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Scoutläger på  
sommarens  
varmaste vecka
Harbos scouter åkte på rikslägret Prisma 
i slutet på juli. En stor del av tiden gick åt 
till att bada – med eller utan scoutskjorta.



En mäktig och helig stund när 
Equmeniakyrkan samlades

Hopp till jordens yttersta gräns” var mottot för Equmeniakyr-
kans konferens i Jönköping där jag deltog som representant 
för Harbo missionsförsamling. Inledningsgudstjänsten i Are-

nan var en högtid med sång och musik, predikan och upplevelsen av 
att vara många, när man kommer från en till antalet liten församling. 

Mitt uppdrag var att delta i förhandlingarna som hölls i Pingstkyr-
kan tillsammans med drygt 700 andra ombud. Det var intressant att 
få höra om samfundets ansvar för församlingsutveckling, försam-
lingsgrundande, nationell och internationell mission, utbildning av 
människor till tjänst för Gud och fem folkhög-
skolor. 

Ekonomin är ju övergripande och för tillfäl-
let inte i balans. Någon hade räknat ut att det 
behövs 264 kr/medlem och år. Verkar ju inte 
vara oöverkomligt, pengar finns, men finns 
offer viljan? undrade någon. Förbön hölls för 
alla valda medarbetare i församlingarna.                      

På torsdagen var det festkväll med temat ”Inför vår Herre är vi alla 
smålänningar”. Det blev en kväll med mycket roligt om smålänning-
ar, historik, vacker sång och musik och något att förtära. 

Senare var det möte i Pingstkyrkan med samfundets evangelister, 
där de berättade om sitt arbete runt om i landet. En hade nyss varit 
i Göteborg och arbetat med ungdomar och 20 av dem hade blivit 
frälsta. 

Två fina konserter i Kristina kyrka hann vi med, men den största  
högtiden var söndagens avslutningsgudstjänst, då vår Anna ordine-
rades till pastor. En mäktig och helig stund med den långa raden av 
nya pastorer och diakoner på estraden, som under förbön avskildes 
till sin tjänst. 

Det var också roligt att träffa gamla vänner, och Ebbe och Gudrun 
bad mig hälsa er alla så mycket. 

Den största  
högtiden var 

söndagens avslut-
ningsgudstjänst, då 
vår Anna ordinera-
des till pastor.
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Efter att Heby kommun lade ner sin fri-
tidsgård som höll till i Harbo missionskyr-
ka har församlingen och ett antal frivilliga 
bestämt sig för att starta ”Nya går’n”, 
vilken invigdes den 3 september. 

Varje tisdagkväll är barn och unga väl-
komna till kyrkan, där det går att umgås, 

delta i aktiviteter, prata med vänner och 
köpa fika. 

Mellan klockan 18.00 och 19.30 år Nya 
går’n öppen för dem som går i trean och 
fyran, medan den som går i femman upp 
till nian kan vara kvar till klockan 21.00. 

Nya Går’n är förstås helt drogfri.

detta har hänt

nya Går’n för barn och unga invigd
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oktober
03 torsdag 18.30 Scout. Lägereko med Östervåla scoutkår.

05–
06 

lördag–
söndag

Anders Sjöberg, Östervåla. Se Equmeniakyrkan 
Östervålas annonsering

09 onsdag 18.30 Alpha.

12–
13 

lördag–
söndag

Pär Alfredsson i Tärnsjö. Se Tärnsjö missionsför-
samlings annonsering

12–13 Scouthajk.

12 lördag Regionsfest, Ockelbo. Se separat annonsering

13 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet

13 11.00 Familjegudstjänst. Predikan av Anna Binning 
Sundberg.

2

13 18.00 Bön för bygden. Ekumeniska bön i Korskyrkan 
Östervåla

16 onsdag 18.30 Alpha.

18 onsdag 18.30 Alpha.

19 torsdag 18.30 Scout.

20 fredag 12.00 Fredagskafé. Kurt Fernros sjunger och spelar egna 
och andras sånger.

22 söndag 11.00 Gudstjänst. PO Byrskog, Regional kyrkoledare 
besöker.

1

13.30 Smågruppsinspiration. Malin Forsvall, Bildakon-
sulent, inspirerar och utbilda omkring smågruppens 
betydelse

26 torsdag 18.30 Scout.

28 lördag Mittkampen. Scouttävling med Region Mitt.

