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HARADS MISSIONSFÖRSAMLING 125 ÅR 
Av Eric Stenberg, Harads 

 

I ”Glimtar” 1982 finns en artikel om Missionsförsamlingens 100-årsjubileum. I 

den får man en bild av församlingens arbete, dess mål och mening. Bildandet 

skedde den 10 november 1881, och församlingen fick namnet Harads 

Evangeliska Missionsförening. I samband med bildandet skrevs en 

stiftelseurkund för församlingen.   
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                                   Foto J .E. Harnesk, Boden 
Medlemmar i Harads missionsförsamling samlade framför missionshuset för att ta avsked av 

Isak Aron Isaksson med familj på väg till Amerika 1904. 
 

 

1882 anslöt man sig till Svenska Missionsförbundet. Församlingen var inte 

enbart begränsad till Haradsbygden, utan kretsar bildades bl. a. i Svartlå, 

Storsand, Forsnäs, Tjäruträsk och Borsnäsudden. Det bildades också en 

alliansmed Brobyns Missionsförsamling. Den första predikant, som blev direkt 

anställd av församlingen var Robert Andersson Hübinette. 

 

I artikeln i ”Glimtar” 1982 beskrivs byggande och renovering av missionshus, 

ungdomsarbetet, Edeforskonferensen, som började 1937, väckelsetiden 1961 

och mycket mera. För intresserade rekommenderas artikeln, som är skriven av 

Rodrik Larsson. 

 

Den 3 januari 1948 beslöts att ändra församlingens namn från Harads 

Evangeliska Missionsförening till Harads Missionsförsamling.  

 

Ovanstående är bl. a. hämtat från ”Glimtar” 1982, från församlingens 

jubileumsblad, ”Harads Missionsförsamling 125 år”, och även från samtal med 

Thorbjörn Enberg. Nämnda artikel och jubileumsblad omfattar de första 100 

åren av församlingens verksamhet.  
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Här följer en kort sammanfattning av de senaste 25 åren: 
 

”Under 80-talet inleddes en tid med livaktig ungdomsverksamhet.  
En kör bildades, ”Framtidstro”, med ungdomar från Svartlå och Harads. 
Denna medverkade i gudstjänster och gjorde även framträdanden i andra 
kyrkor. Musikalen Godspell uppfördes i ett fullsatt Edeborg. 
En scoutgrupp samlades varje vecka, där man bl. a. tillverkade modellplan. 

 
Verksamheten bestod förutom söndagsgudstjänster av bibelsamtal, 
trivselkvällar och öppet hus med matservering. 
 
I slutet på 90-talet såldes Betel till S:a Harads Byaförening. Likviden 
skänktes till ett barnhem i Apatity, till Yttre missionen och till Hemavan. 
 
Eftersom vi periodvis varit utan egen pastor, har vi inriktat oss på några 
samlingar, som varit välbesökta. 
Under ett antal år har vi två gånger om året inbjudit till kvinnofrukost, 
då vi ätit en lyxig frukost och lyssnat till någon aktuell kvinnlig 
föredragshållare. 
En ekumenisk gudstjänst med efterföljande pulkåkning och servering, 
har hållits i Klusån varje vår. 
Musikcaféer blev 2001 en annan välbesökt och populär sammankomst. 
”Gänget” spelade och sjöng med besökarna. Thorbjörn vittnade och 
Lisbeth bjöd på gott fika. 
 
Ett nytt spännande inslag i vår kyrka blev från dec. 2003 de asylsökande. 
Invandrarcafë har hållits, från början varje vecka och sedermera en gång 
i månaden. 
En kulturafton anordnades, då invandrare och svenskar tog med sig 
maträtter, typiska för sina respektive länder, och bjöd varandra på. 
Kristna invandrare har regelbundet besökt våra gudstjänster och även 
medverkat med sång och bibelläsning. 
 
Vi är mycket tacksamma för den ekumenik som alltmer växt fram. Vi har 
haft flera ekumeniska sånggudstjänster i Edefors kyrka, gemensamma 
trivselkvällar alternerande mellan de olika kyrkorna. Under hösten 2006 
har vi inlett bibelstudier under ledning av Lennart Åström. Andakter har 
hållits även på Edestrand och Älvstrand. 
 
Under hösten 2005 invigdes en ljusbärare och ett vackert lysande kors 
som visar vägen till vår kyrka.” 


