BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Februari
1

Septuagesima

11.00

Mässa i Virestad.
Joakim von Rosen klarinett

4

onsdag

14.00

onsdagscafé

8

Kyndelsmässod

14.00

Familjegudstjänst. Barnens bibel.
Härlunda Röda Kors bjuder på kaffe

15

Fastlagssöndagen

11.00

Mässa

22

1 Sönd i Fastan

14.00

Psalmer o semlor, i sockenstugan

24

tisdag

18.00

Stilla mässa

Pastorsexpeditionen är öppen torsdagar
10-12. Tel: 0476-230 01
www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
Vaktmästare Härlunda: 0476-601 08
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Glöm inte Följa oss
på Facebook!

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR

BARNVERKSAMHET

KVISTEN
Varannan tisdag
9.30-11 (jämna veckor).

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
Annonsering, material mm. till Hemsidan: webbmaster@haradsback.com

Är din förening intresserad av att finnas med på sidan?
Kontakta webbmaster@haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA
WWW.HANDELSBODEN.HARADSBACK.COM

Vecka 5 och 6 firar vi
Lindwalls 90årsjubileum:
Isterband, frukostkorv,
rishultskorv och
medisterkorv för 15 kr /st

onsdag 25 februari kl 19 i Sockenstugan

Manus till marsbladet senast 15 februari.

INSTAGRAM

www.haradsback.com

Välkomna till Röda Korsets Årsstämma

Nu kan du boka annons

TWITTER:
@HARADSBACK

Alla Hjärtans dag
firar vi med
Vaniljhärtan för
5 kr st

OMBUD FÖR:

Danskt och svenskt
sportlov vecka 7 och 8.
Kolla våra fina erbjudande
i butiken.

Kan ni inte komma till oss för att handla?
Vi kör hem varor till er varje fredag.
OBS-beställ senast torsdag förmiddag
ÖPPETTIDER
VARDAGAR: 10-18
LÖRDAGAR: 9-13

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelbodenhback@telia.com

Kolmilan Sally sommaren 2015

Den 6 mars är det åter dags för pubkväll med mat på Balders Hage!

På gruppens senaste möte kom vi överens om att träffas 21-22/3 och 28-29/3
för att kapa och klyva veden till milan. Vi träffas kl 9 i Björkeslätt och med
gemensamma krafter påbörjar vi det första riktiga arbetet med milan. Vi
bjuder alla som deltar i arbetet på lunch.
Du kan gå in på Häradsbäcks egen hemsida www.haradsback.com och läsa mer
om kolmilan och vårt arbete. Det finns också möjlighet att där anmäla sitt
intresse för att delta i arbetet med att vakta vid milan i sommar.

Trubadurerna Tenny Smejer och Jocke Waltersson (TENNY & JAG) gästar oss
efter maten och baren har specialpriser hela kvällen!
Hjärtligt välkomna!

Har du frågor? Kontakta Anders Magnusson, Bengt Martinsson eller Mette
Adolfsson

Möjlighet att betala medlemsavgift till Intresseföreningen
för 2015 kommer snart i din postlåda. Vi hoppas på ditt
stöd, som är en förutsättning för att föreningen ska kunna
bedriva den landsbygdsutveckling som gör skillnad.
Härlunda SPF inbjuder till ÅRSMÖTE
onsdagen den 11/2 kl 17.00 i Bygdegården.
Då hälsas nya samt gamla medlemmar Välkomna.
Vi bjuder på fika.
OBS Årsavgiften för 2015 mottages tacksamt.

Handelsboden
Vi ser att till och med december månad så ligger
omsättningen i Handelsboden ganska stabilt och vi
gläds åt att flera har upptäckt fördelarna med att
handla i vår egen lanthandel. Som du kanske har
sett så har andelen ekologiska och kravmärkta
varor ökat och det kommer hela till tiden nya
spännande varor och smaker. Handelsbodens
matkasse är populär och har du inte provat än - så
gör det! Det är spännande att laga mat med nya
inspirerande recept och så himla enkelt eftersom
allt du behöver finns i kassen. Du förbinder dig
inte, utan beställer till varje tillfälle som ges
varannan vecka.
Under Handelsbodens egen sida på
www.haradsback.com kan du hämta tidigare recept
och titta på erbjudande från Handelsboden. Vi
planerar att skicka nyhetsbrev till hushållen och
lämnar du din mejladress så är du med från början.
MÅNADENS OMSÄTTNING

Häradsbäcks Jaktskytteklubb
håller ÅRSMÖTE
LÖRDAG 28 FEBRUARI KL 17 i Bygdegården
Anmälan om mat till Håkan: 0459/800 53
senast 23 februari

VAD SOM KRÄVS

OMSÄTTNING HANDELBODEN
370000

361000
277500 320000

335000
293000

185000
92500
0

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER

