
Församlingsbladet

Missionskyrkan
 i Harboseptember 2020 – Februari 2021

Foto: AnnA Binning SundBerg

Invigning av  
ny scoutledare
Den 4 oktober invigdes Vilgot Lötberg som ny 
scoutledare i Harbo scoutkår. Det var första gången 
en av våra scouter invigts som ledare på många år.



Redaktion: Jakob ihfongård, Anna Binning Sundberg, AnnaKarin ifongård, tove Holling

En gemenskap som sträcker 
sig över generationerna

En av de allra vackraste sakerna med att vara församling, är att ha en 
gemenskap som sträcker sig över många generationer. Det är oerhört 
vackert när en av de minsta berättar något för de allra äldsta, eller när 

generationer bredvid varandra känner sig som ett. Ge-
menskapen, värmen, skratten och delandet av det som är 
roligt, och delandet av det som inte är så roligt. Varje gene-
ration har sitt unika bidrag in i församlingsgemenskapen, 
och ingen av dem är överflödig eller onödig. Alla är viktiga 
och har bidrag som de andra inte kan ge.

Så kom den där coronan. Och så många premisser har för-
ändrats. Vi kan inte längre vara lika nära varandra. Vi kan 
inte krama om den vi möter i kyrkan, vi kan inte längre ta 
varandra i hand när vi hälsar. Och en del av oss kan inte 
längre ens komma till våra samlingar. Generationsförsam-
lingen är spridd. Och mötena mellan generationer är inte 
lika självklara längre, av omsorg om varandra.

Ni fattas oss. Vi är tacksamma för att vi fortfarande kan 
fira gudstjänst i Harbo missionsförsamling. Att några av oss kan bära den kon-
tinuerliga gudstjänsten. Men varje gång vi möts till gudstjänst, så saknar vi alla 
dem som inte kan komma. Ni fattas oss. 

Men vi bär på ett hopp om att Gud ska ta oss igenom detta, och att det ska 
komma en framtid när vi alla kan mötas frimodigt igen. Och att den Gud som 
burit församlingen i mer än 140 år, ja nära 2 000 år om man ser till hela kristna 
församlingshistorien, Han kommer att bära och ansvara för församlingen även i 
denna tid! Så med blicken stadigt fäst på Herren, och i förtröstan på Honom, så 
behöver vi varken rädas eller misströsta.

Vi är delar av Kristi kropp, som sträcker sig längre än vad ögat kan se. Och 
Han som binder oss samman i blodsband genom sitt försonande blod, 
Han når in i rum dit ingen annan kan gå. Vi hör samman på ett sätt 
som inget och ingen kan ta ifrån oss! Det är en nåd att stilla förundras 
över i denna tid.

Anna Binning Sundberg,
pastor
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Fredagskaféet är för tillfället på ”paus” 
på grund av coronapandemin. Vi vill ju 
vara rädda om våra äldre! Så fort det är 
möjligt för oss att mötas utan risk för 
covid-19 så kommer vi att starta Fredags-
kaféet igen. Detta längtar vi efter! Under 
tiden har vi några andra aktiviteter som 
du kan få vara med på, där det inte finns 
någon risk för smitta:

Bibelsamtal via telefon.  Den 16 oktober 
och 20 november kl. 12.00. 

Detta bibelsamtal är en telefonkonfe-
rens, där man kan vara flera på samma 
telefonlinje. Det är ett väldigt enkelt sätt 
att dela ett bibelsamtal på. Bibelsamtalet 
går till så att den som vill vara med ringer 
upp nedanstående nummer, där pastor 
Anna är i andra änden av luren. 

Sedan läser vi en bibeltext, därefter får 
ni höra några noteringar om texten, några 
samtalsfrågor utifrån detta, och så delar 
vi de frågor och tankar som väckts i er. 
Enklare än så blir det inte, och det finns 
definitivt ingen risk för coronasmitta! 

Man behöver inga förkunskaper, 
men det är lättare om man har sin bibel 
tillgänglig.

