
Edenytt  juli/augusti 2020 

Is
ai

 o
ch

 A
d

ri
an

, f
o

to
: L

o
tt

a 
Le

n
n

ar
ts

d
o

tt
er

 



 

 

Maskin- och verktygsuthyrning 
 

För dig som är hobbyhantverkare eller proffs 
finns det möjlighet att snabbt och enkelt hyra 
maskiner och verktyg här i Edeforsbygden.  
Vi finns i Svartlå. 
Vi har t.ex: 
 

 Kubota 1,7 ton minigrävare 

 Bomlift 12 meter 

 Betongblandare 

 Byggställning 

 Verktyg för elinstallation 

 Pressverktyg för VVS 

 Släpvagn (hästtransport) 

 Vedklipp med 7 meters transportband 
 

För mer info: 
 

Lars   072 - 549 92 22 
Peter  070 - 600 52 57 
booking@ll-teknik.se 
 

www.ll-teknik.se  

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 
 

Vi är våtrumscertifierade 
Christian, Alexander och Axel   070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

Vi utför  
 nybyggnationer  
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

Luleälvdals  
Begravningsbyrå   

    

i  Harads och Boden  
 

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

Info från Harads IF 
 

Det är härligt att se så många barn och ungdomar 
som tränar fotboll på Kamrum. Välkommen alla 
som vill prova på, tisdagar kl 18-19. Vi skulle 
behöva några fler hjälpledare runt barnen (gärna 
nån förälder) som hjälper oss att ta fram grejer, knyta skor mm.  
Hör av dig till oss – du är så välkommen!  
 

Harads United tränar för fullt och siktar på att kunna spela  
sammandrag under hösten. Visst vill du också vara med?  
Damma av dina fotbollsskor och häng på fotbollsträningen!  
Kontakta Lennart Persson för mer info 070-534 69 28. 
 

Cykelloppet Broarna runt är det i dagsläget lite osäkert hur det 
blir med. Eftersom det är vägarbeten Edefors-Harads så kan  
sträckningen bli annorlunda, eventuellt flyttar vi fram loppet  
tills det är asfalterat. Håll utkik på hemsida, Facebook och lokala  
anslagstavlor om hur vi beslutar. 
 

Kamrumjoggen kör vi som planerat den 22 augusti. Även där  
hittar du all info på hemsida, Facebook och 
lokala affischer. 
 

MUSIKQUIZ  
Nu kör vi Musikquiz igen i Allaktivitetshuset  
i Bodträskfors! Vi sitter utomhus om vädret 
tillåter. Ta gärna med nåt att sitta på!  
Fredag 3/7 kl 18.00 60-70-talsquiz 
Fredag 17/7 kl 18.00 80-90-talsquiz. 
Bilda ett lag på max 4 personer eller ställ upp 
själv! Ta med familjen och testa era kunskaper! Ingen anmälan. 
Klämmackor, dryck och snacks finns att köpa. Vi tar Swish.  

Sommargympa på Kamrum. 
Kom och kör ett gympapass till medryckande musik! 
Måndag 6 juli 18.00 
Torsdag 9 juli 18.00 
Torsdag 16 juli 18.00 
Ta med liggunderlag och ev myggmedel! 



 
 

HARADS MASKIN OCH FRITID 

0928-10056 
Vi finns på  fåcebook 

  
  Vilken hå rlig sommår vi hår 
    hoppas den fortsa tter till  

     september. 
 
 
  

Vi hår fyllt upp butiken med sommårleksåker, 
fiske, regn, uteliv, virke, få rg, heminredning, 
verktyg, myggmedel, trå d-

gå rdspynt, dockor, 
lim, tåpetbo cker,  

ko ksredskåp, kråttor,  
spådår, sekåto rer,  

grå sfro  och mycket mer. 
  

Så g till om det å r nå got som såknås och 
hå en jå ttehå rlig sommår. 

  
 
 

Välkomna in! 
Mårie, Anneli och Bill 

  Sommarerbjudande från Harads byaförening 
 

  Behöver du ett stort tält till sommarens fester?  

 Vi hyr ut tält i tre storlekar:  Stort tält      6 x 12 meter 

        Medelstort     4 x 8 meter  

        Popup tält      3 x 4 meter  

 

Biblioteket öppnar igen måndag den 17 augusti.  

Öppettiderna blir fortsatt endast måndagar kl. 13.00-18.00 pga. pandemin. 
 

 Trevlig sommar ! 

