BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i April
2

lördag

9.00

kvinnofrukost. Vad gör dom på
kvinnojouren Märta i Ljungby? Katarina
Lennartsson Karlberg berättar

3

2 Sönd i påsktiden

11.00

Mässa

6

onsdag

14.00

Evas café med Eneryda sånggrupp

8

fredag

18.30

Virestad kyrka. Livslust, tillsammans
med Cancerstiftelsen i Kronobergs län.
Sång av John Martin Bengtsson och
Johan Wirell, saxofon Ingmar
Nordström

10

3 Sönd i påsktiden

11.00

Mässa

16

lördag

13.00

Konfirmation, Virestad kyrka

17

4 Sönd i påsktiden

14.00

Gemenskap i Härlunda.
Meditationsgudstjänst, fika,
föreläsning, musikgudstjänst med
kören

20

onsdag

15.00

Mässa Härlundagården

22

fredag

18.30

Virestad kyrka. Stilla ro. Ingmar
Hedberg-Ett dragspel och en
berättelse

24

5 Sönd i påsktiden

11.00

Mässa

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

april 2016

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
SEMESTERVIKARIE SÖKES!
Krav 18 år ( helst 20 med lite erfarenhet.)
Tjänsten innebär att du jobbar i 8 veckor varav
4 heltid och 4 halvtid.
OBS vi jobbar oftast ensamma vilket innebär
stort ansvar.

OMBUD FÖR:

NYHET: Nu kan du
beställa direkt från
SYSTEMBOLAGET.SE

Behöver du hjälp med
hemkörning av varor?

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

TWITTER:
@HARADSBACK

och sedan hämta dina
drycker i
Handelsboden.

Beställ senast torsdag
Vi levererar på fredag

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13

tel
0730943752
www.cut41.se

Vi planerar en repetitionskurs på vår
hjärtstartare.
INTRESSERAD? Hör av er och anmäl
er till affären. 250:-/per person

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

LRF –Kommungruppen
Inbjuder till föreläsning
Brottsförebyggnad polis Elisabeth Lundgren
Bråthults Bygdegård den 11 april
kl 18,30
Medverkan Länsförsäkringar
Valborgsmässoafton
Fika
tänder vi majbålet vid
Anmälan till Bengt Martinsson
Bygdegården kl 19.30
Bengt.martinsson@lrfkonsult.se
-Kyrkokören
-Vårtal
Härlunda SPF Seniorerna
hälsar välkomna till
"Kvartalsmötet"
13 april i Bygdegården kl 17

Välkomna till fiskestämma i
Härlunda FVOF
söndag 17 april kl 13 i
Bygdegården
Servering

För att förenkla och göra vårt årsmöte mindre formellt så förbereder vi
årsmötet genom att mejla ut dagordning, alla redovisningar och förslag till val/
omval. Då behöver vi inte gå igenom det i detalj utan kan enkelt fråga om
godkännande för det presenterade materialet. För er som inte har lämnat
mejladress till föreningen så finns allt att läsa i Handelsboden veckan innan.
Vi hoppas att ni kommer och vi fixar lite fika. Välkomna!

Välkomna till årsmöte i
Härlunda intresseförening

-Vi bjuder på kaffe

måndag 18 april kl 19

Välkomna önskar

Föreningslokalen i Bygdegården

Härlunda
Hembygdsförening
Betesmark i Häradsbäck,

Årsmöte
Härlunda
Bygdegårdsförening
den 7 april kl 19

Grillsäsongen närmar sig och det finns
fortfarande möjlighet att köpa grillkol från
milan Sally i handelsboden. (Först till kvarn)

ca 3 ha överlåtes
Ensilagebalar säljes
0703-035915

Nu har det kommit!
Inbetalningskortet för årets medlemsavgift till
Intresseföreningen. Du vill väl vara med?? För
tillsammans kan vi göra mycket för Härlunda.
Har du inte fått inbetalningsavi, eller vill ha fler
till grannar och vänner så finns det att hämta i
Handelsboden!

Fiberföreningarnas årsmöte 10 april kl 15 i Bygdegården

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 majbladet senast 15 april.

