BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Augusti
7

11 e trefaldighet

14.00

Friluftsgudstjänst på Vinskalle. Medtag
kaffekorg och ev sittunderlag

11

torsdag

15.00

Mässa Härlundagården

14

12 e trefaldighet

16.00

Mässa, sång av gruppen Trio Vocalis

21

13 e trefaldighet

21

15.00

Pilgrimsvandring runt Fanhults damm.
Medtag bra skor och kaffekorg

19.00

Gudstjänst

25

torsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

28

14 e trefaldighet

11.00

Mässa i Virestad. Sång och musik med
kyrkokören och Mats Pålsson

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

FOLKMUSIKDAGAR
i Härlunda kyrka 2-4
september

Hej alla små och stora barn – det är snart dags igen!
Söndagen 21 augusti åker vi med buss till Ölands djurpark och nöjesfält
för att ha en rolig sensommardag tillsammans. Härlunda församling
bjuder på resa och inträde till alla som bor i församlingen eller har annan
koppling hit (t ex. mor- eller farföräldrar). Maten ordnar vi själva och det
finns ett stort utbud av olika maträtter om man inte vill ha en egen
matsäck. Bussen avgår från kyrkan kl 8 och vi beräknas komma hem vid
18-tiden. Vi gör något kort stopp på vägen dit och hem.
Vill du med? Ring, smsa eller mejla till Mette Adolfsson
070-320 35 45 mette.adolfsson@home.se senast 10 augusti
begränsat antal platser

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD

augusti 2016

Glöm inte Följa oss
på Facebook!

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Nu laddar vi för Härlundadgen
den 10:e september

OMBUD

Något av programmet•

Hoppborg för barnen

•

Härlundaburgare

•

Demo från Atteviks o Einarssons bil

•

SPF-café

•

Loppis i verkstaden

•

Mårten Linton (Elvis P) underhåller

•

mm mm

Behöver ni hjälp med
hemkörning av varor?
Säg till senast torsdag och vi
levererar fredag

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13
Söndagar stängt
KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Lördag 13 augusti planerar vi att bygga färdigt
staketet vid parken. Alla är välkomna att hjälpa till
och vi träffas kl 9 fm
Medtag oömma kläder och handskar. Vi bjuder på
grillad korv och fika

tel
0730943752
www.cut41.se

Häradsbäcks Jaktskytteklubb
Vildsvinsträning
torsdagar kl 18.30
Kommande i augusti:
20/8 Klubbmästerskap i Skeet,viltmål
o rådjur Anmälan 13-13.30
26/8 Älg kl 18
27/8 Trap Anmälan 13-13.30

servicepointen lever
fortfarande. Vi har
möjlighet att utföra både
städning och gräsklippning
mm.
Kontakta Handelsboden
om önskemål

Härlunda SPF Seniorerna
Välkomnar till sommarens
aktiviteter
Boul tisdagar kl 17.00 vid
bygdegården.
(Se datum på anslagstavlan vid
Handelsboden)
Vi grillar i Vashult vid sjön
Femlingen 24/8 kl 17.00.
Ta med ett glatt humör samt något
gott att grilla + dricka.
Nästa kvartalsmöte den 10/8 kl
17.00 Bygdegården.

Följ HIF:s matcher och
resultat på hemsidan
www.haradsbackif.se
och givetvis live på
alla matcher

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

Reservera kvällen den 17 augusti
Blekinge Classic Car Club kommer till
marknadsplatsen och visar upp sina fina bilar. Intresseföreningen i
samarbete med Arnold Magnusson, grillar härlundaburgare och serverar
kaffe i parken.

Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Annonsering, material mm. till Hemsidan: webbmaster@haradsback.com
Manus till septemberbladet senast 15 augusti.

