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Tack för fyrtio fantastiska år  
i Harbo missionsförsamling

Nu lämnar vi Harbo missionsförsamling för engagemang i försam
ling i Uppsala, som är vår nya hemadress.

När vi ser tillbaka på tiden i Harbo – som med sina fyrtio år är 
den längsta perioden i våra liv, och alltid kommer att vara det – blir det 
många minnen som vi kommer att leva med länge. Här var det som våra 
barn växte upp, gick i skola, deltog i scout, lekte på lördagarna i Järpebo 
och formades för sina vuxna liv. Här var det 
som vi byggde vårt gemensamma hem och 
fick uppleva mycket av livets vardag och fest 
tillsammans som familj. En familj som varierade 
i storlek från år till år. 

Från dag ett blev vi engagerade i missionsför
samlingen, tack vare att det hela började som 
en vaktmästartjänst med bostaden granne med 
kyrkan. 

I församlingen har vi delat engagemang i 
kamp, diskussion, goda samtal, bön, kaffebrygg
ning, sång och glädje – allt som hör livet till. Här har vi också fått uppleva 
god gemenskap och fått många vänner för livet.

Nu har vi landat i nya förhållanden och förhoppningsvis ny gemenskap 
och ser fram emot detta, samtidigt som vi säger tack för all god vänskap 
och gemenskap i Harbo. När vi nu säger hejdå så blir det i förvissning om 
att vänner och vänskap finns kvar, även om vi inte möts regelbundet som 
tidigare.

Tillsamman kan vi se på framtiden som den uttrycks i Jeremia 29:11:
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: Välgång, inte olycka. 

Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

Ulla och Sören Johansson

Här har 
vi också 

fått uppleva 
god gemen-
skap och fått 
många vän-
ner för livet.

Redaktion #2019–01: Jakob ihfongård, Anna binning Sundberg, Sören Johansson, tove Holling



Under våren ser vi ser särskilt fram 
emot Inspirationshelgen när 
Eleonore Gustafsson, pastor och 
pionjär, inspirerar till Hjärtats bön. 

Mötesplatsen arrangerar, plats är 
Korskyrkan. Anmälan för mat till 
Anna Binning Sundberg. Se senare 
affisch för tider.

Detta blir ett tillfälle som du inte 
vill missa!

På församlingens årsmöte den 10 februari kommer det att fattas beslut om nya 
arbetsgrupper som ersätter omsorgsgrupperna. Gruppnumren som står i kalen
dern på följande sidor efter den 10 februari är de nya gruppernas nummer. Grup
pernas arbetsveckor fram till slutet på sommaren finns också listade nedan.

Vi hoppas att alla ska trivas i de nya grupperna och att arbetsgemenskapen ska 
fungera väl.

Diakonal fond
Församlingsmötet har beslutat om att upprätta 
en diakonal fond för att kunna ge till behövande. 
Vill du vara med och ge till detta kan du swisha till 
församlingens nummer 123 690 81 98 och märka 
betalningen med ”diakonal”. Ingen kan ensam 
hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa någon!

SenaSte nytt
Inspirationshelg 
med eleonore 
Gustafsson

nya arbetsgrupper efter årsmötet

Eleonore Gustafsson.
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Vecka  Grupp
7 3
8 1
9 1
10 2
11 2
12 3
13 3
14 1

Vecka  Grupp
15 1
16 2
17 2
18 3
19 3
20 1
21 1
22 2

Vecka  Grupp
23 2
24 3
25 3
26 1
27 1
28 2
29 2
30 3

Vecka  Grupp
31 3
32 1
33 1
34 2
35 2
36 3

andakter i  
äldreboendena

 ■ 23 februari – grupp 2
 ■ 5 maj – grupp 3
 ■ 6 juli – grupp 1
 ■ 31 augusti – grupp 2



marS
03 söndag 10.30 Bön i andaktstrummet.

11.00 Gudstjänst. Göran Öman sjunger. 1

13.00 Församlingsmöte.

07 torsdag 18.30 Scout.

08 fredag 17.00 Konfa.

10 söndag 10.30 Bön i andaktstrummet.

11.00 Gudstjänst. Albin Karlsson och Lotta Berg står för tal 
och sång. Offer till pastorsutbildningen i Equmenia
kyrkan.

2

14 torsdag 18.30 Scout.

03 söndag 11.00 Gudstjänst,  gemensam med Equmeniakyrkan Öster
våla, nattvard. Lovsångsteamet spelar.

4

13.00 Equmenias årmöte. Äger rum i Harbo missionskyrka.

07 torsdag 18.30 Scout. 

