Edenytt

oktober 2019

Kom ihåg!
Föreläsning
15 oktober kl 19.00
på församlingshemmet

Tomas Bresky - Viktiga händelser
under min tid som journalist

Välkomna
önskar Harads Föreläsningsförening

Öppettider

i samarbete med Vuxenskolan Boden

Behöver Du hjälp med skogsröjning,
skogsplantering, plantförsäljning,
trädfällning eller kanske röjning på
gården och gräsklippning?
Vi är ett skogsvårdsföretag med lång
erfarenhet inom området.

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

Under läslovet v. 44 är det
pyssel med tema framtid.

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

Vävning
Intresserad av studiecirkel?
Om du har förslag på ämne till
studiecirkel är du välkommen
att höra av dig.
Hembygdsföreningen
Ingrid Bergman 070-316 21 41

Våra vävcirklar är i full gång.
Vill du vara med?
Välkommen att besöka oss
måndagar 15.00-18.00
eller onsdagar 10.00-13.00.
Kontakter:
Inga-Lisa Öhrvall
073 - 827 60 75
Gerd Jansson
070 - 876 05 15

Vill du engagera dig för
byns asylsökande?
Integrationsprojektet
söker lärare 1 tillfälle /vecka.
(Utbildning behövs ej men gärna
ett stort hjärta!)
Maila till sofia_lar@hotmail.com

2019
Harads

Köttsoppa
31 oktober kl 14.00
Södra Harads Byastuga
Pris kr 80 /pers

Harads byaförening
vill tacka alla som deltog i
Höstmarknaden 7 september.

Styrelsen med aktuell information
Underhållning "Musikquiz"

Blåbärshinken vägde 3.260 gram,
vinnaren gissade på 3.270 gram.

God köttsoppa

Du vet väl att som medlem i Harads
byaförening får du 20% rabatt när
du hyr Edeborg.

Vi önskar er en härlig höst
så ses vi på Julmarknaden
7 december.

sedan serveras Kaffe och kaka

Lotter kommer att säljas
Välkomna alla medlemmar även stödmedlemmar

Monica 073 - 023 82 05
Ullabett 070 - 551 84 24
Sista anmälningsdag 28/10

HÖSTFEST
i församlingshemmet
20/10 kl 15.00
Underhållning
och lotteri
VI BJUDER PÅ MAT OCH
KAFFE MED KAKA
OBS! ANMÄLAN senast 16/10 till:
Anders Johansson 070 - 533 55 69
Fred Gustavsson
070 - 695 90 75

Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Varmt
Välkommen!

Information
Förberedelsearbetet med de fyra planerade nya
hyresrätterna på ”Brattbergstomten” pågår och redan är
tre av dessa bokade.
Nu finns endast en lägenhet kvar att boka innan det
praktiska arbetet med iordningställande av
tomtmark och byggnader kan startas.
Mer information om planlösningar,
ekonomi och tekniska frågor besvaras
av Lars-Åke Eriksson, Vittjärvshus
070 - 642 00 25

HARADS MASKIN OCH FRITID 0928-10056
Vi finns också på facebook
Nu är alla jägare i skogen så man kan börja pyssla med målning, tapetsering,
skogspromenader eller bara mysa med massa ljus i höstmörkret.
Vi har fått hem en ny tapetkatalog och inspiration på massor med nya färgnyanser för vägg och möbler.
Vi har rustat upp hörnan med barnleksaker och möblerat om lite i väntan på nytt vinterlek.
Vi har beställt en massa varma härliga mössor och vantar.
Herrboxer med älgmotiv finns äntligen i butiken.

Välkomna in!
Marie, Anneli, Gunny och Therese

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar
Kontakta mig för
kostnadsfri offert.









Trädfällning
Röjning / upprustning av grönytor
Flisning av grenar och ris
Skonsam skotning
Stubbfräsning
Motorsågsutbildning AB
Röjsågsutbildning RA RB

Andreas 070-237 35 91
Hans 070-560 73 73
palmgrentradfallning@outlook.com

Peter 070 - 600 52 57
sab@telia.com

Bodens kommun söker familjehem och kontaktfamiljer.
Individ och Familjeomsorgen söker familjer som vill bli kontaktfamilj
eller familjehem. Det innebär att du öppnar ditt hem för ett barn
eller syskonpar som behöver ett hem att vara i någon gång i
månaden eller permanent.
Vill Du/Ni veta mer?
Se www.boden.se/familjehem eller kontakta en
familjehemssekreterare via socialtjänstens
växel 0921-627 00 eller på familjehem@boden.se

Luleälvdals Begravningsbyrå
Höstligt snack…

i Harads och Boden

Sommarsolståndet
är passé
och kvällarna mer
mörker rymmer.
Och det ger ju, efter
vad jag kan se,
fler tillfällen till
bekymmer.

