 2 oktober.
Verksamhetsrådet:  
18 december

Mötesplatsen:  
19 september
HÖKS: 14 november.

Scout i Harbo
Vi träffas som vanligt på 
torsdagar 18.30, med 
start den 13 september.

Detaljerat program 
finns på vår hemsida. församlings boken

Vi gratulerar:
Soe Ifongård, 
60 år den 3 oktober
Samuel Sundberg
45 år den 3 oktober
Febe Eriksson
85 år den 5 oktober

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

kallelser
Församlingsmöte äger rum den 
16 september och den 28 oktober.
Församlingens årsmöte äger rum 
den 10 februari.

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


