BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i April
2

5 Sönd i fastan

16.00

Mässa i Virestad

5

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården med
Eneryda sånggrupp

9

Palmsöndagen

14:00

Gudstjänst. HäVi, Kaffe med dopp

12

Askonsdagen

15.00

Nattvard Härlundagården

13

Skärtorsdag

18.30

Mässa

14

Långfredag

18.00

Passionsspel i Virestad. Kören framför i
ord och ton Jesu sista dagar

16

Påskdagen

11.00

Gudstjänst

17

Annandag Påsk

14.00

Gudstjänst i Eneryda Församlingshem.
Påskens sånger med Jennie Winqvist

22

lördag

11.00

Konfirmation i Virestad kyrka

23

2 söndag i Påsk

11.00

Mässa. Joakim von Rosen, klarinett

26

onsdag

15.00

Önskepsalmer med Magnus Björkman

27

torsdag

18.30

Livet på landet. Virestad, en kväll för
och med bygdens folk

30

3 söndag i Påsk

18.30

Söndagsbön med vårens psalmer.
Majbrasan tänds kl 19.30

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

Fiberföreningarna kallar till årsmöte
9 april kl 15 i Bygdegården
Kallelse har skickats ut via mejl till alla medlemmar och meddela oss snarast om du har
bytt mejladress. Årsredovisningen skickas också ut via mejl några dagar innan årsmötet
och har du inte mejl kan du beställa den. Vi bjuder på lätt förtäring och vill därför veta om
du kommer senast 2 april.
Kontakt: mette.adolfsson@home.se eller 070-3203545
Välkommen!

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

april 2017

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Handla för 300:- så bjuder vi på en
sexpack ägg.
Gäller from 8/4 och hela påskveckan.
Jord och gödsel finns hemma inför
odlingssäsongen. Penséer och påskliljor finns
också redan nu.
Sommarblommor kommer de ”reder sig”.

OMBUD

Ni vet väl att ni i lugn och ro hemifrån kan
beställa från Systembolaget.se
eller ladda ner deras app till er smartphone.
Varorna hämtar ni som vanligt i Handelsboden
Behöver du hemkörning av varor?
Säg till i Handelsboden så löser vi det

Öppettider
Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13
Långfredag och
Annandag Påsk :Stängt

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

HÄRLUNDA
FVOF
kallar till
fiskestämma
tisdag den 25
april kl 19
i Bygdegården
Välkomna

Härlunda SPF SENIORERNA.
Kvartalsmöte onsdagen den 12/4 kl 17.00 Bygdegården.
Kursen"Härlunda från förr" startar den 11/4 kl 13.00 vid
Boul lokalen Bygdegården. Nya o gamla medlemmar som
är intresserade av denna kurs,eller har andra förslagKom o gör er röst hörd.
Grillträffar blir i år,vid Grannsämjan den 31/5 kl 17.00
Vashult sjön Femlingen den 23/8 kl 17.00.
Boulen startar den 2/5 kl 17.00,vi önskar fler deltagare!!
Sommarens eventuella resa kommer att ventileras.
Hjärtligt Välkomna !
Styrelsen

Hållbarhetsvecka
24-29 april händer det en
massa olika saker på temat
hållbarhet i Älmhult.
Vi ses i vimlet!
För mer info och anmälan:
Studieförbundet
Vuxenskolan
www.sv.se eller 0476-10959

Vad händer nu då? – Ett upprop!
Härlunda har under många år varit både företags- och föreningstätast i
kommunen vilket hittills har varit en styrka och tillgång för bygden. Under senare
år har de flesta föreningar dock fått svårt att rekrytera nya krafter till
styrelsearbetet och allt färre engagerar sig i det praktiska arbetet. Det gör att
några få engagerade får dra ett stort lass och på sikt hotar det föreningens
existens eftersom få orkar i längden.
Ett annat och akut problem är läget kring fastigheter och byggnader i Härlunda.
Bygdegårdsföreningen har beslutat om försäljning av Bygdegården och
Hembygdsföreningen har aviserat att de har för många fastigheter att ta hand
om. Kommunen kommer att riva en del av skolan och eventuellt sälja av den
äldsta skolbyggnaden. Det innebär att biblioteket läggs ner och vi förlorar ännu
en servicefunktion i Härlunda. Allt detta får konsekvenser för både föreningar
och oss som bor i närområdet. Förutom försämrad service blir vi också av med
våra mötesplatser.

070-377 10 38
nu utför vi även budtransporter!

Välkommen till Intresseföreningens årsmöte den 24 april kl 19 i
Bygdegården för att ta del av de diskussioner och förslag som våra
föreningar gemensamt har arbetat fram tills dess.
Styrelsen för Intresseföreningen och hela Härlundas föreningsliv

Härlunda Hembygdsförening inbjuder till
Valborgsmässofirande vid Bygdegården kl. 19.30.
Kyrkokören medverkar.
Vårtal Magnus Hedin
Vi bjuder på kaffe.

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
Vår hemsida haradsback.com håller på att uppdateras.
För närvarande går det bl a att läsa Byanytt och
aktuella nyheter

Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Manus till majbladet senast 15 april.

