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Detta händer i kyrkan i juli
1

4

8

Apostladagen

onsdag

6:e söndag efter
Trefaldighet

10.00

Mässa Virestad k:a.

14.00

Friluftsgudstjänst på Vinskalle hos Mats
Lindström. Medtag kaffekorg

19.00

Sång och musik i sommarkväll med
bröderna John och Gustav Hedin.
Härlunda kyrka

10.00

Mässa Härlunda k:a.

14.00

Friluftsgudstjänst i ”Lille Petter Johans
stuga”. Fölshult, Eneryda. Medtag
kaffekorg

11

onsdag

19.00

Musik i sommarkväll i Virestad kyrka.
Bröderna Jacob och Oskar Gummesson
Atrochi med cello och violin

12

torsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

15

Kristi förklarings dag 10.00

Mässa Virestad kyrka

18

onsdag

19.00

Musik i sommarkväll i Härlunda kyrka.
Gunnar Borén orgel & piano, Inger
Arvidsson lyrik

22

8:e söndag efter
Trefaldighet

10.00

Gudstjänst Härlunda kyrka

25

onsdag

19.00

Musik i sommarkväll i Virestad kyrka
med Dana Dragomir. Biljettförsäljning, se
annons i dagspress

26

torsdag

15.00

Mässa Härlundagården

29

9:e söndag efter
Trefaldighet

10.00

Gudstjänst Virestad kyrka

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!
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INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN EN
LIVSVIKTIG AFFÄR
Det börjar närma slutet på byggfasen i
vårt kafé och hantverkarna lägger en
sista hand där nu. Verksamheten
kommer att börja lite smått men är
förmodligen inte igång för fullt förrän i
början på augusti. I samband med
Härlundadagen ska vi döpa kaféet och
namnförslag kan lämnas i
Handelsboden fram till den 12 augusti.

OMBUD FÖR:

Tack alla sponsorer som hittills har
bidraget till kaféet och era namn
kommer att finnas med på
sponsortavlan som Lissi Frydenlund har
målat.

Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag:
lördag:
söndag f o m 1 juli:

9-18
8-13
8-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Rally 2019
En ny delsträcka på South Swedish Rally 2019 kommer att ligga
härute och vi har tackat ja till samarbete igen. Denna gång kommer
vi att börjat tidigt med att engagera intresserade frivilliga och
hoppas att det inte krockar med Kristi Himmelsfärdshelgen.
Församlingens familjeresa till Astrid
Lindgrens värld lördag den 8 september.
OBS Fel datum i förra Byanytt
Välkommen med anmälan till
Mette 070-320 35 45

METARTÄVLING i Femlingen söndag
den 26 augusti. Vi träffas vid näset,
Bohult kl 14, tävlingen börjar kl 14.30
Tipsrunda, korv med bröd 10 kr
ALLA VÄLKOMNA!
Femlingen & Grytens
fiskevårdsförening
Mer info: 0476-61067

Gör en utflykt till
nyöppnade
kulturladan i Forreryd i
sommar! Det blir dans,
konst, musik, workshops,
god mat och våfflor! Mer
info på
forrerydladan.weebly.com
I samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan.

Härlundadagen 1/9
Boka dagen och kvällen för årets Dag i Härlunda. Programmet
kommer i din postlåda i mitten på augusti och innehåller bl a
information om tider och aktiviteter. Biljetter till festligheterna
på Balders Hage kommer att finnas i Handelsboden från
den 1 augusti fram till 26 augusti.
Du som är nyinflyttad till Härlunda under 2017-2018 bjuder
Intresseföreningen på festen på kvällen. Anmäl dig till Mette
070-320 35 45, mette.adolfsson@home.se eller
Handelsboden.
Nästa planeringsmöte för HärlundaDagen 1/8 kl 18.30 i
kaféet – välkommen!

Vi tränar på viltmålsbanan
onsdagar kl 18.30
Välkomna Häradsbäck
Jaktskytteklubb

0476-61081

boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
WWW.HARADSBACK.COM
Även Budtjänst, Flyttning
och Städuppdrag

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.

