BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Januari
1

Nyårsdagen

16.00

Mässa

3

Sönd e nyår

11.00

Mässa i Virestad

6

Trettondedag Jul

18.00

Gudstjänst. Kören, glögg o pepparkaka

10

1 Sönd e Trettond

11.00

Mässa

13

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården

17

2 Sönd e Trettond

20

onsdag

14.00

Evas Café. Magnus Björkman sjpelar

24

Septuagesima

18.00

Musikgudstjänst i Virestad. Per Sörman
tolkar Dan Andersson

27

onsdag

15.00

Nattvardsgudstjänst Härlundagården

31

Kyndelsmässod

14.00

Familjegudstjänst med ficklampa och
Barnens Bibel

14.00

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

Mässa. Sång Nina Kroon

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

TWITTER:
@HARADSBACK

januari 2016

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

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

Gott Nytt Handelsår önskar vi alla
kunder i Handelsboden

OMBUD FÖR:

Behöver du hjälp med
hemkörning av varor?
Beställ senast torsdag
Vi levererar på fredag

tel
0730943752
www.cut41.se

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13

Nyårsdagen: stängt
Trettondagsafton: 10-16
Trettondedagen: stängt

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Kära Härlundabor,
Ännu ett år har gått och kan läggas till den oändliga rad av tidigare år som
ligger bakom oss. Men i mitt tycke har 2015 varit ett speciellt år för Härlunda
trots att inga revolutionerande saker har skett.
Jag ser trendbrott i flera avseenden som är mycket positiva för bygden och
som förhoppningsvis är början på en lysande framtid för oss. Vi har haft en
mycket stor inflyttning av permanentboende till Härlunda under året och det
vore spännande att veta anledningen till ett drygt 20-tal har valt just
Häradsbäck. Kan det bero på att vi har just det som allt fler söker? Vacker
natur, butik, bibliotek, tillgång till fiber, prisvärda hus, många företag, aktivt
föreningsliv och framgångsrikt fotbollslag? Själv är jag ganska övertygad om
att vi Härlundabor faktiskt är ganska trevliga och duktiga på att se till att man
känner sig välkommen till Härlunda.
Handelsboden har också ett bra år bakom sig trots att vi inte har lyckats att nå
vårt mål fullt ut, så har vi ändå lyckats att ligga på en nivå som gör att vi
balanserar ekonomin och hamnar på ett litet litet plus. Med detta önskar jag
att alla ska känna sig nöjda med att ha bidragit och gjort det möjligt att ha
kvar den enda lanthandeln i Älmhults kommun.
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Ett riktigt Gott Nytt ÅR
Önskar
Mette & Härlunda Intresseförening

280000

287365
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Här kan ni se hur Handelsbodens siffror ser ut tre månader
tillbaka i tiden

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
Varmt Välkomna till ett Gott Nytt
tränings År. Aktiviteterna startar i
januari. Mer info på Anslagstavlan vid
affären och på Facebook / EvaGymnastiken
073-0425675 (Lotta)

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 februaribladet senast 15 januari.