08 fredag 17.00 Konfa.

10 söndag 10.30 Bön i andaktstrummet.

11.00 Gudstjänst med församlingens årsmöte. 1

14 torsdag 18.30 Scout.

15 fredag 12.00 Fredagskafé. Ingegerd Jonsson berättar om kloster
verksamheten på Kumlaanstalten.

22 fredag 17.00 Konfa.

23 lördag 11.00, 
13.00

Andakter vid äldreboendena. 2

24 söndag 10.30 Bön i andaktstrummet.

11.00 Gudstjänst. 1

28 torsdag 18.30 Scout.

februarI



aprIl
04 torsdag 18.30 Scout

05 fredag 17.00 Konfa.

07 söndag 18.00 Andrum. 1

11 torsdag 18.30 Scout

12 fredag 12.00 Fredagskafé. Stina Röjerås sjunger och talar.

14–
20 

söndag–
lördag

Konfaläger.

18 torsdag 19.00 Getsemaneafton på skärtorsdagen. 2

21 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Påskdagsgudstjänst. 2 

25 torsdag 18.30 Scout

15 fredag 12.00 Fredagskafé. Bittan och Lotten från second hand butiken 
Solrosen berättar om den kvinnojourverksamhet som 
butiken stöttar.

16–
17 

lördag–
söndag

Inspirationshelg med Eleonore Gustafsson. Korskyrkan i 
Östervåla. Mer information på sidan 3.

16–
17 

lördag–
söndag

Barnledarkonferensen, Uppsala. Equmenia arrangerar 
tillsammans med Sveriges övriga kyrkliga ungdomsförbund. 
Anmälan via barnledarkonferensens hemsida.

21 torsdag 18.30 Scout

22 fredag 17.00 Konfa.

28 torsdag 18.30 Scout

31 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst. 3

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.



junI
08 lördag Konfa. Förberedelser inför konfirmationsgudstjänsten.

09 söndag 11.00 Konfirmationsgudstjänst. Tärnsjö missionskyrka.

maj
03 fredag 17.00 Konfa.

04 lördag 11.00, 
13.00

Andakter vid äldre- 
boendena.                                           3

04–05 maj Scouthajk.

05 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Familjegudstjänst.                       3  

13.00 Församlingsmöte.

09 torsdag 18.30 Scout.

10 fredag 12.00 Fredagskafé. CarlOlov Hultby sjunger och talar.

16 torsdag 18.30 Scout. Terminsavslutning.

17 fredag 17.00 Konfa.

19 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst. 1 

25 lördag Konfa. Förberedelser inför konfirmationsgudstjänsten.

26 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst. 1 

30 torsdag 11.00 Kristi him. Gökottan i Järpenstorp.

30 maj–2 juni Kyrkokonferens i Jönköping
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missions-
kyrkan på 
facebook
Du hittar oss på  
facebook.com/ 
harbomissionskyrka

Övning inför 
historiespelet 
som framfördes 
på församlingens 
140-årsjubileum.

Foto: AnnA binning Sundberg



bön I förSamlInGen

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.

För världen:  
 ■  Att Guds rike ska utbredas, och  

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

bibelord
Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. 
Uthållighet är vad ni behöver för att 

kunna göra Guds vilja och få vad han har 
lovat. Heb 10:35-36 

bönegrupper
Som en del i satsningen på att 
förnya och utveckla bönen i vår 
församling sätter vi samman 
ett antal bönegrupper. De olika 
grupperna har olika inriktning
ar, så att alla ska kunna välja det 
som passar dem. 

För mer information, prata 
med Anna. Välkommen med i 
en bönegrupp du också!
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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
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,
kassor@ 
harbomissionskyrka.se

Sammanträden
Vårens sammanträden var 
inte bokade vid Försam
lingsbladets pressläggning.

Scout i Harbo
Vi träffas som vanligt på 
torsdagar 18.30 fram 
till och med den 16 maj. 
Den 5–6 maj är det hajk, 
och i sommar åker vi 
på Equmenias riksläger 
Prisma utanför Söder
hamn.

Detaljerat program 
finns på smu.harbo-
missionskyrka.se och 
i vår Facebookgrupp.

församlings boken
Vi gratulerar:
Carl Axel Elnersson 
70 år den 15 februari
Jonas Gustafsson 
45 år den 5 mars
Patrick Gustafsson 
50 år den 11 mars
Sara Larsson 
40 år den 22 mars
Bengt Larsson 
85 år 27 april

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

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
 ❏ Patrick, 304 12

Spelkväll med scouterna i 
patrullen Harpalt


