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HARADS
Tyvärr tvingades vi att ställa in vårt novembermöte, höstmöte enl. stadgarna. På mötet skulle
verksamhetsplan för 2021, årsavgiften och
budget för 2021 fastställas. Från PRO ”Riks”
fick vi besked att, om inte höstmöte kan hållas
p.g.a. Covid-19, så ska styrelsen besluta om
detta, vilket vi gjort.
Årsavgiften behålls oförändrad, 40 kr. Den
medlem som önskar ta del av verksamhetsplan
och budget för 2021 kontaktar ordförande
Lennart Lindgren på telefon 070-264 69 73
eller via mail till lennart.e.lindgren@telia.com.
Av samma skäl, Covid-19, ställer vi också in
den sedvanliga julfesten. Inte heller kan vi
uppmärksamma att föreningen fyller 70 år.
Förhoppningsvis kan vi göra något nästa år.
Vi återkommer.
Vi hoppas att alla får
vara friska och kan
fira jul och nyår även
om det blir ett
annorlunda
firande i år.

HARADS

Advent med glögg och pepparkaka
och julens alla godsaker.
Jul & Nyårs öppettider
Julafton
Juldagen
Annandagjul

9.00-14.00
11.00-16.00
9.00-16.00

Nyårsafton
Nyårsdagen

9.00-15.00
11.00-16.00

Använd gärna era poäng från Coop-kortet
till julhandeln. Vid fundering på nedladdning av
poängen prata med personalen så hjälper vi till.

Tack alla ni som visar hänsyn i butiken med
alla regler som gäller i dessa Coronatider.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi till ALLA
från personalen

/Styrelsen

Månadens Ros
Vill jag ge till Anders och Pia som initialt hjälpte mig i sökandet efter Alfred och våra
hundar! Tack även till er andra släkt och vänner som erbjöd hjälp och stöttade.
Det kändes tryggt och var ett stort stöd för mig och tack och lov slutade det lyckligt!

Ullabett

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar
Kontakta mig för kostnadsfri offert.
Peter 070 - 600 52 57 sab@telia.com

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Vi är våtrumscertifierade. Christian, Alexander och Axel
070 - 688 80 83 haradsbygg@telia.com

Vi vill tacka alla Edeforsbor för det fantastiska bemötande vår personal fått
här i bygden. Vi blir så varma och glada i hjärtat! /Arctic Bath

Luleälvdals

Vi ställer in
Julcaféet på Edeborg

Begravningsbyrå
i Harads och Boden

p.g.a. nya restriktioner.

Bara ett samtal bort
070 - 572 55 31

Även Harads filmklubb
ställer in alla filmvisningar
tills smittläget lättar.

www.alvdalensbegravningsbyra.se

Harads Maskin och Fritid
0928-10056

Vi finns pa Facebook

Vi önskar alla en trevlig julhelg och
förhoppningsvis ett bättre år 2021.

Ta hand om er
och varandra!

Forsta advent ar snart har, nu borjar julmyset
med glogg, pepparkakor
och hemmakvallar, men
allt ar inte som vanligt i
ar sa var radda om
varandra.
Vi har plockat fram lite jul och mer
blir det nu da det narmar sig.
Vi har nyaste Borosan tapetkatalogen
hemma och manga fina fran Midbec.
Bruten farg ialla nyanser bestaller vi hem
fran Nordsjo ide & Design.
For barnen har vi massor med bradspel,
dockor, dinosaurer, lego, spadar, ak mattor,
pulkor, pussel, pennor,
ritblock mm

Jag finns på
Edeborgsvägen 1 i Harads
och på Övre Svartlå 70

Valkomna in!
Varmt
Välkommen!

Marie, Bill och Anneli

Biblioteket har öppet måndagar kl 13.00 - 18.00.
För att undvika trängsel och skapa trygghet hålls dörren från
biblioteket till skolan stängd under öppettiderna tills vidare.

Julstängt 22 december - 10 januari.
070 - 202 11 79

God Jul och Gott nytt år!

KULTURLIV
Alla vägar bär till Harads
I samband med föreställningen ”Kvinnor – en stört skön monolog” som
spelades under hösten 2020 på scenen Edeborg, träffar Johan Sofia
Andersson och Jan Boholm, vilka utgör skådespelarduon i Teater Soja.
Teater Soja har sin bas i Sundsvall men turnerar för barn och vuxna i hela
Norrlands kust- och inland, och om deras resor, inre såväl som de yttre,
handlar det här avsnittet om i Alla vägar bär till Harads. Bonusgäst är
mångsysslaren Amber Grimfalk. Håll till godo, här har ni Teater Soja.