 

 Vi hyr även ut bord och stolar.  

 Finns även att hyra en komplett musik-/ljudanläggning, i denna 

ingår: Två högtalare, mikrofoner + stativ, anslutning till  
instrument, dator via Bluetooth eller kabel.  
Pris enligt överenskommelse.  
Kontakta Berthel Wiklund, 070-557 81 50. 

 Naturligtvis hyr vi även ut Edeborg.  

Stora salen 1.000 kronor, lilla salen 500 kronor.  
Medlemmar och föreningar får 20% rabatt. 

 

    Trevlig sommar!  
    önskar styrelsen Harads byaförening 



NYTT I KULTURLIVET 

Med strålande väder och skön musik 
invigdes ”nya” Servicepunkten  
söndagen den 14 juni.  

Harads byaförening hade dukat fram kaffe och 
gofika, och Johan Jansson och Håkan Engström 
spelade och sjöng.  

 

 

 Det första  
 avsnittet av podden  
 Alla vägar bär till Harads sändes  
 inne på Edeborg inför hänförda  
 lyssnare. Podden, som finns på  
 www.acast.com och som kommer  
 med ett nytt avsnitt varje månad,  
 handlar om det mesta och om de  
 flesta och hamnar allt som oftast i Harads. 
 Nästa avsnitt släpps söndag den 19 juli. 

Grattis till Maria Norberg som 
vann 1 000 Ededaler i vår upp-
skattade tävling där man skulle 
lista ut vilka, och hur många 
fröer som gömde sig i burkarna.  

Susanna Hellström kollade fröer under uppsikt av tävlingsinspektör Peter  
Nilsson. Marianne Strand tog emot Tankefrön om vad som skulle kunna göra 
Edeforsbygden ännu bättre. Många bra idéer kom in, vad sägs om: 
 

 Bänkar längs huvudgatan. 
 En gångbro över Flarkån i Svartlå. 
 En vacker och trevlig park i Harads. 
 Ett kafé med lunchservering. 
 Utmarkerad vandringsled 
 Innovativ lekpark. 
 Hälsoskog med skogsbad och hälsokafé 
 Båtplats i anslutning till strandpromenaden. 
 

Det här är bara ett axplock och Du kan fortfarande lämna Ditt/Dina förslag i 
Tankefrölådan på Servicepunkten. Välkommen in! 

Johan Jansson och Håkan Engström. 

Peter Nilsson, Astrid Johansdotter, Adrian Jansson, Johan Jansson och Britta 
Jonsson Lindvall i den nya loungen på Servicepunkten 2.0. 

Anki Viklund och Inger 
Nyström 

TANKE 
FRÖN 



HARADS FLOW 
 

(före Corona) 
Det är doften av tall o kåda 
i näsborren 
och att simma fram i den klara luften 
(ja, eller gå) 
att möta andra bybor 
som pratar med varandra 
och med mig 
Då kommer insikten om vars jag är 
Jag är i Harads 
och jag känner mig hemgo 
i Harads Flow 
                         * 

( Efter Corona) 
Det är doften av tall o kåda 
och dyka i sommargrönska 
(ja eller bara betrakta) 
att möta andra bybor 
som pratar med varandra 
och med mig 
på två meters avstånd 
Då kommer insikten 
att vilken tur jag inte 
är kvar i storstan 
utan här i Harads Flow  
          Eva Bergdahl 

 

EDEFORSBYGDEN VISION 2030 
 
Hur går det till att ta fram en vision för ett samhälle eller en bygd? En vision som bygger på styrkan i det befintliga,  
bevarar de kvaliteter och resurser som är unika och som springer ur människors verkliga behov, idéer och drömmar?  
 
Ett sätt att arbeta med hållbar och demokratiskt förankrad samhällsutveckling är modellen Cultural Planning.  
Metoden innebär en kartläggning av kulturella resurser som kreativa näringar och besöksnäring men också sådant  
som traditioner, värderingar och trosriktningar. Det är ett sökande efter platsens 
djupaste identitet, som sedan utgör grunden för utvecklingen av dess tillgångar  
och särart. Arbetet syftar till att stärka platsens självbild och ta fram en  
handlingsplan för långsiktig, hållbar utveckling, med ökad livskvalitet för  
boende, besökare och yrkesaktiva. 
 
Vad tycker du är unikt för Edeforsbygden? Vad kan lyftas fram och stärkas?  
Skriv gärna till oss i projektet eller kom förbi Servicepunkten med dina tankar! 
På kontoret finns vår idélåda där du kan lämna förslag.  

