BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Juni
7

1 sönd e trefaldigh

19.00

mässa. Sång Nina Kroon

14

2 sönd e trefaldigh

19.00

gudstjänst. Sång Elinore Göransson

21

Joh döpares dag

11.00

mässa

28

4 sönd e trefaldigh 16.00

friluftsgudstjänst i prästgårdens
trädgård

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

Handelsboden
Vi ser till vår stora glädje att omsättningen i Handelsboden håller
sig jämn och att vi ligger på ett litet plus nu. Det är roligt att se att
fler förstår hur viktig Handelsboden är för bygden och har upptäckt
fördelarna med att handla på hemmaplan.

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

juni 2015

www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA
WWW.HANDELSBODEN.HARADSBACK.COM

Välkommen Hilda Gunnarsson
som kommer att jobba när vi
tar semester.
Ha en skön sommar, vi ses i
HANDELSBODEN
Lördagen den 27/6 firar vi
LANDSBYGDENS DAG.
temat under dagen är närproducerade varor
och vi kommer att bjuda in våra leverantörer

ÖPPETTIDER
VARDAGAR: 10-18
LÖRDAGAR: 9-13
MIDSOMMARAFTON 9-12
MIDSOMMARDAGEN: Stängt
OBS: Inget söndagsöppet
denna sommar

NU ÄR DET DAGS
IGEN:
Inventering den
30 juni kl 18,00
VÄLKOMNA
KONTAKT
tel: 0476-60017
handelbodenhback@telia.com

Kolmilan Sally 8 – 12/7
Preliminärt program för dagarna då vi kommer att ha aktiviteter vid
milan.
8/7 onsdag

Invigning och underhållning

9/7 torsdag

Berättarafton och underhållning

10/7 fredag

Pub och underhållning av Dönebergarna
(Irländsk pubmusik)

11/7 lördag

Skogsdag med utställare inom skogsbranschen

12/7 söndag

Friluftsgudstjänst vid milan

Tiderna kommer i nästa Byanytt men boka redan nu in aktiviteterna.
Nästa kolmilemöte i Björköslätt söndag 7/6 kl 15. Vi ska lägga duken
på tältet och bjuder på kaffe med dopp.
Den 4-5/7 ska vi resa milan och vill du lära dig hur det går till? – då
är du välkommen kl 9.
För ytterligare information besök hemsidan eller kontakta Anders M/
Mette

Stort tack till alla konstnärer i
Spjutaretorpsbygden för ett fantastiskt
arrangemang med Konst- och Kulturrundan
under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Härlunda församlingsresa för små
och stora barn planeras till slutet på
augusti och mera information i
nästa Byanytt om årets upplaga.

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 julilbladet senast 15 juni.

Häradsbäck
Jaktskytteklubb tränar på
grisbanan torsdagar kl
18.30
4 Juni klubbmästerskap

Årets HÄRLUNDADAG är den
12 september. Skriv in dagen i
almanackan, och börja också
träna inför Härlundaloppet
Vill ni hjälpa till eller delta hör av
er till Elisabet I affären

Behöver ni hjälp med gräsklippning, ogräsrensning
eller andra sysslor i hus och trädgård?
Anmäl till Handelsboden om ni vill ha hjälp av
servicpoint så kommer Mike ut till er.
Givetvis kan ni utnyttja RUTAVDRAG

tel 0730943752
www.cut41.se

