
Edenytt februari 2019 
Nytt år och nya möjligheter! Så här i februari med alla hjärtans dag och vinterfestival kan vi passa 
på att ge oss själva och varandra lite kärlek. Årets vintervecka börjar lördag den 23 februari håller 
på till söndag den 3 mars. Som vanligt är veckan full av aktiviteter för alla åldrar.  
Hela programmet hittar Du längre bak i Edenytt. 

 

Öppet Hus i 

Slöjdens Hus 

onsdag 27 februari  
10.00 - 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vävstugan och Snickeriet 
bjuder på tårta och visar verksamheten.  

 

Kanske blir Du inspirerad? 
 

Varmt välkommen! 
 

            Årets cirkeldeltagare 
 

Edefors  
Hembygdsförening 

Info från HIF 
 
Nu är det dags att lösa medlemskort i Harads IF. 
Infoblad kommer snart ut i postlådorna, men löpande info 
kan man hitta på hemsidan www.laget.se/haradsif eller Ha-
rads IF på facebook. I år är medlemsavgiften 300 kr för familj 
och 200 för enskild medlem. Värdekuponger hos olika företag 
får man på köpet! OBS glöm ej att skriva namn. 
 

Herrlaget tränas i år av Mattias Andersson och Marcus  
Eriksson. Laget kommer att spela i div. 3 norra. 
 

Musikquiz på Allaktivitetshuset i Bodträskfors  
torsdag den 28/2 kl 18.00. Som en del i årets Vintervecka kan 
Du ta med dina kompisar till en trevlig kväll med kul tävling i 
musik.  
 

Det är dags att ta fram skidorna och börja träningen inför 
vårens skidlopp på Kamrum. Det blir den 16 mars, med första 
start kl 11.00. Det är ett motionslopp som passar alla åldrar 
och ingår i årets Kamrumklassiker. 

Övriga lopp blir cykelloppet  
Broarna Runt i juni och  
Kamrumjoggen i augusti. 

      

Motigt i snöhavet 
 
Jag kan ju inte hävda annat 
än att jag är inte så lite störd 
av nyårsvinterns snålblåst 
och besvärande nederbörd. 
 
Nä, omaket med snöfrakten 
gör en allt annat än glad 
då svetten olustigt rinner ner 
mellan slokande skulderblad. 
 
Och solen kan ju inte vålla 
snödrivorna något ont 
då den förvillad sig så djupt 
bakom kransbergens horisont! 
 

 14/1 2019. Bernt Rutström 

Som en del i Edeforsbygdens Vintervecka  
presenteras: 

VINTERLJUS FILMFESTIVAL  
Edeborg 1-3 mars 
 

Premiärkväll fredag 1/3 med filmen ”Gräns”  
Sedan visning av flera filmer på temat: 
”kvinnor i de nordiska rummen” 
under hela helgen. 
Söndagen är Barnens dag med fiskdamm,  
filmer och pyssel. Gratis för alla barn. 
Mer info och fullständigt program hittar Du på 
www.vinterljus.se 
Biljetter finns på Servicepunkten. 



Luleälvdals Begravningsbyrå      

i  Harads och Boden  
 

Bara ett samtal bort  070 - 572 55 31  
www.alvdalensbegravningsbyra.se 

 
 

 

 

Måndag  13.00 - 18.00 
  Tisdag  12.00 - 16.30 
Onsdag  12.00 - 17.00 

Lägenhet i Harads uthyres! 
 

3 r.o.k. 72 kvm. Edeforsvägen 9 B. Varmhyra 4120 kr/mån, garage ingår. Ledig fr.o.m. 1 februari. 
 

Intresserad? Kontakta Ghyath Alnajar, 073-573 21 70. 

Under vinterveckan:  
 

Filmvisning  
måndag 25/2 kl 14.00  

”En rallares memoarer ” del 4  
av Thorbjörn Enberg. 