 Treehotel fyller 10 år ! 
 

 

  Fredag 17 juli  
  STORA JUBILEUMSKALASET 
 

  Kl 16.00 - 17.30 Kaffe och tårta för alla  
  som vill. Endast förbokning. 
  Kl 16.20 Svante Drake moderator.  
  Underhållning och tal 
  Kl 17.30 - 18.30 Möjlighet att se  
  Treehotel. 
  Kl 19.00 Grillafton för alla som önskar.  
  Underhållning av Svante Drake.  
  Endast  förbokning:  
  booking@treehotel.se 
  eller till 0928 - 103 00. 



EDEFORSKRÖNIKAN 
 

Irene, älven och regleringen 
 

Sista biten ner mot Irenesund doftade det av varm fur och när jag trampade mig förbi solvarma timmertravar, som låg 
på ömse sidor om den sandiga vägen ner mot badstranden, var det med viss skräck. Just där kunde man bli attackerad 
av världens vidrigaste varelse. Timmermän. Denna best till skalbagge med decimeterlånga hemska spröt var det värsta 
sommaren kunde erbjuda och jag fruktade den mer än kriget och Nixon. I alla fall där och då, när jag duckande  
forcerade mig förbi monstrens boningar på min cykel, just innan den väntande stranden.    
    Irenesund var på något vis mytomspunnet. Åtminstone för mig. Orsaken var den att tant Debora berättat för mig hur 
stranden en gång fick sitt namn och att om inte hon haft andra göromål och plikter denna olycksaliga dag, så hade nog 
stranden bara hetat Sundet, och utan epitetet Irene. Tant Debora var nämligen en fena på att simma, berättade hon för 
mig när jag var barn, och just den soliga sommardagen, någon gång under det andra stora kriget – jag har alltid föreställt 
mig den som solig, som dramatisk kontrast till det andra mörka och förfärliga  – hade några ungdomar i byn beslutat sig 
för att bada nere på sanden. Debora hade blivit tillfrågad om hon ville följa med, men kunde alltså inte, så den vatten-
vana fröken Engelmark fanns inte till hands då en av flickorna i sällskapet, Irene, av någon förfärlig anledning försvann 
under vattenytan och drunknade trots att det fanns andra i sällskapet som simmade bra. Jag känner förstås inte till  
detaljerna men Irene omkom i alla händelser. Hon hade nyss fått en symaskin för Irene tyckte mycket om att sy. 
    Men nu var det sjuttiotal och Irene hade varit död i många decennier när jag och mina vänner simmade och tjoade  
på stranden som hon ofrivilligt namngivit. Det fanns alltid någon blöt timmerstock vid strandkanten som vi barn försökte 
klättra upp på, men de rullade retligt runt och lät sig inte ridas av småglin. Fortfarande flottades då en del timmer längs 
älven och ”sjunkarna”, stockarna som kikade upp som illvilliga sjöodjur ur vattenytan, nästintill sänkta av lång tid i älvs-
vatten, var frekventa och förrädiska fällor för snabba motorbåtar. Hade man tur var det många barn nere på ”Irene”. 
Men många gånger var det en strand som mammorna, snarare än ungarna, valde. Orsaken var det lugna strandlivet på 