Instruktion för att delta i Bibelsamtalet:
Ring upp 08 124 107 15 så kommer du 

till en röst som välkomnar dig in i samta-
let och ber dig trycka din kod. 

Slå 3976845# så är du med i samtalet!

Andlig tipspromenad.  Under hösten 
kommer en ”Andlig tipspromenad” att 
sättas upp runtom kyrkan. Här kan du gå, 
ensam eller i sällskap, och ta del av det 
som står på lapparna. Be en bön, och ta 
den tid du känner att du vill för att tänka 
på orden på varje lapp. Låt Herren få vara 
den som går bredvid dig/er!

Coronasäkra aktiviteter  
under höst och vinter

Bön för bygden 18 okt, 22 nov kl. 18.
Det viktigaste för att saker och ting ska fungera är bön. Därför får vi turas om 
med de andra kyrkorna i kommunen att bära bönen för vår bygd. Denna termin 
är det vårt ansvar att be för Heby kommun och dess invånare. Så kom och var 
med och bär den livsviktiga bönen för vår kommun!
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oktoBer
3–4 lördag–söndag Scouthajk  med scoutinvigning.

4 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst  med församlingsmöte 1

7 onsdag 17.00 Konfa  i Tärnsjö missionskyrka

8 torsdag 18.30 Scout  för äventyrare och utmanare

9 fredag 19.00 Tonår

10 lördag 10.00 Arbetsdag

15 torsdag 18.30 Scout

2 onsdag 17.00 Konfa i Tärnsjö missionskyrka.

5 lördag 17.00 Församlingsmöte

6 söndag 10.30 Bön 

11.00 Gudstjänst 2

13.00 After Church

10 torsdag 18.30 Scoutstart.

11 fredag 19.00 Konfa Tonår i Tärnsjö missionskyrka

17 torsdag 18.30 Scout

18 fredag 12.00 Bibelsamtal via telefonkonferens

20 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst. Hanna och Viktor Edvarsson sjunger 
och spelar. Konfa

3

13.00 After Church

18.00 Bön för bygden. Se föregående uppslag för info. 3

24 torsdag 18.30 Scout.

27 söndag 18.00 Andrum 3

SepteMBer



NoveMBer
5 torsdag 18.30 Scout

8 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst. Niklas Ahlezon spelar och sjunger. 3

13.00 After Church

11 onsdag 17.00 Konfa i Korskyrkan, Östervåla

12 torsdag 18.30 Scout.

14 lördag Scout: Mittkampen. Övernattning för de äldre scouterna

19 torsdag 18.30 Scout

20 fredag 12.00 Bibelsamtal via telefonkonferens

19.00 Konfa Tonår i Korskyrkan Östervåla

21 lördag 15.00 Gudstjänstledarutbildning

16.30 Nattvardstjänarutbildning

18.00 Andrum 1

16 fredag 12.00 Bibelsamtal via telefonkonferens

19.00 Konfa Tonår  i Tärnsjö missionskyrka

18 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst. Curt Fernros sjunger och spelar 2

18.00 Bön för bygden. Se föregående uppslag för info.

22 torsdag 18.30 Scout

23-
25

fredag-
söndag

Konfa i samband med konferensen Good for You 
 i Equmeniakyrkan Östervåla

24 lördag Eventuellt andakter på Tallgården och Kvarn
ängen, utifrån coronaläget.

1

30 fredag Allhelgonafest för barn. Mer information kommer.

31 lördag 11.00 Gudstjänst i Allhelgonatid, nattvard. Göran Öman 
spelar och sjunger.

3



DeCeMBer
2 onsdag 17.00 Konfa i Korskyrkan, Östervåla

4 fredag Scouternas julbad. För mer info och tid, se Facebook

11 fredag 19.00 Konfa Tonår i Korskyrkan, Östervåla

12 lördag Eventuellt andakter på Tallgården och Kvarn ängen, 
utifrån coronaläget.

2

13 söndag 10.30 Bön på tredje advent.

