Edenytt november 2019
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

NOVEMBER
November, november,
sällan prisad
för skönhet eller charm.
Oftare klandrad
som mörk och kall
med växande isars larm.
Din fägring består
i annat
än milda vindars sus,
sköna blommors doft
och fågelsång
i sena kvällars ljus.
Nej, gnistrande vit
smyckningen blir
när din sträva, kalla hand
kristallbeströr
slätter och berg
och tjälade potatisland.
Kvällens himmel
får isgrön färg
av köldens breda penseldrag
innan nattens mörker
sätter punkt
för ännu en novemberdag.
Bernt Rutström

MUSIKCAFÉ
söndag 1/12 kl 18.00

Vi fikar och har
en trevlig kväll
tillsammans.

VARMT VÄLKOMMEN!
Edefors
Hembygdsförening

ledare, supporters,
sponsorer och alla
andra som på något sätt
stöttat oss i satsningen
i div. 3. Tyvärr lyckades
vi inte hålla oss kvar,
det blev bara en säsong.
Vi fick kvala om platsen
men den tog Lycksele.
HIF vann dock
prestigematchen mot
Skogså med 1-0.
Hur kommande säsong
ser ut är i dagsläget
oklart, men en sak är
säker; fotboll kommer
det spelas på Kamrum
i någon form, och
Kamrumklassikern kan
ni räkna med även
nästa år.
ÅRSMÖTE
Harads IF/Edefors
skoterförening
tisdag 26 november
kl 18.30 i Allaktivitetshuset i Bodträskfors. Vi
bjuder på smörgåstårta.

KLÄPPGÅRDEN

Vi spelar musik
som vi gillar.

Harads IF vill
TACKA alla aktiva,

Välkomna!

Kom ihåg!
Föreläsning
19 november kl 19.00
i församlingshemmet

Erling Molin
Tema - Boden 100 år

Välkomna
önskar Harads Föreläsningsförening
i samarbete med Vuxenskolan Boden

HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056
Öppet
10-18 vardagar
10-14 lördagar
Vi finns på fåcebook!

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar

Nu fyller vi hyllornå med mysigå lyktor
presenter, doftljus, vinterstovlår, mossor,
håndskår och mer roligå nyheter.
Hålloween smink, lyktor, pumpor,
spindelnåt år fråmspokåt.

Kontakta mig för
kostnadsfri offert.

Välkomna in!

Peter
070 - 600 52 57
sab@telia.com

Mårie, Anneli, Gunny, Therese, Bill

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

Författarbesök med Lina Stoltz
6 november kl 08.10.
Häng med era barn på skrivarinspiration
och vakna till med bibliotekets kaffe innan jobbet.
Riktat mot barn och unga från
förskolan till sjätte klass.

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

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

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

JOKKMOKKSKOR
på Edeborg
fredag 1 november
kl 10.00-17.00
Massor av vinterskor,
strumpor, handskar, väskor,
underkläder och mössor.
Allt som behövs för
en kall vinter.

Vi har
Jörnkängan!
VÄLKOMMEN!

Behöver Du hjälp med skogsröjning,
skogsplantering, plantförsäljning,
trädfällning eller kanske röjning på
gården och gräsklippning?
Vi är ett skogsvårdsföretag med lång
erfarenhet inom området.
För oss är kvalitet och god kontakt med
kunderna viktigt. Vi har rutavdrag 50% direkt
på fakturan och eftersom vi har respekt för
äldre och pensionärer ges därför dessutom
10% rabatt just för Er.

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

Harads PRO
Månadsmöte

Julmarknad
på Edeborg

2019-11-21
i Församlingshemmet
kl 14.00 pris 40kr/pers
Arbete med Verksamhetsplan
och Budget

Vi bjuder på Smörgås med
kaffe och en kaka

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

Lotter kommer att säljas

Välkomna önskar styrelsen

Varmt välkomna till en
stämningsfull andra advent !

Edefors församling november 2019
Lördag 2 november kl 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Tommy Persson, Julia Magnusson mfl.
Kyrkan är öppen för samtal, stilla musik och fika från kl 15.00
Söndag 3 november kl 18.00 Musikgudstjänst ”Musik till tröst”.
Edefors kyrkokör, Julia Magnusson och Tommy Persson.
Torsdag 7 november kl 17.30 Vardagsgudstjänst i församlingshemmet.
Tommy Persson, Julia Magnusson, Barnen från Himlakul och Efter plugget.
Vi börjar med middag från kl 16.30, anmälan senast onsdag kl 12.00 till 0928-108 51
Söndag 17 november kl 18.00 Kvällsgudstjänst Tommy Persson och Julia Magnusson.
Onsdag 20 november kl 13.00 Edekören övar
Onsdag 20 november kl 18.00 Bibelsamtal i Svartlå Missionskyrka.
Söndag 24 november 11.00 Söndagsmässa Tommy Persson och Lena Engvall
Söndag 1 december kl 11.00 Adventsgudstjänst med stora och små.
Tommy Persson, Julia Magnusson, kyrkokören, och barnkör.
Efter gudstjänsten inbjuder Kyrkans syförening till adventsfika i församlingshemmet.
Tisdagar 10-12 Liten och Stor, för dig som är dagledig med små barn.
Vi sjunger, pratar, leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan.
Onsdagar jämna veckor 13-15 Handarbetscafé för dig som är dagledig.
Gemenskap, handarbete, samtal och fika.
Torsdagar udda veckor 13-14 Andakt/sångstund på Edestrand och Älvstrand.
Vill Du vara med i besöksgruppen, hör av dig till Karin 0928-108 58.
Torsdagar jämna veckor 12-14 Internationellt café på Mötesplats Klippan.
Vi börjar med en kort andakt i kyrkan, sedan samtal och fika. Alla hjärtligt välkomna.
Med reservation för ändringar.
Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. www.svenskakyrkan.se/boden

Harads missionskyrka november 2019
Söndag 17 november kl 11.00
Gudstjänst, Berit och Thorbjörn
Onsdag 20 november kl 18.00
Bibelsamtal i Svartlå

Annonsera i Edenytt
Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.
För Edenytt december är sista inlämningsdag onsdag 20/11.