Irenesund, killgissar jag halvseklet efteråt. Borta på norrsidan däremot, på andra sidan Atlanten-älven, lockade det 
fartfyllda och ungdomstäta Haradsbadet. Där fanns förutom förförisk strandpuls även plåtrutschkana och brygga. Och 
bäst av allt; den tempererade ”Pissgrubban”; en liten halvsjö med ett minimalt tillflöde som bildats innanför själva  
badplatsen och erbjöd ljummen badtemperatur för badkrukor, eftersom de allra yngsta utan blöja höll tempen uppe.  
Så sas det, men så var det förstås inte. Bodträskfors-mammorna fnös i alla händelser åt detta Sodom och Gomorra och 
bjöd istället fryntligt på saft och Mariekex och vi badade oss blåa i det kyliga sundet - men först efter det att vi smält 
kexen en timme. 
    Min mormor och morfar hade stugan tvärs över sundet, ute på Haradsön. Såg jag den bekanta båten vid bryggan  
vinkade jag i förhoppning om att morfar skulle se mig. Allt som oftast gjorde han det. Gick väl där och spanade ute på 
tunet, såg en liten knodd med viftande armar som ville undsättas. När jag såg båten backa ut ur hamn var lyckan stor. 
Jag var upptäckt.  
    Sjuttiotal blev åttiotal och morfar och mormor vistades inte lika mycket på ön, men väl i den båt som jag idag har i  
min ägo. Jag hade slutat sukta efter Haradsbadet, dit kunde jag ta mig för egen maskin, först med moped och därefter i 
bil och dessutom så snart jag så önskade, dessutom lockade inte rutschkanan lika mycket längre. I älven såg man inte 
några stockar och timmerrännan vid dammen i Boden togs bort. Jag och mormor och morfar cruisade  
stilla längs älven när detta erbjöds, utan oro för sjunkare, för 
de rensades bort allt eftersom, och morfar började detta till 
trots svära mer och mer. 
    ”Faruln, går inte å åka neråt Lillån längre, he är bara gräse 
överallt! sa han missmodigt när han ville hälsa på brorsan  
Hilding som fanns på samma ö men längre nedströms. ”Farlun” 
och ”Skraen” var två demoner som jag gissar nästan bara  
förekom i bröderna Engströms vokabulär vid den tiden. För 
dessa djävlar har jag nog aldrig råkat på nån annanstans än i 
deras sällskap och ur deras munnar. De togs fram när fog 
fanns, av Bror, Hilding Einar och Börje, och nu fanns det visst 
det, fog. 
   Redan som barn hade ordet ”reglering” gjort mig ledsen. En 
försommar i mitten av sjuttiotalet upptäcker jag förfärat hur mormor och morfars sandstrand ute på ön ersatts av stora 
runda stenar. Stenarna hade Vattenfall lagt ut på vinterisen och orsaken var att eliminera erosionen av stränderna när 
älven ”reglerades”. Gott och väl, jag kom över det, det var skönt att inte stugan skulle ramla ner i älvfåran och någon av 
bröderna Engströms bryggor – morfar Bror och brodern Einars åtskilliga båtbryggor - löste badproblemet. Men gräset 
som växte och satte igen propellern på morfars båt var illa. Och det skulle bli ännu värre. 



