BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i juni
4

Pingstdagen

11.00

Virestad gångedag med kyrkokören,
HäVi spelmän och
Konfirmandjubileum. Bakelse och kaffe

7

onsdag

15.00

Sångstund på Härlundagården

11

Heliga Tref dag

19:00

Gudstjänst med sång av Trio Vocalis

18

1 sönd e tref

16.00

Mässa

22

torsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

24

Midsommardagen

15.00

Virestad. Friluftsgudstjänst i
hembygdsparken. Spelmansmusik,
kaffe o våfflor

25

Johannes
döparens dag

28

onsdag

19.00
18.30

Mässa. Sommarsånger med Jennie
Winqvist
kärlekssånger, bröllopsmarscher och
kärlekstexter i Virestad kyrka. Under
ledning av Jennie Winqvist och
Magnus Hedin.

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

Årets familjeresa med Härlunda församling
Årets resa går till dejlige Bakken i Danmark den 11 augusti och vi hälsar
både små och stora barn välkomna att följa med tillsammans med
föräldrar och/eller mor/farföräldrar. Församlingen betalar tågresan för alla
och åkband för barn/ungdomar under 16. Det är gratis entré till Bakken
och det finns många ställen att äta en god lunch på till ett vettigt pris.
Anmälan till Mette mette.adolfsson@home.se eller 070-320 35 45 senast
1/8

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

juni 2017

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Beställ er
midsommarmat
i god tid.

Välkomna att hjälpa till
med årets inventering
den 30/6 kl 18.00

VILKEN TUR!

Den 1/7 firar vi
LANDSBYGDENS DAG.
Vi grillar hamburgare
och temat är som
vanligt närproducerat.

Att affären finns så ni slipper köra långa
omvägar för att handla när vägen till
Älmhult stängs av from den 12/6.
Tala om vad ni saknar så tar vi hem det.

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

Öppettider
Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13
Nationaldagen 6/6 stängt
Midsommarafton
9:00- 12.00
Midsommardagen stängt

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Bygdegården
På mötet som Bygdegårdsföreningen hade kallat till den 15/5 beslutades följande
alternativ för Bygdegårdens framtid.
1 :Bygdegården läggs ut till försäljning
2 :Bygdegården används för egen verksamhet till loppis
3 :Bygdegården hyrs ut årsvis
Både alternativ 2 och 3 fordrar investeringar på 1 miljon kronor eftersom energifrågan
måste lösas. Nytt möte den 30/8 för att utvärdera eventuella köpare och andra
alternativBygdegården

Älmhult Pride
En manifestation för allas lika värde,
och rätten att få älska vem man vill.
Torsdagen 1 juni kl 17.00 start med
färgkastarfest, mingel och
uppvärmning på Linnéskolans
grusplan. 17.30 Avmarsch. Från kl
18.00 open stage på torget med bland
andra konferencier Jessica Persson
och stå up Umit Dag.
Välkommen!
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se eller 0476-10959

Härlundagården
Älmhults kommun har beslutat att sälja Härlundagården tillsammans med
tillhörande marklägenheter och de ligger ute hos en mäklare nu.
Intresseföreningen kallar till ett

informationsmöte på Härlundagården den 7 juni kl 18.30
070-377 10 38

för att diskutera den uppkomna situationen och möjligheterna att agera.

nu utför vi även
budtransporter!

Tillbyggnad av Handelsboden
Almundsryds Sparbanksstiftelse har beviljat Intresseföreningen ett bidrag
till byggnationen av mötesplats med bibliotek i anslutning till
Handelsboden. Det innebär snart full finansiering och allt närmare
byggstart.

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
Manus till julibladet senast 15 juni.