Bara ett samtal bort 070 - 572 55 31
www.alvdalensbegravningsbyra.se
LEDIGA LÄGENHETER I HARADS



Ögat är sedan
längre
nu så vant
med alla upplysta
prång och vrår,
så den tid som
snart stundar
blir naturligtvis
rätt så svår.

Radhusvägen: 4 rok, 84,5 kvm, 4 557 kr/mån.
Edeforsvägen 16: 4 rok 86 kvm, 6 346 kr/mån.

Vid intresse,
kontakta Helena på Bodenbo,
0921-578 80

Konstgjord värme

Sept. -19. Bernt R.

Nu när höstmörkret
lutar sig mot våra fönster
och på immiga rutor
utvecklar sitt isiga mönster.

Njaa….
Skrivit
har jag gjort
och diktat,
om allt, njaa,
– sisådär.

Hur skönt är det inte
att då i soffhörnet få kura
och undslippa den råa
utomhusluften, in natura!

Sjungit
har jag gjort
och spelat,
men blev aldrig
– populär!

Våra förfinade källor
till en värme av njutbar art
sätter ju strax på våra
domnade livsandar fart!
Bernt Rutström

Bernt R.

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

Edefors församling oktober 2019
Torsdag 3 oktober Vardagsgudstjänst där vi börjar med middag
(Tortillas med köttfärs) kl 16.30 och fortsätter med gudstjänst för hela familjen.
Uppstart för Himlakul för barn 3-6 år. Anmälan till maten senast onsdag 12.00
till 0928-108 51. Du är naturligtvis välkommen även om du inte vill äta!!
Söndag 6 oktober Sammanlyst till Överluleå kyrka, festgudstjänst.
Söndag 13 oktober kl 11.00 Gudstjänst för små och stora.
Avslutning för barnkörlägret. Utdelning av Barnens Bibel till 4-åringar.
Vi serverar varm korv efteråt. Anna Grenholm, Julia Magnusson mfl.
Söndag 20 oktober kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan
Tommy Persson, Julia Magnusson mfl. Servering.
Onsdag 23 oktober kl 18.00 Bibelsamtal i Missionskyrkan
Söndag 27 oktober 11.00 Söndagsmässa Tommy Persson och Lena Engvall
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.

HIMLAKUL!
Musiklek och skapande!
Torsdagar kl 17.30-19.00
för barn 3-6 år.
Vi sjunger och leker musik,
avslutar med något pyssel.
Ingen anmälan.
Ledare: Julia Magnusson
0921-775 16
EFTER PLUGGET PÅ
TORSDAGAR!
Fika, pyssel och prat för
dig som går i 1-2-3:an.
Ingen anmälan.
Kom direkt efter skolan!
1-2:an 13.30-15.30
3:an 14.45-16.30
Ledare: Helena Mörk
Sunuwar och Karin Sandling
0928-108 58

Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/boden
SJUNG I KÖR!
Kyrkokören startar 10 oktober kl 19.00 i församlingshemmet! Vi jobbar i projektform med ca 3 övningar innan varje
”uppsjungning”. Välkommen att prova på! Ledare Julia Magnusson 0921-775 16.
Edekören för dig som är dagledig! Kom med och sjung med oss! Vi träffas i församlingshemmet 23 oktober kl 13.00.
Ledare Karin Sandling 0928-108 58.

Harads missionskyrka oktober 2019
Lördag 5 oktober kl 14.00
Församlingsmöte ang. ev. anställning av diakon.
Söndag 20 oktober kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst. Tommy Persson. Sång och musik: Julia
Magnusson, Berit Baeckström, Greger Andersson och
Thorbjörn Enberg. Servering.
Onsdag 23 oktober kl 18.00
Bibelsamtal

Annonsera i Edenytt
Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.
För Edenytt november är sista inlämningsdag onsdag 23/10.