Svartlå vävgrupp
I septembernumret 2019 av Byanytt fanns en förfrågan om någon var intresserad av en vävkurs i Svartlå. Den 19/9 var startdatum.
Fanns det något intresse? Och ja, det kom 11 glada tjejer och killar, unga som gamla, erfarna vävare och oerfarna. Sedan har vi
träffats en kväll i veckan i företagshotellet Tanken där vi också har tillgång till textilslöjden.
Vi började från grunden med att sätta upp vävstolarna och sedan har vi lärt oss alla moment inför själva vävningen. Vi har använt
oss av Karin Wallins instruktionsfilmer på nätet. Gruppen har också kunniga medlemmar som tålmodigt instruerat övriga. Att sätta
upp vävar är verkligen ett grupparbete och kräver tålamod.
Men så roligt vi har haft!
Några har vävt mattor men nu är det plädar på gång. När vi packade
upp garnerna blev det riktig feststämning. Nu ser vi fram emot att
garnerna ska förvandlas till tio plädar. Kanske blir det en utställning
efter allt jobb. (De flesta bilderna är tagna innan Corona.)

Harads vävstuga
Slöjdens Hus ägs och bedrivs av Edefors Hembygdsförening och Harads PRO gemensamt.
Huset ligger vid Svantes Vilt & Bär. På nedervåningen finns ett snickeri. Där kan man delta i
studiecirkel. På övervåningen finns vår vävstuga. Vi har studiecirkel via Studieförbundet
Vuxenskolan två dagar i veckan. Deltagarna, 14 kvinnor kan därutöver väva när de vill vid andra
tidpunkter. Det finns 19 vävstolar där vi väver mattor, plädar, sjalar, dukar, löpare av olika slag,
med mera. En del spännande alster såsom en dörrmatta av cykelslangar.
Väverskorna har flyttat runt i olika lokaler i Harads under flera års tid framtill att Slöjdens Hus
invigdes 2004. I 2004 års upplaga av Glimtarna sidorna 17-18 kan läsas om denna begivenhet.
Vävstugan är en viktig samlingslokal för social samvaro och trivsel där vi får vara kreativa med
många utmaningar. Vi lär av varann och planerar tillsammans vilka vävar som ska sättas upp.

Fikapaus med Coronaavstånd

Bordslöpare ”Lobelia” till
vårt fikabord, med inslag
av material vi plockat ihop
från förrådet.

Påsklöpare med tekniken
Munkabälte.

Färdiga plädar i tekniken gåsöga som
har kommit tillbaka från beredningen.

Löpare/bordstablett med inslag
av snören som finns i olika färger.

Barn och unga i Edeforsbygden
Youth Up North
Mitt namn är Olivia Steen och jag har nyligen blivit anställd som ungdomskonsulent för Bodens
kommun på Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Jag arbetar med ungdomsinflytande- och
landsbygdsfrågor utifrån projektet Youth Up North som jag är lokal projektledare för. Projektets syfte
är att öka ungas inflytande och delaktighet samt se till så att unga kan ha en aktiv roll i att utveckla
kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Unga ska både vilja och kunna bo kvar i norra Sverige.
Satsningen drivs av föreningen Youth 2030 Movement. De samarbetar med tre utvalda kommuner i
Norrland: Bodens kommun, Arjeplog kommun och Dorotea kommun. Bakom initiativet står Familjen
Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse. Verksamheten Fanzingo medverkar i projektet.
Youth Up North startade år 2020 och jag började mitt arbete med att komma i kontakt med kollegor
som medverkar i projektet. I början av oktober medverkade jag en vecka i Arjeplog för att lära mig
mer om idéverkstäder och work-shops. Målgruppen för projektet är 13 – 25 år. Målsättningen nu i början är att komma i kontakt
med så många unga som möjligt, centralt och på landsbygden, för att höra ungas röster och samla in åsikter, tankar och idéer.
Utifrån rådande omständigheter är det viktigt att använda sig av säkra metoder och alternativ för att nå ungdomar. Förhoppningen är att även skaffa kunskap och samla erfarenheter om ungas aktiviteter och intressen med hjälp av exempelvis förenings- och
närhetslivet.
Är du mellan 13 – 25 år? Är du själv med i en förening eller vet du någon förening som inkluderar och engagerar unga mellan
13 – 25 år? Finns det en eldsjäl som är drivande när det kommer till ungdomsengagemang som jag borde komma i kontakt med?
Kontakta mig gärna via mejlen: olivia.steen@boden.se.

Ungdomsgården i Harads
Jag heter Felicia Isaksson och är kassör i EdekUng men fler känner nog igen mig som fritidsledare på Ungdomsgården i Harads. Jag
har bott i Harads större delen av mitt liv men flyttade till Boden under sena tonåren för studier och blev sedan kvar på annan ort
under en tid. Under den perioden var jag med och grundade föreningen EdekUng 2010. EdekUng bedriver verksamhet i Edeforsbygden och anordnar aktiviteter för barn och ungdomar. Varje år anordnar vi vinterbio utomhus,
karneval på Haradsdagen, Spökvandring och annat skoj. Vi driver även lägergården Björnudden
samt Ungdomsgården där jag jobbar sedan 6 år tillbaka.
Jag valde att flytta tillbaka till Harads eftersom jag saknade engagemanget i byn och gillar mitt
jobb som fritidsledare på Ungdomsgården. På Ungdomsgården har vi öppet varje vardag, 14.00 till
19.00 på måndagar och 16.00 till 21.00 tisdag till fredag. Vi har datorer, biljardbord, Playstation,
Nintendo Wii, sällskapsspel och annat roligt. Utöver de aktiviteter som alltid finns på Ungdomsgården anordnar jag ofta filmkvällar, bakar med barnen och pysslar.
Jag gillar att hitta på nya saker för ungdomarna i byn både genom mitt jobb och genom EdekUng.
Ni kan vända er till mig om ni har frågor eller funderingar kring Ungdomsgården eller idéer till
aktiviteter för barnen i bygden. Jag arbetar precis som många andra, för en aktiv bygd där barnen
ska ha tillgång till aktiviteter och känna att de kan påverka vad som anordnas i byn. Så tveka inte
att höra av er om ert barn har idéer!

Ungdomssamlingar i Missionskyrkan i Svartlå
I Equmenia Nords regi samlas ibland ett gäng ungdomar i åldern 13-19
år i Missionskyrkan i Svartlå för att umgås. Dom spelar pingis, bakar,
spelar kort, pluggar eller ägnar sig åt uteaktiviteter såsom att åka pulka
och grilla. Vissa kvällar blir det ”bara” prat och fika. Gänget leds av ungdomsledaren David Forsling, som är väldigt omtyckt. Fler ungdomar är
hjärtligt välkomna, känner man inte för att be en bön kan man alltid
komma för fikat eller det trevliga sällskapet!

Samekulturen i Edeforsbygden
Genom den enkät som många edeforsbor nu fyllt i om bygdens utveckling har det framkommit att många vill
se den samiska kulturen lyftas fram. Projekt Vision 2030 samlar in förslag på vad som skulle kunna synliggöras,
hur och av vem/vilka. Om du vill bidra med dina kunskaper och idéer är du varmt välkommen att kontakta
Marianne Strand på vision2030@edeforsbygden.se

Föreställningen KVINNOR på Edeborg
Teater SOJA som består av skådespelarna/dramatikerna Sofia Andersson och Jan Boholm
bjöd på den uppskattade föreställningen KVINNOR - en stört skön monolog den 21 oktober
på Edeborg. Stämningen var hög bland publiken och i pausen serverades fika av Harads
byaförening.

Integrationsprojektet Vän i Harads får besök av Boden Hockey
Den 10 november kom Robert, Christoff och Jake från Boden Hockey och informerade om skridskoåkning för de nyanlända som
deltar i vårt projekt "Vän i Harads". Så inspirerande! Tyvärr har skridskolektionerna fått skjutas upp på obestämd tid p.g.a. Covid-19.
Samtidigt passade Servicepunkten på att informera om vad de asylsökande som bor i bygden kan få hjälp med där.

Tystnadens kraft
Tystnad är en kvalitet som tycks ha gått förlorad. Uppslukade av den moderna
teknologin är vi idag ensammare än någonsin, med tillgång till allt mindre tystnad.
Har du funderat på tystnadens innebörd? Hur mycket av din dag tillbringar du i
tystnad med dina egna tankar? På vem du är nu. På vem du skulle ha velat vara
men kanske inte är. På vad du hoppades som ung eller till och med som barn.
Tiden går väldigt fort, kanske rinner den med
ljusets hastighet. Hur många gånger i din
upptagna vardag har du tagit dig ut ur den
här tidsmaskinen, sökt upp en lugn vrå och
varit ensam med dig själv? Hur många
gånger om dagen möter du din egen själ?
Hur ofta sitter du framför din partner och ni
talar till varandra, utan att yttra några ord.
Vi är en generation som är berövade
tystnaden. Vi kan vare sig röra oss med
tidens hastighet eller lära oss att leva i ett
stilla hörn av verkligheten. Men tystnaden
rymmer en värld av outtalade ord och tankar
som bara kan nås genom att uppleva denna
tystnad. Vem har någonsin ropat och larmat
när hen varit tyst? Hur länge kan vi sitta stilla
och betrakta livets ström utan något som
distraherar?
Låt oss leva tystnaden. Tystnaden ger oss
tillträde till fantasin, som ger näring åt
kreativiteten.
Mahdi Mahdavi Rad
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Varje år
samlar Vilda
Kidz in julklappar för
att ge till de
barn som
inte får
några. Det
här speciella
året då man
inte kan
samlas för
julklappsutdelning,
kommer
Vilda Kidz istället att samla in pengar för att
kunna köpa presentkort och
matpresentkort att dela ut. Vi
på Servicepunkten vill gärna
stötta och hjälpa till och har
en Vild Gran här hos oss. Vi
hoppas att Du också vill hjälpa
till och göra en god gärning
genom att swisha 5 kronor till
123 53 83 229.

Näringslivsnytt i Edeforsbygden
I rollen som ny näringslivsutvecklare i Edeforsbygden fr o m november vill jag börja med att säga Hej till er alla och tack för förtroendet EDEK. Min bakgrund är kort sammanfattat att jag är journalist och kommunikatör, med det egna företaget Nordskribenten i
Svartlå sedan 1996. Näringslivsutveckling ligger mig varmt om hjärtat och jag har nog alltid varit en entreprenör och idéspruta som
vill se möjligheter och lösa problem. En del av mitt jobb som skribent är också att sätta mig in en mängd olika branscher, lyssna av
och sammanfatta, vilket är precis vad det handlar om även i det uppdrag som jag nu har fått av EDEK.
Min första uppgift är att kartlägga företagen i bygden, fylla på med ev nya och inflyttade och göra ett avstamp i nuläget:
Vad är bra och unikt för oss här i Edeforsbygden?
Vad saknas?
Vad skulle underlätta för just ditt företag för att utvecklas?
Min roll är att fånga upp både blivande och befintliga företagare. Finns behovet att jag är
anträffbar en viss tid och dag så hörsammar jag det när restriktionerna för fysiska träffar lättar.
Tills vidare nås jag på mobil och epost (se nedan). Jag har ett nära samarbete med pågående
projekt i bygden, EDEKs ledning och även med övriga näringslivsutvecklare i kommunen.
Utifrån den samlade bild och de önskemål jag får in ska vi utforma de fortsatta insatserna.
Detta uppdrag är en av flera insatser som EDEK lägger ut på varierande punktinsatser av
fristående underleverantörer för att få fler människor och förmågor i bygden involverade i
olika ansvarsbitar. Det innebär att det är ett visstidsuppdrag efter behov och att jag även
fortsättningsvis jobbar parallellt med andra uppdrag.
Välkommen att nå mig på nordskribenten@gmail.com, eller 070-659 84 80.
Anna Bergström

--------------------------------------------------------------------------------------------På gång för företagare

Startaeget-kurs.
Totalt 8 fristående kostnadsfria träffar med olika teman sänds digitalt från Bodens kommuns facebooksida och ligger kvar en tid
efteråt. De träffar som återstår är:
26 november: Personal/personlig inställning
1 december: Varumärke
3 december: Finansiering och försäkring
Tiden för livesändningen är 18.30.

Företagsfrukost från Edeforsbygden 4 dec.
De inplanerade företagsfrukostarna från landsbygden ställs tills vidare in p g a situationen med cv19. Den månatliga stora frukosten
som vanligtvis hålls på Boden Business Park kommer istället sändas live från olika platser i kommunen.
Först ut är – Edeforsbygden! Fred 4 december kl 07.45 live på Bodens kommuns facebooksida med många inslag härifrån.

Business By Women – nätverk för kvinnliga företagare.
En lokal grupp är bildad men har gjort paus under coronatiden.
De gemensamma träffarna i Boden livesänds nu digitalt tredje torsdagen varje månad kl 07.30, nästa gång 17/12.
Håll utkik på facebooksidan Edeforsbygden för fortsatta företagsnyheter.

Bodens kommuns kalender BODEN I BILDER kommer i år
att finnas till försäljning på Servicepunkten. Kalendern
kostar 120 kronor, och finns på plats från den 7 december.
JULKLAPPSTIPS!
EDEDALER - Edeforsbygdens egna presentkort som Du kan
använda hos de flesta näringsidkarna i Edeforsbygden.
Finns på Servicepunkten 0928-560 02.

God Jul & Gott nytt år!

Grattis alla medlemmar!
Edeforsbygdens Ekonomiska förening har utsetts till
Årets Kooperativ i Norrbotten och topp tre i Sverige.
Motiveringen var att Edek skapar vilja, möjligheter och
förutsättningar för att leva och bo kvar på landsbygden.

Missa inte!
Edeforsbygdens företagsfrukost slås ihop med
Bodenfrukosten och sänds från Harads den
4 december kl 07.45. Moderator är Johan Jansson.
Du hittar den på Bodens kommuns facebooksida.

Edefors församling december 2020
Ur led är tiden. Vi befinner oss nu i en tid som inte är likt något vi tidigare varit med om.
Vi matas dagligen via tidningar, radio och TV om coronaläget i landet och världen. Vi fylls
med information om nya förhållningssätt som ändras, ibland från vecka till vecka.
I förra veckan kom restriktionerna om att endast 8 personer får träffas vid allmänna och
offentliga tillställningar. På grund av det har Bodens pastorat beslutat att ställa in all
verksamhet och alla grupper i de olika församlingarna, året ut. Exempelvis barngrupper,
körer och bibelstudiegruppen.
Detta beslut berör också gudstjänsterna. Istället för att ha fysiska gudstjänster kommer
de istället att sändas via webben, två gudstjänster varje söndag från två olika kyrkor, en kl 11.00 och en kl 18.00.
Dessa kan man se via www.svenskakyrkan.se/boden/live eller via Svenska kyrkan i Boden på Facebook. Där finns
också schema för datum och tider för de olika gudstjänsterna.
De gudstjänster som kommer att sändas från Edefors kyrka är gudstjänsten på 1:a advent, 29/11 kl 18.00 samt
söndag 20/12 kl 11.00. En julkonsert med Eva Plumppu och Lennart Johansson sänds den 12/12 kl 18.00.
Hur det kommer att se ut framöver vet vi inte ännu. De restriktioner som finns nu gäller till den 23/12, men vi kommer
att annonsera på vår hemsida, på Facebook samt på byns olika anslagstavlor när det blir någon förändring.
Men hur ser det då ut i övrigt här i Edefors församling kan man undra. Ja, pastorsexpeditionen är stängd för besök.
Vi finns dock tillgängliga på telefon alla vardagar och hjälper Dig så gott vi kan, se våra telefonnummer nedan.
Kyrkan kommer även att vara öppen med någon person på plats, alla söndagar mellan 10-14 samt även tisdagar och
torsdagar mellan 9-15.
Vi har också den stora glädjen att hälsa Andreas Printz välkommen tillbaka som församlingens kantor. Efter några år
i exil med utbildningar mm, så är han nu tillbaka på orgelpallen. Vi önskar Julia lycka till på sin nya tjänst i Boden.
Vi hoppas att vi snart kan börja träffas som vanligt
igen och vi önskar er alla en

Välsignad Jul och ett Gott Nytt År!
Anita Palmgren, administratör 0928-108 51
Jörgen Jönsson, vaktmästare 0928-108 53
Stefan Granström, vaktmästare 0928-108 54
Karin Sandling, diakonisassistent 0928-108 58
Tommy Persson, präst 0921-775 85
Andreas Printz, kantor 0921-775 82

Julklappsbekymmer?
Edefors församlings syförening har under året stickat och
broderat mm till förmån för Act Svenska kyrkan. Vi har ett
skåp i församlingshemmet som är fyllt
med saker. Varför inte boka in ett
besök, där finns en hel del julklappstips. Det finns inte bara hantverk utan
även lite böcker och annat smått och
gott! Välkommen att höra av dig!

Adventskalender!
Besök vår adventskalender som du kan
hitta i två fönster på församlingshemmet. Passa på att ta med barnen på en
daglig promenad och titta vad som händer. Varje dag byts bilderna ut och du
kan också vara med i en liten tävling.
Den går ut på att du samlar en bokstav
per dag (som finns bakom rutan på
köksdörren) och löser det hemliga meddelandet! När du pusslat ihop bokstäverna bildar de en kort mening. Skriv
ner den på en lapp med ditt namn och
telefonnummer och lämna i vår postlåda
så kan du vinna ett litet pris! Lycka till!

Harads Missionskyrka december 2020
På grund av den pågående pandemin har vi pausat all verksamhet i vår kyrka.

