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Detta händer i Kyrkan i Mars

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD

1

2 Sönd i fastan

16.00

Gudstjänst

4

onsdag

14.00

onsdagscafé

7

lördag

9.00

Herrfrukost. Sante Dahl från
Vidakoncernen håller föredrag

8

3 Sönd i fastan

11.00

Mässa.

15

Midfastosöndagen

18.00

Gudstjänst med Beatlesmusik i Virestad
kyrka. Körer och musiker.

17

tisdag

18.00

Stilla mässa

22

Jungfru Marie
bebådelsedagd

14.00

Mässa. Sång av Nina Kroon.

29

Palmsöndagen

14.00

Gudstjänst med HäVi-spelmän. Kaffe

Pastorsexpeditionen är öppen torsdagar
10-12. Tel: 0476-230 01
www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
Vaktmästare Härlunda: 0476-601 08

TWITTER:
@HARADSBACK

mars 2015

Glöm inte Följa oss
på Facebook!

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR

BARNVERKSAMHET

KVISTEN
Varannan tisdag
9.30-11 (jämna veckor).

MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA

Vill du slippa planera middagsmenyn?
Beställ Handelsbodens alldeles egen
matkasse-Färdigt med recept och alla
ingredienser som behövs för att laga!

Lördagen den 21/3 firar vi
att våren är här med att
bjuda på våfflor och
andra trevligheter i
affären.

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
WWW.HARADSBACK.COM

OMBUD FÖR:

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
Manus till aprilbladet senast 15 mars.
Är din förening intresserad av att finnas med på sidan?
Kontakta webbmaster@haradsback.com

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!

Vi träffas 21-22/3 och 28-29/3 för att kapa och klyva veden till milan. 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

Glöm nu inte att betala din medlemsavgift till Intresseföreningen för
2015. Har du inte fått en avi i din postlåda, så finns den att hämta i
Handelsboden. Vi hoppas på ditt stöd, som är en förutsättning för att
föreningen ska kunna bedriva den landsbygdsutveckling som gör
skillnad.
Du betalar 100 kr som vuxen och barn under 16 år är gratis.
Härlunda Församlings Hembygdsförening
inbjuder till ÅRSMÖTE
söndag den 22 mars kl 14 i Bygdegården.
Vi bjuder på våfflor och efter förhandlingar
underhåller Monica Eriksson från Korpalycke
med bygdehistorier
Måndag 6 april (Annandag Påsk) kl 9-15 inbjuds ni som
är intresserade att delta i kurs ”hur man tillverkar en
smålandsgärdsgård”.
Kursen är gratis och vi bjuder till och med på mat. Allt ni
behöver göra är att anmäla er till Mats, Mette eller Mike. Vi
håller till i parken (Härlunden) och värmer granvidjor, eldar
och allt som hör till. Handskar och oömma kläder är bra att
ha under dagen.
Har ni möjlighet att ställa upp med material i form av slanor och
stolpar så är vi tacksamma. Ring Mats så får ni reda på längder och
dimensioner.

Alla berörda kallas till ÅRSMÖTE i
Härlunda Fiber Ekonomiska Föreningar
19 april kl 15 i Bygdegården

HIF är på banan igen !
Tack vare ett stort engagemang från "våra"
spelare, som under några säsonger spelat i
andra föreningar kan vi nu stolt konstatera
att vi inte bara kommer att ha ett A-lag utan
även ett B-lag i seriespel 2015.
Tränarna Mats Svensson och Roy
Lindström har kört hårt med killarna under
3 månader med ett snitt på
20 spelare vid varje träff !!
Vi ses på Härliden igen !!

Nu närmar sig våren och allt som följer med
den - Vårstädning i trädgården och huset,
fönsterputs, vedklyvning, måla fönster m.m.
Anmäl till i Handelsboden om ni vill ha hjälp av
servicpoint så kommer Mike ut till er.
Givetvis kan ni utnyttja RUTAVDRAG
Vi hälsar Frida välkommen som ny företagare och
annonsör i Byanytt och på Hemsidan.
Frida är frisör och ni hittar henne på tel 0730943752
eller webplats www.cut41.se

