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Kontakta mig för kostnadsfri offert.
Peter 070 - 600 52 57 sab@telia.com

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

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

Varmt
Välkommen!

HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056
TANKENS KRAFT
Tänk om vi inte haft
det positiva tänkandets kraft?
Då skulle vi stått sig slätt!
Men nu har vi väl haft
just denna filosofiska kraft
och därför också ganska lätt!

Äntligen höst med hög
luft, vackra farger
öch harliga dagar i
skög öch mark.
Vi har laddat
inför jakten öch ska
försöka ta hem
Nörmas ammu öcksa.

Om den överger oss,
och inte lyser med sitt bloss,
får vi väl reda oss på annat sätt!
Bernt R. juli 2020

Nu har vi laddat med barplöckare,
stekpannör,
kaffepannör, muggar,
termösar öch mycket
annat för uteliv.

Välkomna in!
Marie, Bill öch Änneli

Bibliotekets öppettider fortsätter att vara

måndagar kl 13.00 - 18.00.

Välkomna in!

Vi utför





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

Harads IF
Under sommaren har vi, varje tisdag, haft
fotbollsträning på Kamrum för våra barn och
ungdomar. Vi har också spelat matcher, både
hemma och i Töre. Vi fortsätter att träna
inomhus i sporthallen under höst och vinter.
Info om vilka dagar och tider kommer att
finnas på vår hemsida www.laget.se/Haradsif.
Vi kommer också att gå ut till skolan och
lämna ut information.
Stort TACK till alla barn och föräldrar som
varit aktiva, till alla supporters som hänger
med oss trots att A-laget försvann. TACK till
alla som deltagit på något sätt vid de olika
momenten i Kamrumklassikern (den återkommer nästa år, så träna på!). Sist, men inte
minst, ett jättestort TACK till våra sponsorer
som gör det möjligt att
hålla liv i föreningen.
Karin Sandling, ordf.

nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

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

Drömmar och glömska
Timmersvansen gick nog inte
så väl ihop med en vek rygg
och klena, otränade händer.
Men i köld och djupsnö samt
myriader av blodlysten mygg
drömdes om väna badstränder.
Ja, hur skulle annars en grabb
som så nyss blivit fjorton år,
förstått att överleva och bestå?
– Nä, det skulle ju inte ha gått,
och ännu mindre kanske det går
år 2020, efter vad jag kan förstå.
Ja, i fantasins sköna, drömlika
värld kan ju så mycket omtolkas.
Det gjort är gjort, och mår nog
bäst av att av ovetande befolkas!
Påkommet vintern 2020 Bernt R.

Höstmarknaden inställd
Eftersom vi inte ser någon förändring vad gäller
Coronapandemin ser vi oss nödsakade att ställa
in Höstmarknaden den 5 september.
Vi hoppas däremot att vi kan
genomföra Julmarknaden den
5 december.

Filmklubben kommer att visa filmer under
hösten, med en publikbegränsning på 50
personer. Nya medlemmar välkomnas.
Kontakta Jonas Nyström
073 - 836 83 77.
Med förhoppning om
en skön höst!

HÄNT I KULTURLIVET
Asylsökande i
Harads har i år
kunnat odla
grönsaker på
Betsvägen
med hjälp av
privatpersoner
och EDEK!

Sommarens aktiviteter blev begränsade i år.
Men några arrangörer lyckades trots rådande
omständigheter ordna ett fint program.
Tack alla ni som bidrar till ett rikt idrotts- och
kulturliv i Edeforsbygden!
Café 49
Med en utebliven visfestival 2020 fick Edeforsakademien ta till lite andra grepp för att hålla lågan
åtminstone flämtande till att ånyo flamma upp
storligen sommaren 2021.
Tack alla ni, artister och publik, som gjorde
sommarens evenemang på Lillån möjliga.
Tack Boden Event som med sina geniala Popuparrangemang gav incitament till att en liten ideell
förening som Edeforsakademien har kunnat
engagera så många ytterst förnämliga artister till
en publik med blott 49 betalande individer.
Slutsålt varje gång, sex regnfria söndagar.
Stort tack även till Sparbanken Nord och Bodens
kommun.

Northern Indians och Johan Jansson
spelade på Café 49.

Bo Selinder och Robert Råberg
underhöll på Café 49.

Årets Arthur Landfors-stipendium gick till
låtskrivaren och artisten Ronny Eriksson.
Foto: Lotta Lennartsdotter
Ronny Eriksson sjöng på
Café 49, och
fick Edeforsakademiens
årliga Artur
Landforsstipendium.

Det går lika bra att dansa runt midsommarstången i covidtider
när man har hopprep till hjälp för att hålla avståndet mellan
familjerna.

Midsommarfirande i Lillån. H-L Brun, Johan Jansson och
Håkan Engström spelade tillsammans.

Vi kommer nog aldrig mer att umgås på det här sättet efter
pandemin. Hoppas vi!

Många ville få en bra plats!

Trollet Trall sjöng och spelade
med de minsta på Café 49.

Treehotel
Den 17 juli firade Treehotel att det var 10 år sedan invigningen av de första trädrummen.
Det planerades från början stort öppet hus med hela byn, precis som vid invigningen med tårta
till alla. Programmet tvingades
liksom allt annat denna
sommar att covidanpassas
till begränsat antal deltagare
på plats, men med livesändning
som hela världen kunde delta i.
Det blev tårta, tal, musikunderhållning och grillkväll
med många hyllningar.
Foto: Anna Bergström

HIF sommaren 2020
Under sommaren har en massa barn och ungdomar i åldrarna 6-13 år, tränat fotboll och
spelat matcher på Kamrum. Som mest har vi
varit 57 barn! Vi kommer att fortsätta träningarna inomhus under höst och vinter och ser fram
emot nästa säsong med många matcher!
Den 22 augusti
genomfördes
Kamrumjoggen med
deltagare från
1½ till 75 år!

Cykelloppet ”Broarna Runt” blev i år ”Bovallen runt”
pga vägarbeten på 97an. Loppet är en del av Kamrumklassikern och i år var det ett 15-tal tappra som
cyklade den 3 mil långa banan.
Foto: Karin Sandling och Ida-Linn Näselius

Olika längder
på banor
fanns, från en
kort hinderbana för de allra minsta till 5,7 km för
de mer vältränade. Segrade i herr- respektive
damklassen gjorde Christoffer Hjärtström och Lina
Hällström. Men alla som deltog var såklart vinnare
och alla fick pris!

Vi vill gärna dela ut månadens ros i Edenytt till någon
i Edeforsbygden som gjort det lilla extra för någon annan.
Mejla eller ring till Servicepunkten och beskriv kort vem Du vill
ska få rosen, och varför. Servicepunkt@hotmail.se, 0928 - 560 02.

HARADS

INFORMERAR

10/9 kl 13.00
Grillträff i Forsudden

(vid rastplatsen innan Laxholmen).
Föreningen bjuder på grillkol, kaffe, dryck, senap och ketchup.
Tag med eget tillbehör att äta, grilla.
Inställes vid regn.

24/9 kl 13.00
Surströmming på Edeborg.
Max 40 personer.
Kostnad 60 kr. Lotteri
Anmälan före den 21/9 till Lisbeth Karlsson 073-808 55 12

VÄLKOMNA!
(Vi håller avstånd samt är symptomfria när vi träffas!)

BLÅBÄRSPLOCKNING
En blåsig, men för övrigt
vacker höstdag
vi gick att plocka blåbär,
pastorn och jag.
Av människors framfart
vi såg tydliga tecken
ty bärriset var nertrampat
i alla väderstrecken.
När vi med kaffe eller
te styrkte oss ibland
lyste sockerbiten vit
uti vår blåa hand.
Med fulla kärl vi så
småningom hemåt gick.
Därtill hemförde pastorn
tre präktiga getingastick!
Bernt Rutström 1970

På grund av rådande
omständigheter och enligt
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer,
avvaktar vi med höstens
föreläsningar.
Vi återkommer om
förändring sker.
Styrelsen
Harads Föreläsningsförening

SMALT TÄNKT
Trots att jag nått
det 8:e årtiondet,
– gott och väl –
erfar jag mig än
väl så hemma
i både kropp
och själ!
Hjärnan funkar
och hjärtat det
går och slår
trots att det så
tvingats göra
i nu rätt bra
många år!
Men – ett viss
förbehåll har det
likväl fått bli,
i det att jag nu
ska ägna än
mindre tid åt
nostalgi!
6 juni 2020
Bernt Rutström

NU ÄR DET FÄRDIGTAGGAT!
Det har kommit in över 70 foton
till vår tävling på Instagram med
hashtaggen #hemesteredefors.
Sista datumet att skicka in bidrag
var den 24 augusti och i nästa
nummer kommer vi publicera
vinnarna.

Tack alla ni som
skickat in era
härliga
sommarbilder!

Upptäck Skogsstigen
Länge har nu träskyltarna ”Skogsstigen” på ovansidan av 97:an i var ände av byn
varit synliga och lockat de mer skogsvana till vandring på trevliga och lättgångna
skogsstigar. Träpilar som harmoniserar med naturen har vid varje stigdelning visat
vägen. Ibland har de smält in lite för bra i naturen och gjort dem svårupptäckta för
den som bara njuter av turen.
Eftersom vi bor i en skogsbrukarbygd händer det ju en del i skogen runt byn.
Hyggen har tillkommit och på några av dem har stigen varit fint snitslad och sparats
vid arbetet, på andra ställen har stigarna blivit sönderkörda och bitvis försvunnit,
ibland har även pilar som visar vandraren rätt förstörts. Summa summarum har
detta gjort att vi tagit nya tag med Skogsstigen och nu även markerat den i enlighet
med gängse normer för vandringsleder; orangea markeringar på träd, stolpar och
ibland på sten. Förhoppningen är att nu ska även du som inte är så van att välja
stigar för din promenad kunna känna dig säker på att du går rätt och få en fin
vandring i lugn och skön skogsmiljö.
Att naturen är bra för hälsan, verkar avstressande och förbättrar återhämtningen
gör kanske ditt val av promenadsträcka enklare, alla drygt 8 km eller en kortare
del av Skogsstigen. Hoppas du kommer att ta nya FriskaSteg längs en slingrande
och intressant Skogsstig för ditt välmående.
/ EDEK & Annika Berggren

