BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Maj
1

Bönsöndagen

4

onsdag

16.00
14.00

Vårens sånger med kyrkokören i
Virestad kyrka
Evas Café. Vivi-Ann och Allan
Bengtsson visar säsongens krukväxter

5

Kristi himmelsf dag

11.00

Gudstjänst. Trumpet Håkan Holmquist

8

Söndag före Pingst

14.00

Mässa

15

Pingstdagen

11.00

Virestad kyrka. Jubileumsmässa med
Biskop Fredrik Modéus. Kyrkokören.
Servering

22

Heliga
Trefaldighets dag

16.00

Familjegudstjänst. Barnen och Jennie
Winquist

25

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården

29

1:a efter
Trefaldighet

19.00

Gudstjänst. Sånger till mor med Johan
Wirell

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!

maj 2016

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA

OMBUD
Den 10:e september är det dags för årets
HÄRLUNDADAG!
Första planeringsmötet
är bokat den 16/5 kl

Behöver du hjälp med
hemkörning av varor?

Samrådsmöte mellan markägare
samt Årsmöte
Härlunda Älgskötselområde
3 maj kl 19,00
Bygdegården Häradsbäck

TWITTER:
@HARADSBACK

NYHET: Nu kan du
beställa direkt från
SYSTEMBOLAGET.SE
och sedan hämta dina
drycker i
Handelsboden.

Ni glömmer väl inte vårt
stämpelkort? Handla för 200 kr
och få en stämpel. 10 stämplar
ger 100 kr i återbäring!

tel
0730943752
www.cut41.se

Grillsäsongen är här.
Beställer ni kött mm av oss
så är det större chans att få
det ni vill ha!

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Tredje årets konst-och kulturrunda i
Spjutaretorpsbygden Häradsbäck.
Kristihimmelsfärdshelgen
5-8 maj 2016 11-16
Reservation för enskilda avvikelser vad gäller
öppettider.
Vi öppnar våra ateljéer, verkstäder, gallerier, trädgårdar,
loppisar, kulturbyggnader och tapetserarverkstad mm

Härlunda SPF Seniorerna
Välkomnar till sommarens
aktiviteter
Boulen startar i maj månad tisdagar
kl 17.00 vid bygdegården.
(Se datum på anslagstavlan vid
Handelsboden)
Den 17/5 kl 17.00 inbjudan från
Virestads SPF
Till vårfest i bygdegården Bråthult.
Vi grillar vid Grannsämjan den 25/5
kl 17.00,
samt Vashult vid sjön Femlingen
24/8 kl 17.00.
Ta med ett glatt humör samt något
gott att grilla + dricka.
Nästa kvartalsmöte den 10/8 kl
17.00 Bygdegården.
Vi önskar er en skön sommar!
Styrelsen

Nu har det
kommit!
Inbetalningskortet
för årets medlemsavgift till Intresse-

Handelsboden
Vi ser med tillförsikt på framtiden för Handelsboden och kommer nu att
skicka in ritningarna för att ansöka om bygglov för en utbyggnad
innehållande ett kafé och bibliotek. Tanken är att det ska bli bygdens nya
mötesplats och ett stopp på resan för de som passerar genom byn. I en
härlig 50-talsmiljö ska det gå att köpa en kopp gott kaffe och fikabröd
eller lättare lunch. Bibliotekarie kommer att bemanna biblioteket
regelbundet och det finns möjligheter för bokcirklar och föreläsningar. Vi
hoppas också att kunna arrangera mindre kulturarrangemang och
underhållning för alla åldrar. Om allt går i lås så hoppas vi att det står
klart vid årsskiftet.
Styrelsen för Handelsboden och
Följ HIF:s matcher och
Intresseföreningen
Grillsäsongen närmar sig och det finns
fortfarande möjlighet att köpa grillkol från
milan Sally i handelsboden.
(Först till kvarn)

resultat på hemsidan
www.haradsbackif.se
och givetvis live på
alla matcher

föreningen. Du vill
väl vara med??
Tillsammans kan vi
göra mycket för
Härlunda. Har du inte
fått inbetalningsavi
eller vill ha fler till
grannar och vänner,
så finns det att hämta
i Handelsboden!

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
WWW.HARADSBACK.COM
För information och annonsering i bya-nytt eller på hemsidan, kontakta
Härlunda Intresseförening. Vi finns även på Facebook, Instagram & Twitter
Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Annonsering, material mm. till Hemsidan: webbmaster@haradsback.com
Manus till junibladet senast 15 maj.

