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Mot himlen  
med scout  

i Harbo

På vårens hajk paddlade de äldre 
scouterna till fågel tornet i Sjöbo 
vid Tämnaren och tittade på 
utsikten, innan vi anslöt till de 
yngre scouterna på Öndbo. 



Den tid som lagts på relationer 
till scouterna är guld värd

Jag kan väl inte säg att jag är så väldigt bra på scouting. I ärlighetens 
namn, så har jag nog sällan stött på en scout med mindre kunskaper 
om eldning, knopar, sånt man vanligen förknippar scout med. Därtill 

är jag ganska feg utav mig, eller, generösare uttryckt; jag har stor själv
bevarelsedrift och mycket säkerhetstänk. 

Det är ju inte ett problem egentligen. Dels därför att de andra scout
ledarna är så otroligt duktiga på scouting, de är riktiga ärkescouter allihop. 
Men också därför att alla barn är inte så scoutiga. Det finns de som egent
ligen är bättre på annat. De behöver också någon att identifiera sig med, 
och framför allt, någon som de kan få vara duktigare än. 

Men allra viktigast, så tänker jag att vår upp
gift med scouterna är att bygga relationer, och 
lyfta och stärka barnen i deras växande. När 
jag tittar tillbaka på det här scoutåret, så är det 
just relationerna som är det bestående för mig. 
De där relationerna som alltid varit goda och 
varma, men också de som präglats av lite stor
migheter till de barn som inte har det så lätt med sig själva och världen. 

När sista scoutkvällen för i år har varit, kan jag konstatera att den tid 
som lagts på relationerna varit mer än guld värd. Att se varje scout i 
ögonen, att säga att du är värdefull, viktig och omtyckt, kan tända ljus i 
de mest sorgsna ögon. Det syns inte alltid på direkten, men efter några 
terminers ständiga upprepande kan man börja se förändring.

Egentligen är det vad varje människa behöver, någon som säger att 
man är värdefull och älskad. Kanske söker vi det så desperat eftersom 
värdefull och älskad är vår sanna identitet, vilken ofta berövas oss i livets 
villervalla. Och någonstans vill vår själ ha tillbaka bekräf
telsen från Gud. Sanningen är den, att vi inte behöver söka 
den bekräftelsen, den söker oss. Gud älskar oss och söker 
oss. Han längtar efter att få säga till var och en av oss att vi är 
älskade och värdefulla. I varje solstråle, löv och blomma du 
ser, säger han det till dig.

Att se varje 
scout i ögo-

nen, att säga att du 
är värdefull ... kan 
tända ljus i de mest 
sorgsna ögon.
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Anna Binning Sundberg,
pastor



I höst finns möjligheten att gå Alpha i Harbo missions
kyrka. Alpha är en grundkurs i livsfrågor och vad kristen 
tro innebär, som över 100 000 personer har gått i Sverige. 
Inga förkunskaper behövs. 

En Alphakväll innehåller en film om dagens ämne, 
samtal om filmen, gemenskap runt matbordet och med 
varandra. Alphakursens deltagare brukar vara mycket 
nöjda med kursen och finna gemenskap för livet. 

Välkommen med du också! 
Och du, ta gärna med din granne, vän eller släkting! 
Anmälan till Anna 072–210 48 49, anna@harbomissionskyrka.se

Besök av Per-Olof Byrskog
22 september. PerOlof Byrskog, 
regional kyrkoledare Region Mitt 
predikar i Harbo missionskyrka. 
Han är en god predikant, och 
inspirerande person. Missa inte 
tillfället att få bekantskap med vår 
regionale kyrkoledare.

Anders Sjöberg  
till Östervåla
5–6 oktober. Anders Sjöberg, EFS
präst, lärare i Nya testamentet, och 
uppskattad förkunnare kommer 
till Equmeniakyrkan Östervåla. Vi 
är inbjudna att vara med!

Höstmöte med Pär Alfredsson
12–13 oktober har Tärnsjö mis
sionsförsamling sitt årliga höst
möte då Pär Alfredsson undervisar. 
Pär Alfredsson är chef för nationel
la enheten i Equmeniakyrkan och 
var tidigare nationell evangelist. 
Vi är välkomna att vara med på 
höstmötet och inspireras!

SAker Att Se frAM eMOt

Välkommen att till Alpha! 

kallelse till  
församlingsmöte
Den 1 september hålls 
församlingsmöte i sam
band med gudstjänsten. 
Välkommen att vara med 
och påverka!

församlings boken
Vi gratulerar:
Eva Eriksson 
80 år den 14 juli
Ingemar Lindberg 
70 år den 20 juli
Linda Gustafsson 
45 år den 8 augusti
Gunnie Gustafsson 
80 år den 9 september



AuguSti

Juli

04 söndag 18.00 VerAndaktsknyt. 3

18 söndag 11.00 Gudstjänst. 1

25 söndag 11.00 Regiondelsgudstjänst,  Skärplinge missionskyrka. Sam
åkning från Harbo missionskyrka klockan 9.45.

31 lördag 11.00 Styrelsedag.

11.00 Andakt på Kvarnängen. 2

13.30 Andakt på Tallgården. 2

06 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen 1

13.30 Andakt på Tallgården 1

07 söndag 18.00 VerAndaktsknyt. Läs mer på nästa sida. 1

Tillfälligt sommaruppehåll i programmet. 

21 söndag 18.00 VerAndaktsknyt. 2

21–27 jul Scoutlägret Prisma. Se mer på nästa uppslag.

08 lördag Konfaläsning. Förberedelser inför konfirmationsguds
tjänsten.

09 söndag 11.00 Konfirmationsgudstjänst. Tärnsjö missionskyrka.

16 söndag 11.00 Gudstjänst. 3

22 lördag 11.00 Ekumenisk gudstjänst  Hembygdsgården på 
midsommardagen. Medtag fikakorg

Juni

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.



SePteMBer
01 söndag 11.00 Gudstjänst. Sara Larsson och Linda Gustafsson 

sjunger. Församlingsmöte.
2

11 onsdag 18.30 Alphastart. Läs mer på föregående uppslag.

13–15 fredag
söndag

Styrelsehelg. Församlingens styrelse är på ekumenisk 
gemenskapshelg på Aspnäs.

22 söndag 11.00 Gudstjänst. Gästpredikant: PerOlof Byrskog, regional 
kyrkoledare.

1

13.30 Smågruppsinspiration. Malin Forsvall på Bilda inspi
rarerar och utbildar om smågruppens betydelse och 
funktion.

25 söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst  på Aspnäs.

Arbetsgruppernas veckor
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
37 3
38 1

Vecka  Grupp
39 1
40 2
41 2
42 3
43 3
44 1
45 1
46 2

Vecka  Grupp
47 2
48 3
49 3
50 1
51 1
52 2

Verandaktsknyt
Vi som vill träffas för en stunds 
gemenskap på verandan om
kring andaktskorgen, där vi som 
kommer själva formar innehål
let i andakten; Andaktsknyt. 
Det finns också möjlighet att 
grilla det du tar med dig.
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Harbos scouter åker  
på stort läger i sommar
I juli är det dags för Equmenias nationella scoutläger Prisma i Mohed, 
Söderhamn. 23 scouter och 7 ledare från Harbo ska med, och vi reser 
tillsammans med scouterna från Östervåla. 

På Prisma kommer vi träffa kompisar, laga mat, gå på andakter, tälja, bo 
i tält och mycket mer! Det blir en hjältedag, en stor scen med häftig under
hållning, kaféer, och seminarier.

Prisma är ett läger där vi får reflektera Guds ljus och sprida det vidare i 
världen. 

Så ser lägerveckan ut:
På söndagen reser vi till lägerplatsen och gör oss hemmastadda. Kvällen 

avslutas med en mäktig invigning.
På måndag, tisdag, torsdag och fredag börjar dagen med en morgon

samling följt av ett dagsprogram under förmiddagen för alla på lägret. På 
eftermiddagen erbjuds en mängd olika spontanaktiviteter och på kvällen 
hålls det flera mindre lägerbål på olika ställen på lägerområdet. På freda
gen avslutas dagen tillsammans med gudstjänst och scenshow. 

På onsdagen får vi alla vara med på en hjältedag med massor av spän
nande aktiviteter där vi får chansen att se hur vi alla kan vara vardags
hjältar. På lördagen är det dags att dra sig hemåt. 

Be gärna för scouter och ledare före och under veckan, att vi får en bra 
upp levelse och att ingen gör sig illa eller blir sjuk. 

För den som är hemma går det att följa vad som händer i vår lägerby på 
Harbo scoutkårs Facebooksida: facebook.com/groups/harboscout



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
Lägg allt du gör i Herrens hand, så 
kommer dina planer att lyckas. 

 Ordspråksboken 16:3

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 inrikt
ningar, så att alla ska kunna 
välja det som passar dem. 

För mer information, 
prata med Anna. Välkom
men med i en bönegrupp 
du också!
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Equmenia
Bankgiro: 771–1 633
smu@ 
harbomissionskyrka.se
Scout: scout@  
harbomissionskyrka.se

Besök oss på nätet:
harbomissions
kyrka.se

Pastorns tider
Arbetstid: Varierande.
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

SiStA SidAn
Pastorns arbetstider
En pastor kan jobba hur mycket som helst, och hur lite 
som helst.  Och alla har olika tankar om vad som är det 
viktigaste i pastorns arbete. 

Jag har valt att inte ha några expeditionstider, eftersom 
jag inte ser någon vinst i att sitta ensam i kyrkan en viss 
tid, när man inte vet om någon vill besöka en just då. 
I stället är jag med på de flesta gudstjänster och kyrkfi
kan, och det passar sig väldigt väl att ta upp saker med 
mig då! Det är också tillfällen när man träffar större delen 
av församlingen, så de känns viktiga för mig. 

Vill ni nå mig under veckorna så är det möjligt via både 
mejl, telefon och sms, eller vid någon av våra aktiviteter 
som jag är med på. Vi kan också boka in tid för ett möte, 
om någon önskar det.

Jag har under våren skrivit upp min tänkta arbetsrytm, 
vecka för vecka, i vår Facebookgrupp. Dels för att ni ska 
ha en aning om när jag är i tjänst, och dels för min egen 
del som ett sätt att begränsa mig själv, och för att få en 
samlad bild av mitt arbete. 

Inläggen i Facebookgruppen når de flesta, men tyvärr 
inte alla i församlingen. Om du som inte har Facebook 
vill få denna information kan du få den via sms. Meddela 
mig detta så lägger jag till dig!

Vi i styrelsen har ett pågående arbete med utvärdering 
av mina arbetstider och vad som ska rymmas i min 
tjänst. 

Livet och församlingslivet är delvis förändrat sedan 
jag tillträdde min tjänst i Harbo, och detta är en del i att 
uppdatera oss till dagens situationer. Vad tycker du som 
församlingsmedlem är viktigaste delarna i min tjänst 
som pastor? Vad vill du att jag prioriterar? Samtala gärna 
med mig och styrelsen om detta!

När jag nu efter sex och ett halvt år ska ordineras som 
pastor i Equmeniakyrkan, är jag glad och lycklig över att 
jag får tjäna i den av alla församlingar i Equmenia kyrkan 
som är mig kärast. Det är nåd!

Med kärlek
Er pastor Anna