29 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet

11.00 Gudstjänst. Predikan av Samuel Wångehag. 1

septeMber



noveMber
02 lördag 10.30 Bön i andaktsrummet

11.00 Gudstjänst på Alla helgona. Predikan av Anna Bin-
ning Sundberg.

1

06 onsdag 18.30 Alpha.

07 torsdag 18.30 Scout.

10 söndag 18.00 Bön för bygden. Ekumenisk bön i Korskyrkan, Östervåla.

13 onsdag 18.30 Alpha.

14 torsdag 18.30 Scout. Spårning.

16 lördag Öppnare än du tror,  Gävle.

17 söndag 10:30 Bön i andaktsrummet

11.00 Gudstjänst. Predikan av Anna Binning Sundberg. 2

21 torsdag 18.30 Scout.

22 fredag 12.00 Fredagskafé. Samtal om Omkring Oscar Ahnfeldts liv.

28 torsdag 18.30 Scout.

30 lördag 18.00 Allsång. Arrangeras i samarbete med Harbo sockenråd.

17 torsdag 18.30 Scout.

18 fredag 12.00 Fredagskafé. Ken Forsberg pratar om ett liv på 
resande fot.

19 lördag 10.00 Arbetsdag i kyrkan. Vi fixar och donar med det som 
behövs i och utanför kyrkan.

20 söndag 18.00 Andrum. 3

24 torsdag 18.30 Scout.

26 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen 3

13.30 Andakt på Tallgården

27 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet

11.00 Gudstjänst. Predikan av Anna Binning Sundberg. 3



januari
06 måndag 15.00 Församlingens julfest på trettondag jul. 3

11 lördag 10.00 Alphadag.

19 söndag 10:30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst. Predikan av Anna Binning Sundberg. 3

22 onsdag 18.30 Alpha.

29 onsdag 18.30 Alpha.

deceMber
01 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

01 söndag 11.00 Gudstjänst på första advent. Predikan av Anna Binning 
Sundberg.

3

04 onsdag 18.30 Alpha.

06 fredag 18.30 Scoutavslutning. Julbad på Fyrishov.

08 söndag 18.00 Bön för bygden. Ekumenisk bön i Korskyrkan Östervåla.

11 onsdag 18.30 Alpha.

14 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen. 1

13.30 Andakt på Tallgården.

15 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst på tredje advent. Predikan av Anna Binning 
Sundberg.

1

22 söndag 10.00 Julfrukost på fjärde advent. 1

26 torsdag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst på annandag jul. 2

31 tisdag 16.00 Nyårsafton. Ekumenisk nyårsbön i Harbo kyrka.

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.



februari
02 söndag 18.00 Stilla Andrum. Anna Binning Sundberg leder. 1

08 lördag 11.00 Andakt på Kvarnängen 2

13.30 Andakt på Tallgården

09 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

11.00 Gudstjänst med Församlingens årsmöte. Predikan 
av Anna Binning Sundberg.

2

12 onsdag 18.30 Alpha, avslutningsfest.

14 fredag 12.00 Fredagskafé. Annahita Parsan, präst, berättar om sitt 
liv och sin flykt från Iran.

arbetsgruppernas veckor
Vecka  Grupp

39 1
40 2
41 2
42 3
43 3
44 1

Vecka  Grupp
45 1
46 2
47 2
48 3
49 3
50 1

Vecka  Grupp
51 1
52 2
1 2
2 3
3 3
4 1

Vecka  Grupp
5 1
6 2
7 2 
8 3
9 3
10 1

Det går bra att swisha din  
gåva till församlingen!
Numret är: 123 690 81 98

sammanträden
UR: 8 oktober 19.00.
Styrelsen: 17  september.
Verksamhetsrådet:  
5 november.

Annahita Parsan 
besöker missions
kyrkans fredagskafé.

Foto: natanaeL gIndeMo



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

bön för byGden

bibelord
Han sänder sitt budskap till jorden, 
hans ord går ut med hast. Han låter snö 

falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. 
Han kastar sitt hagel som smulor, vem kan 
uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det 
frusna smälter, han låter 
sin vind blåsa och vatt-
nen strömmar.

Psaltaren 147:15-18
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Vi samlas till ekumenisk förbön för vår bygd, för familjer, 
samhälle, skola, kommun och andra strukturer i vår kom-
mun. Var med i bönen du också, vår kommun behöver din 
bön! 

Denna höst äger Bön för bygden rum i Korskyrkan 
Östervåla, den 15 september, 13 oktober, 10 november 
och 8 december, alltid klockan 18. 

Varmt välkommen!


