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Att bära ljuset med sig

Jag har under de senaste månaderna haft förmånen att få vara 
med på församlingens Alpha-kurs, som har pågått nu under 
hösten. Varje kväll följer ett visst mönster: Först äter vi tillsam-

mans, sedan tittar vi på en film som handlar om ett tema per kväll 
som rör tron och livet som kristen, och till sist sitter vi och samtalar 
om det vi sett och hur vi relaterar detta till vårt eget liv.

Det har varit intressant och givande att få delta och lyssna till sam-
talet om många av de viktiga och stora frågorna i livet. Att tillsam-
mans få dela sina tankar och erfarenheter om livet och tron känns 
djupt meningsfullt, och har skapat en god 
gemenskap mellan alla oss deltagare.

En av kvällarna var temat hur vi kan få Guds 
ledning i vårt liv, och ett sätt som nämns i 
filmen är genom Guds ord. I Psaltaren står det 
ju: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus 
på min stig” (Ps 119:105). Då kom jag att tänka 
på en händelse lite tidigare i höst.

Emellanåt ger jag mig ut och springer en motionsrunda, och gan-
ska ofta blir dessa rundor på kvällen när mörkret fallit. Lyckligtvis 
finns det ju belysning längs gatorna och även ett belyst motionsspår 
här i Harbo. Men det finns begränsningar i detta som jag inte visste 
om innan denna kväll, nämligen att ljuset i spåret släcks vid klockan 
tio. 

Så jag gav mig glatt i väg på en löptur och när jag hunnit halvvägs 
runt spåret försvann plötsligt ljuset på ett ögonblick och jag kunde 
inte ens se handen framför mig. Så småningom tog jag mig ut från 
spåret genom att titta uppåt mot trädkronorna och hjälpligt 
kunna ana var stigen svängde i detta beckmörker.

Så lärdomen från detta missöde är dels att om du ger dig 
ut och springer på kvällen, ta med dig en pannlampa! Och 
samma insikt tillämpad på vårt liv, när vi bär med oss Guds 
ljus i vårt hjärta ger det oss tröst även när allt är mörkt runt-
omkring oss.
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intressant och 
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talet om många av 
de viktiga och stora 
frågorna i livet.
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Den 29 februari–1 mars åker vi till Alunda och Furuhöjdskyrkan. Där vi har roligt till-
sammans och inspireras och umgås, möter varandra och Gud. Vi avslutar helgen med 
att vara med i deras gudstjänst. Det finns möjlighet till övernattning på olika sätt. 

Mer info kommer meddelas senare via hemsidan och i gudstjänsterna. 
Varmt välkommen med på den härliga helg! 
Anmälan till Linda Brundin Österberg eller Janne Larsson.

Mötesplatsens  
inspirationshelg 
Äger rum den 13–15 mars i Tärnsjö missions-
kyrka. Det blir en helg när Helhet genom Kris-
tus inspirerar oss med fokus på att bli frigjord 
och upprättad för att kunna betjäna andra, 
vilket är viktigt i vår tid. 
Denna helg är en helhet, där man är med 
under alla undervisningspass. Fredagens och 
lördagens undervisning måste man anmäla 
sig till. Söndagens gudstjänst är öppen för alla. 
Mer detaljerad info kommer. 
Anmälan till Anna, senast 1 mars.

Ledarkonferenser
20–22 mars, Örebro, Kallad, 
för ledare som leder tonåringar
25 april, Stockholm, barn-
ledarkonferens

Saker att Se fraM eMot

församlingsläger i alunda
Furuhöjdskyrkan i Alunda. Foto: FuruhöJdSkyrkanS FacebookSIda



februari
02 söndag 11.00 Gemensam gudstjänst  tillsammans med Equmenia-

kyrkan Östervåla, i Östervåla.

13.00 Equmenia i Harbo och Östervålas årsmöte

04 tisdag 18.00 Nya Går’n,  terminsstart.

06 torsdag 18.30 Scout,  terminsstart.

08 lördag 10.30 Andakt på Tallgården 2

11.30 Andakt på Kvarnängen 2

09 söndag 10.30 Bön i andaktsrummet.

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

2

12 onsdag 18.30 Alpha.

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

16 söndag 18.00 Stilla Andrum 2

18 tisdag 18.30 Alpha. Avslutningsfest.

29 lördag Församlingshelg i Alunda. Se mer information på 
föregående uppslag.

Annahita Parsan besöker missions kyrkans fredagskafé i februari. Foto: natanael gIndemo



apriL

MarS

04 lördag 10.30 Andakt på Tallgården 3

11.30 Andakt på Kvarnängen 3

09 torsdag 19.00 Getsemanesamling på skärtorsdagen.

