BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Oktober
2

helige Mikaels dag

11:00

Mässa i Virestad

5

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården

9

Tacksägelsedagen

16:00

Älgmålsbön tillsammans med våra
jaktlag. Servering av varmkorv

12

onsdag

15:00

Mässa Härlundagården

16

21 e trefaldighet

11:00

Mässa

23

22 e trefaldighet

11:00

Mässa. Höstfest och middag för våra
äldre. Sång Magnus Björkman

26

onsdag

15:00

Sångstund med Magnus Björkman på
Härlundagården

30

23 e trefaldighet

16:00

Gud och makaroner i Virestad.
Barnkören. Makaroner och köttbullar i
sockenstugan.

Torsdag 6 oktober kl 13 inbjuder Härlunda församling
alla daglediga till resa för att se och uppleva IKEA
museum i Älmhult. Allt är gratis för er som följer med,
men vill ni fika eller äta så får ni bekosta det själva.
Anmälan till Maj-Britt Ask 0476-601 72

Glöm inte Följa oss
på Facebook!

HÄRLUNDAS
INFORMATIONSBLAD

oktober 2016

TWITTER:
@HARADSBACK

INSTAGRAM

@HARADSBACK

www.haradsback.com

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Tack alla som hjälpte till att göra
HÄRLUNDADAGEN till en stor succe

OMBUD FÖR:

Kanelbullens dag den 4 Oktober firar vi
med att sälja 4st för 20 kronor.
-Det går också bra att bara komma in
och köpa bulle och kaffe hos oss

Irene Johansson 0476-601 25

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

För er som önskar blommor och
gravdekorationer till Alla Helgons Dag.
:de kommer till Handelsboden i lagom tid

Kan ni inte komma till affären?
Vi kör hem varorna till er !
Beställ senast torsdag så kommer vi
med dom på fredag.

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
Lördagar: 9-13
Söndagar stängt

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Kafé vid Handelsboden

SPF Härlunda Inbjuder till vår
sedvanliga Novemberfest
Lördagen den 12/11 kl 17.00
i Bygdegården Häradsbäck.
Meny Laxmiddag ,ostbricka samt
kaffe o kaka.
Dansen tråder vi till Orients orkester.
Pris 250:kr
Anmälan senast den 5/11
Till Ing-Britt 0476-60142
Gerd 0476-60165
Hjärtligt Välkomna!
Härlunda SPF Seniorerna.

tel
0730943752
www.cut41.se

Ett mycket stort tack
till Elisabet för ett
fantastiskt arbete med
att planera och
genomföra
HärlundaDagen. Tack
också till alla som på
annat sätt bidrog till
att dagen återigen
blev en succé.

För att veta när du ska
gå till Evagymnastiken:
kolla facebook och
anslagstavlan vid
Handelsboden
för info

Intresseföreningen har beviljats bygglov för
att bygga ut Handelsboden med ca 100 m2
som bland annat ska innehålla kafé och
bibliotek. Vi vill gärna involvera både unga
och äldre i projektet och därför får du
möjlighet att titta på ritningarna och
komma med goda idéer till innehåll och
aktiviteter både inne och ute. I nuläget är
nästan allt möjligt och därför hoppas vi på
stort intresse.
Har du ingen möjlighet att komma, men
sitter inne med en bra idé? Mejla
mette.adolfsson@home.se eller ring 070 320 35 45 till Mette.
Vi finns i Handelsboden den 15:e oktober
mellan 11 och 13. Välkommen!
Intresseföreningen och styrelsen för
Handelsboden

Tack Jonas och
Lennart för att ni
sköter bryggor i
och snyggar upp,
vid Sandörens
badplats!
Grattis HIF till
seriesegern ! En match
återstår 2/10 mot
Göteryds BK och
sedan kvalomgångar.
FÖLJ MED PÅ
www.haradsbacksif.se

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
Manus till novemberbladet senast 15 oktober.

