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Detta händer i Kyrkan i Februari
5

Kyndelsmässodage 14.00

Familjegudstjänst. Barnens bibel och
dopänglar delas ut

8

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården med
underhållning avKarl-Henrik Johansson

12

Septuagesima

14:00

Mässa. Efter mässan semlor och
psalmer i sockenstugan

19

Sexagesima

11:00

Mässa i Virestad

22

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården

25

lördag

9.00

26

Fasstlagssöndagen

11.00

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

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

februari 2017

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN

Kvinnofrukost
Mässa

"Det är något speciellt med
kyssen
Man kan aldrig kyssa sig själv
Inte heller kan kyssen
exploateras
Det går inte att tvinga sig till eller
våldta sig till en kyss
Den förutsätter intimitet
Och framför allt ömsesidighet
Kyssen är inte till salu
Kyssen är mänsklig
Kyssen är ansikte mot ansikte "
Stig i Hallaboda

Fom februari Välkomnar vi Stefan som kommer
att jobba en dag i veckan, detta pga att Elisabet
har bestämt sig för att gå ner i tid.

Beställ gärna era
Fastlagsbullar inför
Fettisdagen den 28/2

Vi säljer biljetter
inför konserten
med Lars
Berghagen i
Virestad kyrka
25/3

OMBUD FÖR:
Behöver du hemkörning av varor?
Säg till i Handelsboden så löser vi det

Alla Hjärtans dag
säljer vi 5
vaniljhjärtan för 20 kr.

Öppettider
Måndag till fredag 10,00-18,00
Lördag 9,00-13,00

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Årsmöte Härlunda LRF avdelning
Måndagen den 6 februari kl 19
Bygdegården Häradsbäck
Information o Medverkande:
Sven Bergman informerar om
Äganderätts o viltfrågor
Sparbanken Eken
Avd bjuder på smörgåstårta o fika
Välkomna även nya blivande medlemmar

Glöm inte att besöka Handelsboden lördag 11 februari
kl 11! Där finns all information ni behöver om den
planerade cafébyggnaden. Det finns också någon på
plats som svarar på era frågor. Välkomna

Häradsbäck Jaktskytteklubb välkomnar till
årsmöte i Bygdegården lördag 4 mars kl 17.
För er som vill anmäla er till middag ring

Min mobil
Vad kan jag använda min mobiltelefon/
surfplatta till?
Start: 8 februari (apple), 15 mars (android)
Ledare: Klas Meadowson

Håkan (0459/800 53) senast 27 februari

För mer info och anmälan:
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se eller 0476-10959

EVA-gymnastiken
Medelgympa måndagar kl19
PUMP onsdagar kl19
Barngympa torsdagar kl17
alla ändringar och övrig info finns på
anslagstavlan vid Handelsboden
Vår hemsida
haradsback.com håller på att uppdateras. För närvarande
går det bl a att läsa Byanytt och aktuella nyheter

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 marsbladet senast 15 februari.

