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juni
20 lördag

11.00

Midsommargudstjänst. Ekumenisk samling
i hembygdsgården. Medtag egen fikakorg. Inställt vid regn

28 söndag

11.00

Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar.

3

Juli
12 söndag

18.00

VerAndakt med knytis

1

26 söndag

18.00

VerAndakt med knytis

2

09 söndag

18.00 VerAndakt med knytis

3

23 söndag

11.00

Augusti
1

Konfa uppstartshajk på Älvåsa

28– fredag29 lördag
30 söndag

Gudstjänst

11.00

Regiondelsgudstjänst. Borgenkyrkan Tierp, samåkning
från missionskyrkan 10.00

Under sommaren möts vi till VerAndaktsknytis. Vi tar med vår egen fikakorg
och samlas för en stunds andaktsknyt, där var och en har möjlighet att bidra.
Andaktsmaterial finns på disken i kyrkan, det är bara att ta för sig och dela med
varandra. Det här är träffarna som kan bli precis som du vill ha dem!

September
06 söndag

11.00

Gudstjänst med nattvard. Anna Binning Sundberg
predikar.

2

20 söndag

11.00

Gudstjänst. Anna Binning Sundberg predikar.

3

27 söndag

18.00 Andrum. Anna Binning Sundberg leder.

Sammanträden

Ungdomsrådet: 24 juni i Östervåla, 26 augusti i Harbo, 23 september i Östervåla.
Verksamhetsrådet: 12 augusti. | Styrelsen: 20 augusti.
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Nu kör vi igång Konfaåret 20/21!
Går du i högstadiet är du hjärtligt
välkommen med! Den 12 juni har vi en
prova-på-dag på Älvåsa, och den 28–29
augusti har vi Uppstartshajk på Älvåsa.
Konfa är ett samarbete mellan Betel
Tärnsjö, Equmeniakyrkan i Östervåla,
Harbo missionskyrka, Korskyrkan i Östervåla, Tärnsjö missionskyrka och Bilda.

Historien om ett tomt vedförråd
En av de sista scoutkvällarna på terminen hittade scouterna med stor förvåning
ett tomt vedförråd när de skulle elda.
Den ved som scouterna hade huggit och
jobbat med under hela vårterminen var
stulen.
Den yngste ledaren sa ”en scout möter
svårigheter med glatt humör” och började
samla ihop brännbara träbitar i skogsdungen. Pastorn bad inom sig att detta
i slutändan skulle få bli en välsignelse,
och att allt det som tagits skulle lämnas
tillbaka till scouterna.
En annan scoutledare lade upp bilden
på det tomma vedförrådet på Leva i
Harbo-gruppen på Facebook. Det blev
många ledsna och arga kommentarer om

Bibelord

stölden på Facebook, men framför allt
många som visade sin kärlek genom att
vilja skänka ved till scouterna. Ved har
erbjudits och kommit från olika håll, varje
vedträ och löfte lika mycket värt, och lika
uppskattat.
Främst därför att det uttrycker, kärlek,
medmänsklighet och omsorg om våra
scouter. Men också därför att det ger möjligheten att elda många lägereldar, det är
ju det bästa våra scouter vet.
Nu har vedförrådet fyllts på, och det
är det mer än dubbelt så mycket ved
där som innan stölden! Tack Gud som
sänder goda människor, och tack till alla
er som generöst gett av er ved! Vi är sååå
tacksamma!

Ur församlings
boken ...
Vi gratulerar:
Samuel Lindberg
35 år den 18 juni
Jennifer Wall
55 år den 24 juni
AnnaKarin Ifongård
65 år den 28 juli
Hembud:
Febe Eriksson

Gud varken har eller
riskerar att få corona

D

et är viktigt att vi håller avstånd till varandra, så
att vi inte smittar varandra. Denna osynliga fara,
som så förödande kan skada oss. Coronavirus. Värt
att frukta, eller åtminstone ha stor respekt för. Vi måste
göra vad vi kan för att undvika smitta och för att skydda
varandra.
Coronaviruset får stora efterverkningar på individers
liv och hälsa, och på hela samhället. Och vi som kyrka
befinner oss ju i samhället och blir påverkade vi också.
Men, som många säger, vi ställer inte in, vi ställer om. Vi
försöker hitta nya sätt att nå varandra, och att nå ut.
Ett av dem är att vi lägger upp predikosammanfattning
i Facebookgruppen, och på Instakontot pastorannaharbo.
Kanske når vi även den som inte kan gå till kyrkan just nu.

Ju närmre
När allt på nyheterna kretsar
runt epidemin så blir det lätt att
vi håller
tankarna fastnar där i smittan. Och
oss till Gud,
allt känns eländigt och fokuserat
desto bättre
på smittan. Det är nästan som att
kommer det att
det är det enda som finns.
vara för oss.
En sak som man kanske glömmer mitt i detta smittofokus, är att det inte finns någon
corona i himlen. Och att Gud varken har, eller riskerar att
få, corona. Med honom gäller avståndsregeln tvärtemot,
ju närmre desto bättre i dessa coronatider. Ju närmre vi
håller oss till Gud, desto bättre kommer det att vara för
oss.
Han är den som är beständig genom allt, och när vi passerat den här krisen, så kommer det att stå ännu klarare än
nu, att den som är värd att lita till, det är Herren.
Så lägg ditt liv i hans hand. Om det är första gången, eller
för tusende gången, så är det det allra bästa du kan göra.
För Herren har omsorg om dig, och han kommer att vara
med dig, under coronatider såväl som andra
tider!
Med önskan om en välsignad sommar!
Anna Binning Sundberg,
pastor
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Bankgiro: 274-7004
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harbomissionskyrka.se

Ordförande:

Sara Larsson
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Kassör:

Samuel Sundberg
070-467 39 83,
kassor@
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Pastorns tider
Pastorns arbetstider
varierar och därför
annonseras de varje
vecka i församlingens
Facebookgrupp.
Pastorn har semester
29 juni–11 augusti.

Equmenia

Bankgiro: 771–1 633

smu@
harbomissionskyrka.se
Scout: scout@
harbomissionskyrka.se

Besök oss på nätet:
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