december 2019
januari 2020

Edenytt

Julmarknad
på Edeborg

Fredag 21 februari 2020 drar Edeforsbygdens
Vinterfestival igång igen och pågår fram till
söndag 1 mars. Veckan innehåller som vanligt
många aktiviteter för alla åldrar. Temat för den
här gången är mat i olika former.
Har Du idéer om vad veckan kan innehålla, eller är
sugen på att medverka hör av dig till Servicepunkten
0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se, eller kom på

möte tisdag 14 januari kl 15.00 på Edek.

Välkommen!

Lördag den 7 december
kl 11.00 - 15.00









Marknadsförsäljning
Luciatåg
Fiskdamm, lotteri, julmusik
Adventservering med hembakat bröd
Jultomten kommer med julklappar till barnen
Försäljning av hamburgare och varmkorv
Gissa vikten och vinn skinkan
Marknadsförsäljare som vill boka plats,
kontakta Anki Viklund 070-261 07 76

Nu erbjuder vi alla hushåll i Harads
med omnejd 10 % rabatt på
snöskottning av gård och hustak.
Som vanligt finns
möjligheten till
rutavdrag.

Varmt välkomna till en
stämningsfull andra advent !

Riktig Skog AB
Arunas Jonas Bukauskas
076 - 781 68 26
riktigskog@gmail.com

Edek söker verksamhetsutvecklare
50 % tjänst till Servicepunkten i Harads.

Ändrade öppettider för provtagningen
i Harads under jul och nyår.
måndag 23/12
tisdag 24/12
torsdag 26/12
måndag 30/12
tisdag 31/12

öppet
stängt
stängt
öppet
stängt

Fr.o.m. torsdag 2/1 är det öppet som vanligt.

För dig som vill stötta, stärka och utveckla
bygden. Tillträde 1 februari 2020.
Ansökan skickas till:
servicepunkt@hotmail.se
senast den 16 december.

HARADS
Välkommen att Jul & Nyårshandla hos oss.
AVVIKANDE ÖPPETTIDER

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar

Julafton
Juldagen
Nyårsafton
Nyårsdagen

09.00 - 14.00
11.00 - 16.00
09.00 - 16.00
11.00 - 16.00

Övriga dagar ordinarie öppettider

Kontakta mig för
kostnadsfri offert.

Vi bjuder på Adventsfika 29/11 10.00-14.00

Peter
070 - 600 52 57
sab@telia.com

God Jul & Gott Nytt År!
önskar Personalen

Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Luleälvdals
Begravningsbyrå
i Harads och Boden

Varmt
Välkommen!

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

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

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Biblioteket stänger
för jul kl 17.00
den 18:e december.
Öppnar igen den
13:e januari.

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

MUSIKCAFÉ
KLÄPPGÅRDEN

söndag 1/12 kl 18.00
Vi spelar musik
som vi gillar.
Vi fikar och har
en trevlig kväll
tillsammans.

VARMT VÄLKOMMEN!
Edefors
Hembygdsförening
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HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056
Vi finns på Fåcebook
Nu hår vinterfisket
kommit upp.
Måssor åv pimpelspon,
power båit, måggot
och blinkår åv ållå slåg.
Nyå pirkår år på våg in.
Vi hår tågit hem måssor åv nyå tåpetkåtåloger
som Kålk 11, Design, Apelviken, Sweet dreåms,
Eårth, Effekt m.fl. så kom in och kikå.
Under Julmårknåden på Edeborg den 7/12
Kommer vi hå oppet 10-15 och bjudå på fikå,
glogg, godis och hå vår julrebus ått klurå på.

Välkomna in!
Mårie, Therese, Anneli, Gunny och Bill

VINTERLJUS FILMFEST 2020
Inleds fredag 21 februari kl 18.00 med snittar, bubbel, underhållning och visning av filmen
”Unga Astrid”. Kvällens filmfest presenteras av Marika Lagercrantz.
På lördag 22 februari kl 09.30 ”Innerlig(h)t”. Frukostfika med samtal om livsmening och hopp,
visning av två kortfilmer från regionen.

Går ej av för hackor!

Gammalt sa man:
Man blir hädd
som man är klädd!
Det får mig ju att
tänka på saken.

