BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i April
1

onsdag

14.00

onsdagscafé i sockenstugan

2

Skärtorsdag

18.30

mässa

3

Långfredag

14.00

gudstjänst
passionsspelet i Virestad kyrka

11.00

gudstjänst

Påskdagen

11

lördag

12

2:a Sönd i Påsktid

14.00

gudstjänst

19

3:e Sönd i Påsktid

16.00

familjegudstjänst i Virestad

25

lördag

13.00

konfirmation i Virestad kyrka

26

4:e Sönd i Påsktid

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

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

15.00

öppet hus i kyrka o sockenstuga
guidning, förtäring m.m.

18.00

aftonbön och vårkonsert med kören

+++

INSTAGRAM

www.haradsback.com

EN LIVSVIKTIG AFFÄR

kvinnofrukost

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

april 2015

HANDELSBODEN

5

9.00

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

18.00

TWITTER:
@HARADSBACK

BARNVERKSAMHET

KVISTEN
Varannan tisdag
9.30-11 (jämna veckor).

Nu startar vi planeringen inför årets HÄRLUNDADAG
Välkomna på upptaktsmöte till Balders Hage den 28/4 18,30

OMBUD FÖR:

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
PÅSKHELGEN
Långfredag: Stängt
Påskafton 9-13
Påskdagen och
annandagen: stängt

Kolla våra fina
påskerbjudande i affären.
Vi beställer hem varor
efter dina önskemål

VALBORGSMÄSSOAFTON
stänger vi kl 17.00

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelbodenhback@telia.com

Härlunda Fiber m flera fiberföreningar håller årsmöte
Söndagen 19/4 kl 15 i Bygdegården
Du får möjlighet att ställa frågor kring drift och utbud
till John-Arne Sandström, ElmNet

HÄRLUNDA Bygdegårdsförening + HÄRLUNDA Intresseförening= SANT
Vi håller gemensamt årsmöte och slår våra påsar ihop!
Välkommen till Bygdegården 22/4 kl 19

Välkommen som medlem i Intresseföreningen
Nu slår vi rekordet på 230 medlemmar från 2010!
Du hittar inbetalningskort i Handelsboden och på
hemsidan www.haradsback.com

Härlunda FVOF
kallar till
Fiskestämma
19 april kl 13
i Bygdegården
Servering
Välkomna!

Finns det några driftiga ungdomar som vill driva
serveringen vid kolmilan i sommar?
Tag kontakt med Mette 070-320 35 45 eller
mette.adolfsson@home.se

GLÖM INTE!
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.

Nu kan du boka annons 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
Manus till majlbladet senast 15 april.

Härlunda SPF
Vårt kvartalsmöte äger rum
Onsdagen den 8/4 kl 17.00
i Bygdegården.
Vi hälsar er Varmt Välkomna.
Styrelsen.

Häradsbäcks JSK
Jaktstig-klubbmästerskap
Påskafton 4 april
Anmälan13-13.30

Kolmilan SALLY
Vi träffas igen den 11/4 kl 8.30 och kapar/
klyver resten av veden.
Lunch serveras – alla hälsas välkomna!
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

tel 0730943752
www.cut41.se

