BYA-NYTT

Detta händer i kyrkan i maj
4

lördag

11.00

Konfirmation med mässa i Virestad

5

3 Söndag i Påsktid

10.00

Gudstjänst i Härlunda kyrka.

8

onsdag

14.00

Onsdagscafé Härlundagården. Allan
Bengtsson berättar om blommor

12

4 Söndag i Påsktid

14.00

Dag i gemenskap i Härlunda.
Meditationsgudstjänst, fika

15.00

Föredrag. Korv med bröd

HANDELSBODEN EN

17.00

Kyrkokörens vårkonsert

LIVSVIKTIG AFFÄR

10.00

Mässa i Härlunda kyrka.

17.00

Gränslöst i Virestad kyrka. Leif
Adolfsson och Magnus Björkman.

19

5 Söndag i Påsktid

26

Bönsöndagen

17.00

Mässa i Virestad

29

onsdag

14.00

Gudstjänst Härlundagården

30

Kristi Himmelsfärds
dag

8.00

Gökotta vid Ferö badplats.
Metartävling. Tag med fikakorg.

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

maj 2019

www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

OMBUD FÖR:

Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag:
lördag:

10-18
9-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Försommaryoga i Boön

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.

Yogisar och även nybörjare är välkomna för att delta i försommartidens yoga.
Vid lämpligt väder är vi utomhus. Detta ger en extra dimension till upplevelsen!
Ledare: Evelin Petersson
Tid: kl. 18.30
Datum: torsd. 2 maj, torsd. 9 maj, tisd. 14 maj, tisd. 21 maj, månd. 27 maj,
månd. 3 juni, tisd. 11 juni
Plats: Norregården 1, Boön, Eneryda
Deltagaravgift: alla kvällarna är 750 kr, enstaka tillfällen 150 kr/gång
Max antal platser inomhus är 14. Om vi kan vara utomhus är det obegränsat antal
Mer info och anmälan:
www.sv.se/kronoberg
www.hemmaiboon.se

Köp av Härlundagården
Vi har fått möjlighet att köpa Härlundagården för 7 miljoner med 16
lägenheter uthyrda och därtill en bostadskö. För att köpet ska bli
möjligt behöver vi ett eget kapital på 2,5 miljoner kronor och det får
vi hjälpas åt att ordna fram.
En möjlighet kan vara att skänka pengar till köpet rakt av och det är
ett mycket välkommet alternativ. Men det finns också en andra
lösningar som vi tycker är bra för då är ännu fler vara delaktiga i köpet
av Härlundagården och i allt annat som händer i Härlunda. Avsikten är
att de som aktivt deltar i finansieringslösningar ska få förtur i kön till
en lägenhet på Härlundagården. Det kan du göra genom att:
•

Låna ut pengar till köpet och vi kan erbjuda ränta på
ditt kapital

•

Gå i borgen med t ex 100 000 kr för ett lån

•

Köp aktier i Härlundabygden AB (svb)

Boulehallen är nu
öppen för spel och
du bokar tid i
café Linnéa
076-182 89 30
Välkommen att
upptäcka hur roligt
boule är.
Du vet väl att vi
serverar våfflor i
caféet?

Härlundabygden c/o Ingemar Nilsson, Långasjömåla 978, 343 92
Häradsbäck
eller lämna i ett kuvert i Vårt Café Linnéa och märk Härlundabygden
BYAFIKA med kakbuffé, tårta och kaffe för 65 kr
Välkommen 19 maj kl 14.30 till Vårt Café Linnéa
Platsreservation kan göras

Snart kommer inbetalningskort för medlemskap i
Intresseföreningen i din postlåda eller kan den
hämtas i Handelsboden.

Välkomna
Stort tack till grannen Max som alltid
ställer upp med en hjälpande hand när
det behövs kring Handelsboden och
caféet.
Har du tid över och lust att hjälpa till?
Hör av dig till Kennert Svensson eller
Mette Adolfsson

Vildsvinens hot mot en levande
landsbygd!

Det ligger information, budget och anmälan i Handelsboden som kan
hämtas och vi mejlar gärna ut det också – hör av dig bara till
mette.adolfsson@home.se eller 070-3203545.
Anmälan om deltagande i finansieringslösning behöver vara lämnad
senast 15 maj till

Härlunda Intresseförening håller
årsmöte 29 maj kl 18 i café Linnéa

Årsmöte
Härlunda
Älgskötselområde
5 maj kl 15
café Linnea.
Välkomna

Härlunda LRF bjuder in skogsägare,
markägare, trädgårdsägare, jordbrukare,
jägare och alla som är intresserade till

vildsvinskväll!
Plats: Husjönäs Björköslätt vid ”Kolmilan”
Tid: Måndag 27 maj 18:00
Vi bjuder på korv och kaffe
Medverkande
Monica Haider riksdagsledamot,
Helene Lantz LRF
Sydplantor info om hjälpmedel vid jakt
Länsstyrelsen Kronoberg
Välkomna!