11.00 Gudstjänst på tredje advent och Konfa 3

13.00 After Church

22 söndag 10.00 Julfrukost  med samling runt krubban på fjärde advent 3

26 lördag 11.00 Gudstjänst på Annandag jul 1

31 torsdag 16.00 Ekumenisk nyårsbön  på nyårsafton 1

Sammanträden
UR: 14 oktober (Harbo), 18 november  
(Östervåla), 9 december (Harbo).
Styrelsen: 17 oktober (styrelsedag)
Verksamhetsrådet: 15 december

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

22 söndag 13.00 After Church

18.00 Bön för bygden. Se föregående uppslag för info.

26 torsdag 18.30 Scout. Läger- och hajkeko. 

27 fredag 19.00 Tonår Harbo

29 söndag 10.30 Bön på första advent

11.00 Adventsgudstjänst och Konfa 2

NoveMBer fortsättning



JaNuari

FeBruari

6 onsdag 14.00 Julfest med knytis  på Trettondagen. 2

10 söndag 13.00 After Church

18.00 Andrum 2

13 onsdag 17.00 Konfa 

22 fredag 19.00 Konfa Tonår 

24 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst. Pär-Inge Larsson predikar. 3

31 söndag 10.30 Bön

11.00 Gudstjänst och Konfa

10 onsdag 17.00 Konfa 

14 söndag 11.00 Andakt Årsmöte

arbetsgruppernas veckor
Vecka  Grupp
40–41 1
42–43 2
44–45 3 

Vecka  Grupp
46–47 1
48–49 2
50–51 3

Vecka  Grupp
52–53 1
1–2 2
3–4 3 

Vecka  Grupp
5–6 1
7–8 2
9–10 3

Ur församlings boken
Vi gratulerar:
Jan Larsson
50 år den 4 november
Ronald Sundgren
80 år den 24 november

Hembud:
Kerstin Larsson
Den 11 september



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:  
Vakant
ordforande@ 
harbomissionskyrka.se

Kassör:  
Samuel Sundberg
070-467 39 83,
kassor@ 
harbomissionskyrka.se

SNaBBa Fakta
aktiviteter för barn och unga
Det händer flera saker för barn och ungdomar hos oss i 
höst, och flera är på gång! 

 ■ Barnens gudstjänst firas nästan varje gudstjänst.
 ■ Vi ses till scout varje torsdag 18.30 med en massa 

fantastiska scouter i olika åldrar. Utöver det är flera hajker 
inbokade (se kalendern)!

 ■ After Church Alpha Youth pågår med ett gäng snack-
saliga tonåringar ett antal söndagseftermiddagar (se 
kalendern).

 ■ Tonår är i Harbo några gånger under hösten (se kalen-
dern), och andra fredagar är det i Tärnsjö eller Östervåla.

 ■ Konfa 20/21 har börjat och är i full gång med ett härligt 
gäng (se kalendern)!

 ■ Allhelgonafest för barn på höstlovet.
Och fler aktiviteter är i planeringsstadiet! Det blir en hel 
massa barn och ungdomar! 

utbildning i att leda gudstjänst  
och dela ut nattvard i november
I de nya arbetsgrupperna är tanken att varje medlem ska 
få möjlighet att göra det de känner sig kallade till, och att 
möjligheterna att pröva nya saker ska vara större än förut. 
Vi tror ju som det står i Bibeln, att när vi ses har varje män-
niska något att bidra med. 

Men steget in i nya uppgifter kan kännas stort och osä-
kert, särskilt när det kommer till olika former av tjänande i 
gudstjänsten. Därför har vi två tillfällen med enkel utbild-
ning för att vidareutveckla sig själv, och för att kanske våga 
ta helt nya steg i gudstjänstlivet. 

Dessa utbildningar är till för var och en som någon gång 
funderat på hur man gör, eller på om man skulle vilja göra, 
eller om man redan gör detta. Kort sagt, dessas tillfällen är 
egentligen till för alla.

 ■ Gudstjänstledarutbildning, 21 november,  15.00
 ■ Nattvardstjänarutbildning, 21 november, 16.30
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