Ååh! Vilka spiror! Ja, ben!
Så höga, smala klackar!
Men när du får veta att
de tillhör en helt vanlig ren
så kanske du ändå backar?!

På Servicepunkten hittar Du
just nu julkaffe, thé, kryddor,
godis och lite smått & gott.

Och jag är rädd,
att om inte klädd,
så blir det ju till
och ströva naken!

Bernt Rutström 9/10 2019

Välkommen in!

Grunnare: Bernt R.

God Jul och
Gott nytt År!
önskar

HARADS
Preliminärt månadsmöte i januari 2020
torsdagen den 30/1 kl 14.00.
Ytterligare information
kommer bl.a. på våra
affischer.

Styrelsen

Våffelcaféet Barnens Å
Välkommen till adventsmys i caféet !
Vi serverar våfflor gjorda på ekologiska produkter
serverade med hemgjord sylt och vispgrädde.

Öppet alla söndagar i advent
kl 11.00 - 16.00
(1/12, 8/12, 15/12 och 22/12)

Välkomna !
Lillån 1, Södra Harads

PICA PICA
En skata satt på en kvist
och spanade ut över byn,
kanske tyckande det var trist
med en så simpel, vardaglig syn.
Allt var ju tyst och stilla,
ja, liksom totalt övergivet.
Den verkade nu inte läget gilla
för den såg inte något över-blivet.
Omsider gav den väl opp
och flög till byns andra ände.
Fick den något i sin fågelkropp
innan vinterdagen nått sin ände??
Ja, detta är ju en fråga
på vilken jag har inget svar.
Kan då fågelns hunger-plåga
göra att du någon slutsats drar?
5 nov. 2019. Bernt Rutström

Edefors församling december 2019/januari 2020
Söndag 1 december kl 11.00 Adventsgudstjänst för små och stora.
Tommy Persson, Julia Magnusson, barn- och vuxenkörer. Efter gudstjänsten
inbjuder syföreningen till fika och försäljning i församlingshemmet.
Söndag 8 december kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Harads
Missionskyrka. Tommy Persson, Julia Magnusson mfl.
Söndag 15 december kl 14.00 Byagudstjänst i Storsands byastuga.
Lennart Åström och Julia Magnusson.
Torsdag 19 december kl 13.00 Julgudstjänst i ÄlvCentrums matsal.
Tommy Persson, Julia Magnusson, Karin Sandling och Edekören.
Söndag 22 december kl 18.00 Vi sjunger in julen!
Julkörerna i Edefors och Sävast Singers under ledning av
Julia Magnusson och Niklas Thornéus. Glögg och pepparkakor.
Tisdag 24 december kl 23.30 Julnattens evangelium. Tommy Persson, Julia Magnusson mfl.
Söndag 29 december kl 18.00 Söndagsmässa. Tommy Persson och Lena Engvall.
Måndag 6 januari kl 18.00 Musikgudstjänst. Tommy Persson och Julia Magnusson mfl.
Söndag 12 januari kl 11.00 Söndagsmässa. Anders Stenman och Julia Magnusson.
Söndag 19 januari kl 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet. Åsa Jarblad och Karin Sandling.
Söndag 26 januari kl 11.00 Söndagsmässa. Tommy Persson och Julia Magnusson.

Övrigt:
4 dec kl 15.00-18.00 Julpyssel på Klippan. Välkommen att julpyssla och sjunga julsånger med
våra asylsökande. Gröt och smörgås för 20 kr/person.
4 dec kl 18.00 Bibelsamtal i församlingshemmet. Tommy Persson.
11 dec och 18 dec kl 13.00 Edekören övar. Välkommen alla daglediga.
OBS! Onsdag 4 dec kl 08-12 är församlingsexpeditionen stängd pga personaldag.
Körverksamhet och barnverksamheten startar upp igen för våren under vecka 3 och 4.
Håll utkik efter lokal annonsering samt på vår facebooksida!
www.svenskakyrkan.se/edefors

Harads missionskyrka december 2019
Onsdag 4 december kl 18.00
Bibelsamtal i församlingshemmet.
Söndag 8 december kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst, servering.
Söndag 22 december kl 19.00
Vi sjunger in julen i Edefors kyrka.
Torsdag 26 december kl 11.00
Annandagen gudstjänst, offer för mission i andra länder.