 
Sångstund för barn 0-5 år 

onsdag 27/2 kl 09.30 

Harads Byaförening 
håller ÅRSMÖTE 
Söndag 17 februari 
kl 18.00 på Edeborg 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Motioner inlämnas senast  
två veckor före årsmötet 
 

Ta chansen att påverka, 
kom och var med. 
 

Vi bjuder på  
smörgåstårta! 
 

 
 
Alla hjärtligt välkomna! 

     
//Styrelsen 

Som en del i Vinterfestivalen 
serverar vi VÅFFLOR 

Tisdag 26/2  12.00 - 15.00 
på KLÄPPGÅRDEN i Harads 

 

 

  och visar våra  
  fotoalbum  

  med bilder  
  från vår bygd  

 
Du kan också se  

den gamla  

lanthandeln 
 

Edefors  
Hembygdsförening 



 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert. 

 
Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

 

Vi utför nybyggnationer, ombyggnationer, 
renoveringar, kakel och klinker. 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

  Christian, Alexander och Axel 
  070 - 688 80 83 
 

  haradsbygg@telia.com 

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

LEDIGA KONTORSLOKALER 
 
Nu finns 2 lediga kontorslokaler i företagshotellet Tanken i Svartlå.  
Tillgång till kök, och även möjlighet att köpa färdig lunch på den närliggande skolan. 
Kontakta Pär Steen, SSEK (Svartlå Sandträsk Ekonomiska förening) 070-555 79 14. 

Blott för få? 
 

En, två eller 
allra högst tre, 
är vad du en 
hemlis bör delge! 
 

Blandar du in 
några fler 
är det ju sen 
ingen hemlis mer! 
 

16/1 -19. Bernt R. 



NYHETER FRÅN EDEK!! 
 
 
Edek har i samarbete med Vittjärvshus och Bodens kommun för avsikt att uppföra  
4 lägenheter (se skiss nedan) i markplan med egen uteplats på den så kallade 
”Brattbergstomten” mittemot Coop i Harads.  
Mer information och 3D-ritning finns på Servicepunkten.  
 
Är Du intresserad av  att ta del av mera information, kontakta Servicepunkten, vi 
kommer att hålla ett informationsmöte under februari månad där representanter från 
Vittjärvshus och Bodens kommun kommer att närvara.  
 
Information angående dag och plats för mötet kommer att finnas på Servicepunkten 
samt på Edeks facebooksida. 
 
Servicepunkten 
0928-560 02 
servicepunkt@hotmail.se 



Södra Harads Byaförening 
har  

ÅRSMÖTE 
 

i byastugan 
tisdag 21 februari 

kl 18.00 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Vi bjuder på  
kaffe, te och smörgås 

 
VÄLKOMMEN! 

 
    Styrelsen 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-10056 

 
Vi har maggot, pimpelspön, pirkar,  

isborrar, skär, ligg- sittunderlag  
och annat för vinterfiske. 

 
Vi ursäktar röran då vi bygger om  

lite i pyntavdelningen. Det är  
roligt att göra om lite inne  
medan vi väntar på solen. 

 
Vi får hem massor med 

mössor i veckan  
men handskar, buffar,  
varma sulor mm finns  

redan i butiken. 

 
Välkomna in! 

 
 
 

Marie, Anneli,  
Gunny och Bill 

 

Som en del av  
Edeforsbygdens  

Vintervecka  
blir det festivalunderhållning på  

Edeborg 

 onsdag 27 februari  
kl 19.00 

 

Anders Viklund  
(ursprungligen från Bodträskfors)  

sjunger och kåserar 
 

 
 
 

 
 

Fri entré. Servering. 
Välkommen in i värmen! 

 

Ett samarrangemang med Harads Byaförening, 
Edefors Hembygdsförening och Vuxenskolan 



 



23/2 - 3/3 

2019 

Skidbackarna i Storklinten öppna alla dagar 10.00–16.00 
För öppettider Restaurang Storklinten, afterwork, afterski,  
barnafterski  och andra aktiviteter, se www.storklinten.se. 
 