    ”Skraen, lika bra vore det om man lät bygga en svävare för det här blir bara mer å mer ett träsk” halvsvor morfar när 
han ömsom backade, ömsom körde framåt för att bli kvitt segt gräs som lindats runt propelleraxeln.  
    Morfar skyllde, hör och häpna, på älvdalens frälsare! Skyllde det minskade harrfisket och gräset på - Vattenfall, Gud 
förbjude! Och morfar hade som vanligt rätt. Vattenfall, som en gång lovade guld och gröna skogar, orsakade att älven 
växer igen. Och nog var det en viktig arbetsgivare en gång, Vattenfall, från Boden till Stora Sjöfallet, men direktörerna 
har packat ner dokumenten i portföljerna för länge sedan och lämnat resterna av älven och de flesta av människorna åt 
sitt öde. Dammarna står  förvisso kvar och levererar troget kilowatt så det räcker och blir över (ja vi exporterar överflö-
det rikligt dessutom!) Men stränderna rasar, älven är grön av gräs på sensommaren och fisken är ledsen och få till  
antalet. Lule älv, som en gång var Europas viktigaste älv för laxfiske. Det kungliga laxfisket, som drottning Kristina till sist 
överlät för att inkomsterna därifrån skulle finansiera flytten av Luleå till nuvarande plats, fisket i Luleälven som innan 
dess finansierat Uppsala universitet och mycket annat åt riket Sverige. Laxen – älvens viktiga silver. Och vad stod då att 
läsa i de gamla dokumenten som generaldirektören en gång arkiverat och la ner i sin portfölj när han tackade för kaffet 
och drog söderut? Ja bland annat följande: ”För Vattenfalls del vill jag deklarera, att vi vill sträva efter ett gott samarbete 
till gagn både för svensk kraftförsörjning och för den berörda bygden.” 
”… ingreppen i vissa avseenden blir stora, [...] dock strävat efter att ta all hänsyn till bygd, näringar, naturvärden & be-
folkning” Generaldirektör och chef för kungliga Vattenfallsstyrelsen, löften 1957. Utdrag ur Lule Älvdals Serviceorgan, 
2019. 
   Idag firar vi sextioårsjubileum över att laxfisket i Luleälven upphörde. Sextio år sedan Luleälven blev ett femtio mil 
långt industriområde. När jag skriver ”firar” så är jag ironisk, nota bene. Idag har Vattenfall köpslagit sig fri från det 
mesta av de miljöåtgärder och de ”hänsyn” som generaldirektören hänvisade i sitt löfte till vad som en gång var Europas 
mäktigaste laxälv. Luleälven klassas numer som en ”kraftigt modifierad älv” och ska därför undantas åtgärder, tycker 
Vattenfall. För två eller tre år sedan godkände riksdag och regering att Vattenfall kunde öka regleringsintervallet från  
4 500 till 9 000 ggr/år, och konsekvenserna av detta har vi ännu inte riktigt kunnat överblicka i vår kraftigt modifierade 
älv. De köpslog bra, det ska de ha cred för. De erbjöd sig att swisha 10 miljarder till miljöfonden åren 2022 till 2037 mot 
att slippa fastighetsskatten för anläggningarna i Luleälven under samma period. Det låter ju helt fantastiskt generöst, 
säger vän av ordning! Nja, kanske inte. Det är tydligen så att den uteblivna fastighetsskatten, bara för den här älven,  
under femtonårsperioden uppgår till någonstans mellan 30-40 miljarder och de miljöåtgärder som de tio miljarderna ska 
verka för är framförallt utanför Norrbottens gräns. En spottstyver hamnar i den här älvdalen och då till älvens biflöden 
och Vattenfall tjänade en jädra hacka på dealen. ”Källor på det?” frågar vän av ordning och nog finns det det. Men vi tar 
inte det här, den här lilla texten är ju ingen avhandling utan en krönika och då navigerar jag skickligt undan och tar er 
tillbaka till min älskade salig morfar: 
    När morfar levde och tuffade fram i vatten och bland sjögräs kringom Haradsön och undslapp sig ett Faruln och ett 
Skraen emellanåt så fanns ingen turism att dryfta särskilt mycket om. Idag är läget betydligt annorlunda. Idag omsätter 
besöksnäringen åtskilliga hundra miljoner (ja nu suckar någon ”Covid” och jag svarar ”innan den, och efter!”) och miljö-
medvetenheten växer hos framförallt den yngre och medvetna generationen. Krafter som verkar för att Vattenfall ska  
ta sitt miljöansvar växer sig också starkare och adekvata framtidssäkrade förslag finns som gör att älvdalens forne store 
arbetsgivare ska kunna leverera betydligt grönare el och ändå kunna erbjuda massor med megawatt och fantasibelopp i 
aktieutdelningar, om än några ynka procent mindre.  
    Kraftigt modifierad älv... I skrivande stund ser jag ut över spegelblankt vatten. Solens ljus dröjer sig kvar efter midnatt 
och färgar Lillåns vatten rosa och lila. I norrfönstret skymtar Irenesund. Irene som inte fick ha sin nya symaskin särskilt 
länge och var är den nu? Hennes fina symaskin…  
    Det finns berättelser i älven. Vackra, fula och en del mycket sorgsna. Det är i dessa spektrum älven bör modifieras och 
skildras. I skiftningar av struktur och kulör, i mörker och ljus. För en så vacker och rik älvdal kräver en hel del upprättelse 
och rejäla medel från de som styr och ställer. För 
visst går ju felaktigheter att åtgärda till det bättre? 
    ”Nog Farlun går det! Tacka Skraen för det!” 
    ”Bra morfar, jag håller helt med dig.” 
Men jag är fortfarande livrädd för timmermän.  
Mer än för Vattenfall i varje fall.  
 
