BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i februari
4

Kyndelsmässodag

11.00

gudstjänst i Virestad

7

onsdag

14.00

Café på Härlundagården

11

Fastlagssöndag

11.00

Mässa. Vår nya pastorsadjunkt Måns
Norrsén tjänstgör. Kyrkkaffe med semla
efter mässan.

17

lördag

9.00

Kvinnofrukost. Häktespräst Hanna Stark
föreläser

18

1 Sönd i fastan

11.00

Mässa

21

onsdag

15.00

Gudstjänst på Härlundagården

25

2 Sönd i fastan

11.00

Mässa i Virestad. Kyrkkaffe med
semlor. Träffa vår nye pastorsadjunkt
Måns Norrsén

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!

februari 2018
www.haradsback.com

Jan-Erik Gustafsson, inköpare
Mobil: 070-232 74 10
janerik.gustafsson@vida.se
www.vida.se

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Alla Hjärtans dag 14 februari
erbjuder vi 5 vaniljhjärtan
för 25 kr!
Du kan även komma in och fika Kaffe och vaniljhjärta för 10 kr

Fullservice
inom skogsbruk.
Lokalt nära dig!

TWITTER:
@HARADSBACK

Håll utkik efter Annes i
Barkhults nybakade bullar
och frallor, De finns här med
jämna mellanrum och väntar
på Dig!

Vi har nybakade semlor från
Urshultsbagaren hemma

OMBUD FÖR:

under februari
Beställ gärna till fettisdagen
Behöver ni hjälp med
hemtransport av varor från
Handelsboden?
Säg till så fixar vi det!

Handelsbodens Öppettider
Även Budtjänst, Flyttning
och Städuppdrag

Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Härlunda SPF Seniorerna
Kallar till årsmöte
onsdagen den 14/2 kl 17.00
Plats OBS Sockenstugan
Häradsbäck.
Vi bjuder på fika samt
underhållning av kören
Sjung och Le från Växjö.
Gamla som nya medlemmar
hälsar vi Hjärtligt Välkomna
Samt önskar er alla en god
fortsättning på det nya året!
Styrelsen.
(Medlemsavgift för år 2018
mottages tacksamt)

Häradsbäck JaktSkytteKlubb har
ÅRSMÖTE lördag den 3 mars kl 17
i Bygdegården
Anmälan för mat till Håkan
senast 25 februari på tel 0459/800

Härlunda Hembygdsförening håller
årsmöte i Bygdegården den 25 mars
kl. 14
Vi bjuder på våfflor och Karin Nilsson
berättar folklivshistorier från bygden ur
Hyltén-Cavallius samlingar.
Uthusen vid Hembygdsstugorna i
Krampanäs har nu fått nya tak. Se
hemsidan www.harlundahembygd.se.
Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort
tack till: Br. Adolfssons Bygg för väl
genomfört arbete,

för ekonomiskt stöd och Mats Johansson
och Tommy Wärn för skogning och
röjning.

Härlunda Hembygdsförening.

Mönster mönster mönster!
Har du också varit och lekt med
mönsterformgivning på Ikea
Museum? Vill du lära dig mer?
Mönsterformgivaren Malin Ekhult lär
oss hur det fungerar! Inga
förkunskaper krävs.
Startar 15 februari. Mer info och
anmälan: www.sv.se eller telefon
0476-10959
Varmt välkommen!
Studieförbundet
Vuxenskolan

Härlunda Intresseförening
Nytt år - nytt medlemskap
Snart kommer inbetalningskort
för ditt medlemskap i Intresseföreningen för 2018 i din postlåda.
Intresseföreningen har mycket
på gång och hoppas naturligtvis
att du stöttar vårt arbete antingen direkt med engagemang
eller indirekt med enbart medlemskap. 100 kr i medlemsavgift
är en liten utgift men betyder
mycket i det stora sammanhanget för föreningen och vårt
arbete.

Äldreomsorg/seniorboende i Häradsbäck
Efter ett öppet och mycket välbesökt möte där vi diskuterade
platsen för ett framtida boende kan vi nu fortsätta projektet.
Arbetsgruppen har fått en specifik plats att arbeta vidare med,
parallellt som vi fortsätter att göra studiebesök för att se
andras orters goda exempel. Nytt öppet möte under mars
månad. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att
höra av dig till
Mette Adolfsson 070-3203545
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