Lördag 23/2 
Storklinten firar 50 år! För mer info, se separat annons. 
10-14  Badhuset i Harads öppet. 
13.00  Rinkbandymatch i Svartlå, ”Övre” möter ”Nedre”.  
 Försäljning av hamburgare, kaffe och fika, Svartlå IK. 
16.00  Invigningskonsert i Edefors kyrka, qvinnokören Lapponica 
 under ledning av Irene Perdahl. Servering av blåbärssoppa. 
 

Söndag 24/2 
Storklinten firar 50 år! För mer info, se separat annons. 
11.00    Söndagsgudstjänst i Edefors kyrka.  
13.00    Skotertävling i backen nedanför Kläppgården i Harads.  
 Försäljning av hamburgare och fika, Edefors Skoterförening 
 

Måndag 25/2 
14.00  Filmvisning på Biblioteket. ”En rallares memoarer” del 4 
 (järnvägstiden och malmbanan) av Thorbjörn Enberg. 
17-19    Discobad på badhuset i Harads. 
18-20    Gratisgympa i Harads sporthall.  
 300 % med Karin, Annika och Marie 
 

Tisdag 26/2 
10.00  Svartlårännet. Barnen på förskolan i Svartlå åker skidor  
 på skolgården. 
12-15  Våffelservering på Kläppgården, Edefors Hembygdsförening. 
16-18  Servering av bruna bönor och semlor på Nornan i Svartlå,  
 vuxen 60 kr och barn 30 kr, Svartlå Byaförening.  
 

Onsdag 27/2 
09.30  Sångstund för barn 0-5 år på Biblioteket i Harads. 
10.00  Vasaloppet i Storklinten. Kom och heja på eleverna från 
 Tankeborgen Svartlå Fria i skidspåret. 
10-13  Öppet hus i Slöjdens Hus. Vävcirkeln och Snickeriet visar 
 sina verksamheter och bjuder på kaffe och tårta. 
13.30  Gubbdagis de Luxe på Edeborg, Harads Byaförening. 
17-18.30 Hamburgerförsäljning i Bergmanparken, Harads IF. 
18.00  Presentation av snöskulpturer gjorda av eleverna på  
 Harads skola i Bergmanparken. 

forts. Onsdag 27/2 
18.30-19.30 Kandelabersim på Badhuset i Harads. Kom och simma i  
 skenet av tända ljus. 
19.00  Festivalmusik på Edeborg. Anders Viklund sjunger och kåserar. 
 Fri entré. Servering. Ett samarrangemang mellan Edefors Hem-
 bygdsförening, Harads Byaförening och Vuxenskolan Boden. 
 

Torsdag 28/2 
11-13   Daglunch på församlingshemmet, ärtsoppa och plättar,  
 vuxen 60 kr och barn 30 kr. 
13.00 Föreläsning på församlingshemmet med författaren  
 May Larsson från Boden. 
18.00    Musikquiz på Allaktivitetshuset i Bodträskfors, Harads IF. 
 

Fredag 1/3 
11.30    Vinterlekar och Vernissage på skolgården i Svartlå.  
 Tankeborgen Svartlå Fria bjuder på fika. 
18.00    Premiärkväll för filmfestivalen ”Vinterljus” på Edeborg, Klara 
 Zimmergren inviger festivalen, mingel med snittar och bubbel. 
 Johan Jansson och Micke Midbjer underhåller med visor.
 Visning av filmfestivalens premiärfilm ”Gräns” med Eva  
 Mellander i huvudrollen. Årets tema är ”kvinnor i de nordiska 
 rummen”. Biljetter finns att köpa på Servicepunkten i Harads, 
 pris 200 kr. 
  
Lördag 2/3 
9.30-23.00 Filmfestivalen Vinterljus på Edeborg under hela dagen. 
 Årets tema är ”kvinnor i de nordiska rummen”. Filmpass för 
 lör och sön finns att köpa på Servicepunkten, pris 150 kr 
 (gratis upp till 18 år). För mer info och  fullständigt program,  
 se www.vinterljus.se. 
 