 

Johan Jansson 24/6 –20 



NYTT I NÄRINGSLIVET 

É DE DALER?  
JO, DE É DE! 
 

Nu finns Ededaler att köpa på Servicepunkten.  
Presentkorten gäller hos följande lokala företag i  
Edeforsbygden: 
 

 Badhuset / Sporthallen 

 Bomek 

 Café Barnens Å 

 Firma Kajsa Sandström 

 Friska Steg 

 Gideon Fruits Hembryggeri 

 Gulf Harads 

 Hide & See 

 JH Fastigheter AB 

 Kids Corner 

 Linda´s Frisör 

 LL-Teknik 

 Maskin & Fritid 

 MultCon  

 Strömnäsgården 

 Svantes Vilt & Bär 

 Svartlå Allbygg 

 Södra Harads Lantgård 

 Taxi Harads 

 Treehotel 
 

Vill Du också vara med, men saknar Ditt företag på listan? Mejla till Servicepunkten: servicepunkt@hotmail.se 

De lokala presentkorten i vår egen  
valuta EDEDALER som är en fin present 
att ge bort till någon när och kär, och 

som samtidigt gynnar företagen i  
Edeforsbygden. 

TAGGA OCH VINN! 
 

Vi vill premiera den finaste sommarbilden från Edefors-
bygden. Lägg upp en bild med anknytning till hemester i 
Edeforsbygden på Instagram med hashtaggen 
#hemesteredefors. 
 

1:a pris 1 000 ededaler 
2:a pris 500 ededaler 
3:e pris 200 ededaler 
 

Du får skicka in hur många bilder Du vill. Om det är  
människor med på bilden måste Du ha deras tillåtelse.  
Vi förbehåller oss rätten att publicera bilderna på webben  
och i Edenytt. 
 

Sista datum att tagga bilder för att 
vara med i tävlingen är 24 augusti. 
 

 

   DAGENS ROS? 
 

Gula blomster i gräset 

med förekomst på alla håll 

genomgår en metamorfos 

när de plötsligt blir till boll. 
 

Sedan ombildas varje boll 

till en massa små paraplyn 

som så småningom syns 

sprida sig runt i hela byn. 
 

Kanske är det just detta 

ovan sagda förfaringssätt 

som på maskrosens onda 

rykte satt en sådan sprätt? 
 

Ingen kan väl då mena att 

de är fula så till den grad 

där de uppfyller sceneriet 

med sina gulaste kronblad? 
 

Bernt R. 10 juli 2019 



Edefors församling juli och augusti 2020 
 
Söndag 5 juni kl 18.00  Promenad-gudstjänst.  
Samling vid Kläppgården där vi firar gudstjänst utomhus med en kort 
promenad. Anna Grenholm och Karin Sandling. Fika. 

Söndag 12 juli kl 18.00 Taizémässa.  
Anna Grenholm och Lena Engvall. 

Söndag 19 juli kl 18.00  Söndagsgudstjänst (ev utomhus).  
Tommy Persson och Andreas Printz. 

Söndag 26 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll. Sommarkyrkans ungdomar sjunger och spelar.  
Erik Ziewersson andakt.  

Söndag 2 augusti kl 18.00  Söndagsgudstjänst vid församlingshemmet.  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 

Söndag 9 augusti kl 18.00 Söndagsmässa. Anders Stenman och Lena Engvall. 

Söndag 16 augusti kl 18.00  Sommarkväll i kyrkan. Gudstjänst med mycket sång och musik.  
Tommy Persson, Karin Sandling mfl. 

Söndag 23 augusti kl 14.00 Byagudstjänst i Lakaträsk byastuga (utomhus vid bra väder).  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 

Söndag 30 augusti kl 18.00 ”Kudd-konsert”. Sitt eller ligg ner i kyrkbänken och lyssna till vacker musik.  
Vi tillhandahåller kuddar och filtar! Julia Magnusson, Karin Sandling mfl. 

För den som inte har möjlighet att vara med på sommarens gudstjänster finns det en kort Gudstjänst-vandring  
att gå, med start vid Kläppgårdens klockstapel. Texter och psalmer byts ut varje vecka. 

”Frälsarkrans-vandring” – prova på att gå en kort meditations-vandring  
med start och mål vid församlingshemmet.  
Den sitter uppe under sommaren och går runt kyrkan och kyrkogårdarna.  
Information finns på anslagstavlan vid församlingshemmet. 

OBS! Under juli och augusti (v 26-33) håller expeditionen öppen endast måndagar.  
Du når oss dock på telefon 0928-108 50 på måndag, onsdag och fredag mellan 8-12. 
Vaktmästare når du på 0928-108 53 och 108 54. 

https://www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling 

 
Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57   sab@telia.com 

Tävlingen att göra en ny logga till Edek 
och vinna 1 000 Ededaler är avslutad. 
Inget bidrag kom in. 

Annonsera i Edenytt 
 

Ett oslagbart sätt att få ut Ditt budskap till alla hushåll i Edeforsbygden, till ett bra pris!  

Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.  

 

Nästa nummer av Edenytt kommer ut onsdag den 2 september och har manusstopp onsdag den 26/8. 

Priser:  1/8 sida    165 kr 

  1/4 sida   275 kr 

  1/2 sida   600 kr 

  Helsida 1 100 kr 

https://www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling

