BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i juli
2

3 Sönd e tref

18.00

Filmmusikgudstjänst i Virestad

5

onsdag

19.00

Allsång med Jennie Winqvist vid eller i
sockenstugan. Kaffe med dopp

6

torsdag

15.00

Mässa Härlundagården

9

4 Sönd e tref

16.00

Mässa. Medverkande: Christian
Jonsson, saxofon och Mikael
Lundbohm, trumpet

16

Apostladagen

16.00

Gudstjänst. Medverkande: Bertil
Petersson, elgitarr och Rolf Petersson,
dragspel

20

torsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

23

6 Sönd e tref

19.00

Mässa. Karl-Henrik Johansson
medverkar med sång och gitarr

30

Kristi förklarings
dag

16.00

Gudstjänst. Musik med riksspeleman
Anders Svensson, fiol

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 lördag den 12 augusti (OBSRätt datum denna gång) 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!

juli 2017

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Vi säljer
närproducerade
grönsaker, frukt &
bär från Urshult
hela sommaren

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

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

OMBUD FÖR:

Vi önskar alla en riktigt
skön sommar och hälsar
samtidigt Frida välkommen
till Handelsboden som
semestervikarie
Öppettider
Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

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 augustibladet senast 15 juli.

HÄRLUNDA FÖRSAMLINGS HEMBYGDSFÖRENING
söker er som lämnat föremål med
återtagandeförbehåll till föreningen.
Kontakta Anders Magnusson 070/923 70 47
Linnés Råshult
Välkommen till Linnés
Råshult i sommar!
Trädgårdscafé och butik är
öppet tisdag-söndag 11-16,
lunch serveras 12-14.
Sommarens
kulturevenemang hittar du
på www.linnesrashult.se
Studieförbundet Vuxenskolan

070-377 10 38
nu utför vi även
budtransporter!

Härlundagården
Ett välbesökt möte på Härlundagården den 7 juni var överens om att bygden inte
ska släppa Härlundagården utan istället köpa och driva den som ett
trygghetsboende i privat/egen regi. Kommunen har uttryckt sig positivt till att vi
vill driva Härlundagården som ett trygghetsboende eftersom det råder brister på
platser i kommunen. Intresseföreningen fick uppdraget av mötet att lägga bud
på fastigheten. I skrivande stund pågår budgivning fortfarande. Vi kallar till
informationsmöte när vi har mera information om köpet.
Har du frågor eller vill veta mera? Kontakta Mette Adolfsson 070-320 35 45

___________________________
Tillbyggnad av Handelsboden
Ni kanske har läst i tidningen att Intresseföreningen har ansökt om ett stöd på
310 000 kr från kommunen för tillbyggnad av Handelsboden. Ärendet behandlas
nu och svar på ansökan får vi från Kommunstyrelsen i augusti. Blir beskedet
positivt så påbörjas arbetet omgående och beräknas blir klart under våren.
Intresseföreningen tackar för de bidrag som hittills har kommit in från
härlundabor och uppmanar ännu flera att bidra till vår egen mötesplats med café
och bibliotek.
BG 5369-9955 för stort eller litet bidrag. Företag välkomnas också att bidra.

____________________________
Bygdebolaget Härlunda AB?
Det är ett aktiebolag som ägs av föreningar, företag och privatpersoner i
Härlunda och där den eventuella vinsten återinvesteras i bolaget.
Affärsidé: Driva verksamhet som gynnar den egna bygden där andra, t ex
kommun eller privata företag inte anser lönsamheten tillräcklig.

Mål: Verksamheterna höjer bygdens värde, skapar arbetstillfällen och
bidrar till att fler vill bo här.
Bygdebolaget Härlunda AB är på gång att bildas och mera information
kommer snart!
Frågor? Ring Mette 070-320 35 45