Söndag 3/3 
12.30-17.00 Filmfestivalen Vinterljus för barn. Fiskdamm, filmer och 
 pyssel. Gratis för alla barn. Se fullständigt program på 
 www.vinterljus.se 
18.00  Musikgudstjänst ”Kärlekens Väg” i Edefors kyrka. 
 Avslutning på årets Vintervecka.  

Temat för årets festival är SNÖ 

För mer info, kontakta Servicepunkten 0928 - 560 02 vardagar 10.00 - 14.00 

Vinterveckan 2019 anordnas gemensamt på ideellt initiativ av lokala föreningar,  
     företag och organisationer i Edeforsbyarna för att lysa upp i vintermörkret  
         för boende och besökare i alla åldrar. 



Edefors församling februari 2019 
 

Söndag 3 februari kl 11.00 Familjemässa. 
Tommy Persson, Julia Magnusson, Karin Sandling m.fl. Speciell inbjudan  
till 2018 års dopbarn. Varm korv efter gudstjänsten. 
 
Söndag 10 februari kl 11.00 Söndagsgudstjänst. 
Anna Nilsson, Julia Magnusson och kyrkokören.  
 
Söndag 17 februari kl 11.00 Söndagsmässa. 
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Lördag 23 februari kl 16.00 Vinterfestivalens invigningskonsert. 
Se separat annons. 
 
Söndag 3 mars kl18.00 Musikgudstjänst ”Kärlekens Väg”. 
Anders Stenman, kör och solister under ledning av Julia Magnusson.  
Vinterveckans avslutning. 
 
 
 
 

 
Övrigt: 

13 och 27/2 kl 13.00 Handarbetscafé i församlingshemmet. 

27/2 kl 18.30 Bibelsamtal i Harads Missionskyrka. 

28/2 kl 11.00-13.00 Daglunch i församlingshemmet.  

Anmälan till 0928-108 51 senast 25/2.  

Efter lunchen föreläsning av May Larsson, Boden. 
 
Med reservation för ändringar.  
Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. 

www.svenskakyrkan.se/boden 

Kyrkokören 
Uppstart torsdag 31/1 kl 18.00, 
därefter övar vi i projektform 
under våren. Var med på alla 
övningar och uppsjungningar 
eller välj de som passa dig.  
Välkommen både nya och gamla 
medlemmar! 

EFTER PLUGGET 
Torsdagar kl 15-16.30 uppstart 17/1. Vi fikar 
mellis, har samling, sjunger, leker och pysslar. 
Barn f-åk 6. Ibland deltar vi på gudstjänster och 
sjunger tillsammans. 

Himlakul - sång och rörelse för barn 3-6 år.  
Yngre barn är välkomna i förälders sällskap. Vi sjunger 
tillsammans och avslutar träffarna 
med pyssel. Vi träffas kl 17.30-18.30 
dessa datum: 19/2, 26/2 och 12/3.  
Vi avslutar med en vardagsgudstjänst 
med middag den 14/3 kl 16.30, där 
barnen är med och sjunger. 

Harads Missionskyrka februari 2019 

Onsdag 27 februari kl 18.00  
Bibelsamtal. 

             Midvinterprat 
 
Just nu befinner vi oss 
i vår vinters mitt 
och norrskenets bloss 
visar skimret sitt. 
 
Och stjärnornas bågar 
där ovan glimmar 
för alla de som nu vågar 
ut i mörkrets timmar. 
 
Jo, men som norrlänning 
är man ju rätt van 
och har mindre känning 
av ljusbrist på dan.  
 
 12/1 -18 Bernt Rutström 

 

 På badhuset under vinterveckan: 
 

* DISCOBAD  
Måndag 25/2 kl 17.00-19.00  

* KANDELABERSIM Kom och  
simma i skenet av tända ljus! 
Onsdag 27/2 kl 18.30-19.30  

 
 


