BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Februari
3

onsdag

14.00

Evas Café

7

Fastlagssöndagen

17.00

”Psalmer och semlor”

10

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården

14

1 Sönd i Fastan

16.00

Helgro i Virestad kyrka. Kör och
solister sjunger tillsammans med tenor
Johan Christensson

21

2 Sönd i fastan

11.00

Mässa

24

onsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

28

3 Sönd i fastan

11.00

Gudstjänst

14.00

I Virestad inleds årets Pehr
HörbergJubileum. Olle Larsson från
Växjö berättar om hur det var att leva
här på Pehr Hörbergs tid.
I Sockenstugan. Kaffeservering,
Aftonbön

Pastorsexpeditionen är öppen tors 10-12
Tel: 0476-230 01
www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
Vaktmästare:
0476-601 08

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

februari 2016
www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Sportlovsveckor 7 och 8!
Vi hoppas på fint vinterväder och har bra
priser på grillkorv och korvbröd.

OMBUD FÖR:

ALLA HJÄRTANS DAG firar vi den 13/2
Kom och fika vaniljhjärta och kaffe för 15:Behöver du hjälp med
hemkörning av varor?
Beställ senast torsdag
Vi levererar på fredag

tel
0730943752

TWITTER:
@HARADSBACK

Vi planerar en repetionskurs på vår
hjärtstartare.
INTRESSERAD? Hör av er och anmäl
er till affären. 250:-/per person

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13
KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.

Nytt år och nya utmaningar. Vi i intresseföreningen arbetar för ett
levande Härlunda och vill ge något åt alla. Därför är det viktigt att få
gehör och engagemang från så många som möjligt. Vi ser gärna att
Du som vill och kan hör av dig till någon i styrelsen om Du har något
som Du ser som viktigt för vår bygd. Välkommen till oss, alla kan göra
något och vi ser dig gärna som medlem i vår förening-Håll utkik efter
inbetalningskort i din postlåda

Årsmöte Härlunda LRF avdelning
Dag. måndagen den 8 februari
Tid. Kl 19,00
Plats. Härlunda bygdegård
Medverkan. Theresia Waldén LRF sydost
Sparbanken Eken
Avdelningen bjuder på smörgåstårta

Häradsbäck Jaktskytteklubb
Årsmöte lördag 27 februari
i Bygdegården kl 17
Anmälan för mat senast 21/2
till Håkan: 0459/80053

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
Ni hänger väl med och tränar med oss i
år? Info på Anslagstavlan vid affären och

WWW.HARADSBACK.COM
För information och annonsering i bya-nytt eller på hemsidan, kontakta
Härlunda Intresseförening. Vi finns även på Facebook, Instagram & Twitter

på Facebook / EvaGymnastiken
073-0425675 (Lotta)

OBS Barngympan startade 26/1 kl.17, det
går bra att hänga på

Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Annonsering, material mm. till Hemsidan: webbmaster@haradsback.com
Manus till marsbladet senast 15 februari.

