BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Maj
7

4 söndag i påsktid

16.00

Mässa i Virestad

3

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården med
Vivianne & Allan Bengtsson

14

5 söndag i påsktid

14:00

Dag i gemenskap med gudstjänst,
föredrag, korvgrill och körens
vårkonsert. Elin Axelsson, nyckelharpa

17

onsdag

15.00

20

lördag

9.00

21

Bönsöndagen

25

Kristi himmelsfärds
dag

8.00

28

Söndag före Pingst

16.00

16.00

Gudstjänst Härlundagården
Kvinnofrukost med Rita Fröberg, odlare
m.m. från Urshult
Virestad. Gud och makaronerfamiljegudstjänst med barnkören
Gökotta hos Laila och Harald
Johansson i Sjöaryd. Medtag
sittunderlag och fikakorg
Mors Dag. Martin Rydén sjunger
sånger till mor

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

Härlunda Intresseförening kommer i dagarna att skicka ut medlemsinformation
och möjlighet att betala medlemskap i föreningen. För dig som inte får det i
postlådan finns det exemplar att hämta i Handelsboden.
Föreningens tillbygge av Handelsboden går framåt men Intresseföreningen vill
gärna förtydliga än en gång att det är föreningen som bygger och inte
Handelsboden, för uppenbarligen finns det missuppfattningar kring detta. Vi
bygger bara om vi lyckas finansiera hela bygget vilket är på god väg.

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

maj 2017

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Vi behöver en
fastighetskötare till
affären.
Intresserad? Hör av dig
till Elisabet

Välkomna på uppstart av
HÄRLUNDADAGEN vi träffas i affären
den 17/5 kl 18.30
Jord och gödsel
finns hemma inför
odlingssäsongen.

OMBUD FÖR:

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

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Bygdegårdsföreningen kallar till
nytt årsmöte d 15 maj kl 19
i Bygdegården för att slutligt
besluta om Bygdegårdens
framtid.
Hönskurs
Är du sugen på att skaffa höns? Häng
med på en kortkurs!
Start: 3 maj
Ledare: Gunnel Setterberg
För dig som redan har höns och vill
lära mer om nästa kapitel har vi
Kycklingkurs den 24 maj.
För mer info och anmälan:
Studieförbundet
Vuxenskolan
www.sv.se eller
0476-10959

Härlunda SPF SENIORERNA.
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 !

Härlunda Älgskötselområde håller årsmöte
Och samrådsmöte onsdagen den 10 maj kl 18.30
i Bygdegården Häradsbäck

6 Maj kl.15:00
På

Härliden

Knatteträning för barn mellan
3-7 år.
Vi startar måndagen den 8
maj kl. 17:00
Välkomna
Häradsbäcks IF

Lördagen 20/5 från kl 9 är det
070-377 10 38
nu utför vi även
budtransporter!

staketbygge, städdag och
invigning av den nya
Gratis aktiviteter för barnen mellan 15:00-16:30 runt Härliden.
Allt överskott denna match från Entré & Kioskförsäljning skänks till Barncancer Fonden.

grillplatsen i Härlunden.
Välkommen till några timmars
gemenskap där vi gör fint
tillsammans kring

Välkommen!
evenemanget stöds av

Handelsboden och bygger
staket runt Härlunden. Vi
bjuder på grillat och dricka!
/Härlunda Intresseförening/

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 junibladet senast 15 maj.