10 fredag Långfredagsgudstjänst i Svenska kyrkan.

12 söndag 11.00 Påskdagsgudstjänst. 3

17 fredag 12.00 Fredagskafé. Sång- och gitarrgruppen 5 G med Janne 
Olsson i spetsen.

18 lördag 10.00 Arbetsdag i kyrkan. Vi ses för att gemensamt göra det 
fint i vår kyrka.

26 söndag 11.00 Gudstjänst. Predikan av Anna Binning Sundberg. 1

01 söndag Församlingshelgen i Alunda fortsätter. 3

08 söndag 11.00 Gudstjänst. 1

13–
15

fredag–
söndag

Mötesplatsens Inspirationshelg. Se föregående 
uppslag för mer information

20 fredag 12.00 Fredagskafé. Linda Jansson berättar ur livet och läser 
egna dikter.

22 söndag 11.00 Gudstjänst. 2

29 söndag 11.00 Scoutgudstjänst. Predikan av Anna Binning Sund-
berg.

2

arbetsgruppernas veckor
Vecka  Grupp

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

Vecka  Grupp
11 1
12 2
13 2 
14 3
15 3
16 1

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

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



juni
07 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar. 1

20 lördag 11.00 Midsommargudstjänst. Ekumenisk samling  
i hembygdsgården. 

2

Maj
03 söndag 11.00 Bibelsamtalsgudstjänst. Anna Binning Sundberg 

talar. Bibelsamtal utifrån bibelstudietema i försam-
lingsvåningen.

2

08 fredag 12.00 Fredagskafé. Gäst presenteras senare.

17 söndag 11.00 Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar. 3

21 torsdag 11.00 Kristi himmelsfärds-gudstjänst på Järpenstorp. 3

21–23 torsdag–
lördag

Kyrkokonferensen Malmö. Mer information finns 
att läsa på equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens

23 lördag 10.30 Andakt på Tallgården 1

11.30 Andakt på Kvarnängen 1

24 söndag 18.00 Andrum 3

31 söndag 11.00 Gudstjänst på pingstdagen. Anna Binning Sundberg 
predikar. 

1

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 på www.equmeniakyrkan.se/ostervala.

Midsommar vid Harbo hembygdsgård.
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Sammanträden
Equmenias årsmöte: 2 februari i Östervåla.
Församlingens årsmöte: 9 februari.  
Önskas pappershandlingar till årsmötet,  
vänligen meddela Sara det, senast 19 januari.
Verksamhetsrådet: 1 april.

Detta händer för dig som är ung:
 ■ Tisdagar Nya Går’n – terminsstart 4 februari
 ■ Torsdagar Scout – terminsstart 6 februari, för 

program se Harbo scoutkårs Facebookgrupp.
 ■ Fredagar Tonår – terminsstart 10 januari, för 

program se tonårs Facebookgrupp. 
 ■ Under våren hoppas vi också komma igång 

med ungdomsAlpha, så håll utkik efter det!

Scouter på julmarknad.
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Missionskyrkan 
på facebook
Följ vad som händer i församlingen på 
Facebook. Vi har en öppen sida på  
facebook.com/harbomissionskyrka
Vi har även en grupp, sök efter Harbo 
missionsförsamling så hittar du den.
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bön för församlingen
Vi fortsätter bönen för församlingen 
10.30 i andaktsrummet varje söndag 
med gudstjänst.  Alla är varmt välkom-
na att delta i detta viktiga bönearbete!

bibelord
Allt är tillåtet för mig – men allt är inte 
nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men 

ingenting får ta makten över mig
1 Korinthierbrevet 6:12

Foto: olIvIa Snow/unSplaSh



Equmenia
Bankgiro: 771–1 633
smu@ 
harbomissionskyrka.se
Scout: scout@  
harbomissionskyrka.se

Besök oss på nätet:
harbomissions
kyrka.se

Pastorns tider
Pastorns arbetstider 
varierar och därför 
annonseras de varje 
vecka i församlingens 
Facebookgrupp. Vill 
du hellre veta detta 
via sms, var vänlig att 
meddela Anna.

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

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

Snabba fakta

ur församlings boken ...
Vi gratulerar:
Johannes Ifongård
35 år den 21 februari
Samuel Lindberg
35 år den 18 juni
Jakob Ihfongård
40 år den 30 april
Jennifer Wall
55 år den 24 juni
Lisbeth Adolfsson
80 år den 27 maj

Församlingen växer!  
Här är alla nya medlemmar 
under 2018–2019:
Johanna Almqvist
Eva Eriksson
Stieve Eriksson
Hampus Gustafsson
Joel Gustafsson
Jennifer Wall
Madeline Wall
Thomas Österberg

Foto:  leIF lundberg

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


