BYA-NYTT

Detta händer i kyrkan i maj
6

Bönsöndagen

16.00

Familjegudstjänst i Virestad. Gud och
makaroner, Barnkören, orkestern Otakt

9

onsdag

14.00

Café Härlundagården

10

Kristi Himmelsf dag

8.00

Gudstjänst hos Tryggve och Eva i
Ö Välja. Medtag fikakorg och
sittunderlag

13

Söndag före Pingst

11.00

Mässa Härlunda ka

15

tisdag

18.30

Kyrkofullmäktige för Virestad-Härlunda
församling Virestad sockenstuga

16

onsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

20

Pingstdagen

11.00

Mässa i Virestad kyrka. Gångedag,
konfirmandjubileum, HäVi spelmän och
kyrkokören

27
30

Heliga Tref dag
onsdag

11.00
15.00

Vi tränar på viltmålsbanan
onsdagar kl 18.30
Välkomna Häradsbäck
Städdag vid Gärdslevargens koja
den 7 maj kl 16. Vi grillar.
Arbetsdag i Krampanäs
den 26 maj kl 09. Vi grillar.

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

Konst-och kulturrunda i
Spjutaretorpsbygden 10-13 maj.
Hembygdsföreningen kommer att delta
med aktiviteter i Gärdslevargens koja.
Läs mera på hemsida för Konst- och
kulturrundan samt Härlunda
Hembygdsförening

maj 2018

INSTAGRAM

@HARADSBACK

www.haradsback.com

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN EN
LIVSVIKTIG AFFÄR
vi söker sommarjobbare till Handelsboden
Du måste ha fyllt 18 år, gärna ha erfarenhet av kassa och
butik sen tidigare, är social och har känsla för kundservice.

Gudstjänst i Härlunda. Martin Rydén
sjunger ”sånger till mor”
Sångstund Härlundagården med Maria

TWITTER:
@HARADSBACK

”Nya Handelsboden”
Välkommen 3 maj kl 17-19 på festlig invigning
av vår ”nya” butik där du minglar, äter och
dricker lite gott. Carolina, Emma och Stefan
finns där för att lyssna på dina önskemål om
och i butiken. Vi toppar med lite fina
erbjudande under kvällen – vi ses!

OMBUD FÖR:

Behöver ni hjälp med hemtransport av
varor från Handelsboden? Säg till så
fixar vi det!

Härlunda Hembygdsförening

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

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Kafébygget
Det går framåt med bygget och det beräknas vara klart i slutet på maj. Vi
har förstått att många undrar kring hur finansieringen av bygget ser ut. Den
totala investeringskostnaden inklusive kylar och frysar i Handelsboden är 2,1
miljoner och av dessa är 1,7 miljoner finansierade genom stöd ifrån
myndigheter, kommun, stiftelser och församling. Trots att vi har lyckats
finansiera hela 80% av våra investeringar så återstår det 400 000 kr innan vi
är helt i hamn. Det är fullt möjligt för Intresseföreningen att få ett banklån
på den summan men vi vill naturligtvis helst undvika att låna pengar. Flera
härlundabor och företag har gett löfte om att hjälpa till med finansieringen
av de 400 000 kr och vi hoppas att ännu fler ser det som en god investering
för bygden och framtiden.
Vill du eller ditt företag bidra? Kontakta Glive, Arnold eller Mette. Du kan
också använda vårt bankgiro direkt 5369-9955. En sponsortavla kommer att
finnas i anslutning till kaféet.

South Swedish Rally 2018
Vi behöver fler som vill arbeta som
funktionärer den 12 maj och det finns
goda möjligheter att få se rallyt
också då. Det handlar om
eftermiddag och tidig kväll.
Kontakta Mickael Persson 070-112 33
65 elr Mikael Martinsson 073-803 64

ÅRSMÖTE
Härlunda Älgskötselområde håller
årsmöte tisdagen den 8 maj kl 19
Bygdegården Häradsbäck.

SAMRÅDSMÖTE
Härlunda ÄSO håller samrådsmöte
med markägare ute i fält
Måndagen den 14 maj kl 18,30
Björköslätt ( kolmileplatsen)
Vikingatida glaspärlor
Under tre dagar återskapar vi en
vikingatida glaspärlesmedja och
tillverkar glaspärlor, allt arbete
sker utomhus. Vi börjar med att
blanda lera och bygga ugnar
som sedan eldas med ved och
träkol. Medans ugnarna torkar
så smider vi grundläggande verktyg.
Resterande tid varvas teori med
praktik där vi formar glas till pärlor.
Kursledare är Mats Lönnberg som
under många år arbetat med forntida
teknik.
Tid: 11-13 maj kl 9-16
Plats: Boastad sommarhem
Kostnad: 2700 kr
Mer info och anmälan: www.sv.se,
sök på arr.nr: 27760

Årsmöte i
Intresseföreningen
Den 28 maj håller
Intresseföreningen årsmöte
kl 19 i kaféet vid Handelsboden.

Välkomna!

Även Budtjänst, Flyttning
och Städuppdrag

Till caféet
Behöver vi attiraljer som hör
50-talet till. Har du något du vill
skänka? Kontakta Isa &
Tommy, Christina
Lennarthsson eller Mats
Martinsson

boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
Företagarfrukost i Häradsbäck 1/6
Boka dagen och mer info kommer

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 junibladet senast 15 maj.