Tillsammans håller vi rent!
Under vecka 38 pågår kampanjen Håll Sverige rent.
Integrationsprojektet Vän i Harads anordnar ett tillfälle
då vi tillsammans plockar skräp, fikar och umgås.
Vi träffas på Utsiktsplatsen (ovanför kyrkan)
onsdag den 16 september kl 13.00 - 15.00.

I nästa avsnitt av podden Alla vägar bär
till Harads får vi träffa och lära känna
artisten och låtskrivaren Bo Selinder.

Ta med egna handskar/vantar.
Vi håller med sopsäckar och fika.

Välkommen! /Edek

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.

Manusstopp för nästa nummer av Edenytt är onsdag den 23 september.

Priser: 1/8 sida 165 kr
1/4 sida 275 kr
1/2 sida 600 kr
Helsida 1 100 kr

Edefors församling september 2020
Söndag 6 september kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Klusåns missionshus.
Tommy Persson, Åsa Öqvist, Julia Magnusson mfl.
Söndag 13 september kl 11.00 Gudstjänst för små och stora. Anna Grenholm,
Julia Magnusson och Karin Sandling. Barnen från barnkörlägret medverkar med
sång.
Söndag 20 september kl 11.00 Mässa med örhängen. Vi firar mässa och lyssnar
till hur välkända sånger av bland annat Abba, Evert Taube och Metallica kan låta
på kyrkorgel. Tommy Persson och Julia Magnusson.
Onsdag 23 september kl 19.00 Ekumeniskt bibelsamtal i församlingshemmet. Ledare Tommy Persson.
Torsdag 24 september kl 18.30 Vardagsgudstjänst i kyrkan. Tommy Persson och Julia Magnusson. Sång av barnkören.
Söndag 27 september kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Harads Missionskyrka. Tommy Persson, Åsa Öqvist mfl.

Vecka 37-38 börjar höstterminen för våra grupper i församlingshemmet.
 Tisdagar 10-12 Liten och Stor (start 15/9 i församlingshemmet) för dig som är dagledig med små barn. Vi sjunger, pratar,
leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan.
 Tisdagar 13–13.30 Internationell andakt i kyrkan (start 15/9).
 Torsdagar 12-14 Internationellt café på Mötesplats Klippan (start 17/9). Goda samtal och fika. Alla hjärtligt välkomna.
 Torsdagar 17.30–19.00 Barnkör för dig mellan 6-13 år (start 17/9 i församlingshemmet).
 Torsdagar 19–20.30 Projektkör för vuxna! (start 17/6) Nytt för i år är att vi övar i kyrkan för att kunna hålla ett större
Corona-säkert avstånd till varandra. Nya och gamla medlemmar varmt välkomna. Anmäl dig gärna innan.
Frågor och anmälan: Julia Magnusson 0921-775 16 eller julia.magnusson@svenskakyrkan.se
Pga rådande omständigheter har vi restriktioner i pastoratet att inte bedriva gruppverksamhet för riskgrupper.
Det innebär att Edekören, Kyrkans syförening och våra dagluncher ligger vilande under hösten. Vi hoppas kunna
återta träffarna så snart det är möjligt och att vi kanske kan träffas på andra sätt.
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan: www.svenskakyrkan.se/boden

BARNKÖR-LÄGER!
Helgen 12-13 september kör vi igång musikverksamhet för barn och unga.
Vi startar med ett barnkör-läger i församlingshemmet Harads, för dig som är 6-13 år.
Vi sjunger tillsammans, leker, pysslar, fikar och äter. Kanske en skattjakt, vem vet!
Vi erbjuder övernattning för den som vill och vågar.
Start lördag 12/9 kl 10.00 och sen avslutar vi med att sjunga på familjegudstjänsten på
söndagen kl 11.00. Information och anmälan till Julia Magnusson 0921-775 16 eller
Karin Sandling 0928-108 58 eller via mail julia.magnusson@svenskakyrkan.se

Harads Missionskyrka september 2020
Torsdag 3 september kl 16.30 Samtal, ämne: Bön
Söndag 6 september kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst utomhus i Klusån.
Tommy Persson och Åsa Öqvist.
Torsdag 17 september kl 16.30 Samtal, ämne: Är kyrkiska ett språk?
Söndag 20 september kl 11.00 Digital installation av Åsa Öqvist.
Onsdag 23 september kl 19.00 Bibelsamtal i församlingshemmet
Söndag 27 september kl.11.00 Ekumenisk festgudstjänst från kyrkokonferensen på storskärm.
Tommy Persson och Åsa Öqvist medverkar.

