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Detta händer i Kyrkan i Mars
5

1 Sönd i fastan

16.00

Mässa i Virestad

8

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården med
dragspel o sång, Tomas Rosell

12

2 Sönd i fastan

11:00

Mässa.

19

3 Sönd i fastan

11:00

Mässa i Virestad. Församlingens unga
musicerar. Liza Denes, piano

22

onsdag

15.00

Nattvard Härlundagården

25

lördag

18.00

Konsert i Virestad med Lasse
Berghagen och Kyrkokören UTSÅLT

26

Jungfru Marie
Bebådelsedag

16.00

Gudstjänst i Eneryda Församlingshem.
Våfflor serveras efter gudstjänsten

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

Fiberföreningarna kallar till årsmöte
9 april kl 15 i Bygdegården
Kallelse har skickats ut via mejl till alla medlemmar och meddela oss snarast om du bytt
mejladress. Årsredovisningen skickas också ut via mejl några dagar innan årsmötet och
har du inte mejl kan du beställa den. Vi bjuder på lätt förtäring och vill därför veta om du
kommer senast 2 april.
Kontakt: mette.adolfsson@home.se eller 070-3203545

Härlunda Församlings
Hembygdsförening håller årsmöte 2016

Söndagen den 26 mars kl 14.00 i Härlunda Bygdegård.
Program: Mötesförhandlingar.
Kl 15.30 underhåller Tore Gillberg som från ett 49-årigt
redaktörskap på Sydöstran i nordvästra Blekinge
berättar historier och visar bilder, bl.a. Smålands-Erik,
Bomben, Mac Arthur och strippan Gunilla av Halmstad.
Vi bjuder på kaffe och våfflor och hälsar alla medlemmar och
andra intresserade hjärtligt välkomna!

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

mars 2017

www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
VÅREN ÄR HÄR:
Det firar vi med att bjuda på våfflor
lördagen den 24 mars mellan 10-13
Ni vet väl att ni i lugn och ro hemifrån kan
beställa från Systembolaget.se
eller ladda ner deras app till er smartphone.
Varorna hämtar ni som vanligt i Handelsboden

OMBUD FÖR:

Fredagen den 10 mars tar Nedanbäck
semester= vi får ingen köttleverans
beställ gärna till veckan innan.
Behöver du hemkörning av varor?
Säg till i Handelsboden så löser vi det

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

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Städare sökes till vårt kontor.
Hör av Er till UNISON tel. 0476 60180.
Vänliga hälsningar
Clive Svensson

Framtiden för Härlunda Församlings Hembygdsförening.
Styrelsen i Hembygdsföreningen har kommit till slutsatsen att föreningen står inför ett
vägval. Medlemsantalet har under en tioårsperiod sjunkit med 25%. Därför är det viktigt
att ni alla som vill ha föreningen kvar kommer till föreningens årsmöte den 26 mars kl.
14,00 i Bygdegården. Vad vill ni med Hembygdsföreningen, vad skall
Hembygdsföreningen stå för? Vi bjuder som vanligt på våfflor och underhållning.
Under 2017 skall, förutsatt att Länsstyrelsen beviljar bidrag, taken på 3 av uthusen i
Krampanäs förses med plåttak. Härtill behövs många hjälpande händer för att bistå
hantverkarna med rivning, städning, hantlangning och dyl.
Styrelsen har under året diskuterat olika framtidsalternativ:
Avveckla loppis och sälja verkstaden. Ta över Häradsbäcks gamla skola för att använda
som museum. Behålla Hembygdsstugorna i Krampanäs som idag fast med viss
upprustning som möjliggör att de även kan användas vintertid.

Fåglar i vår närhet
Lär dig artbestämma fåglar
genom deras utseende, läten
och beteende.
Start: 2 mars
Ledare: Kenneth Junerup
För mer info och anmälan:
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se eller 0476-10959

HÄRLUNDA
BYGDEGÅRDSFÖRENING
ÅRSMÖTE
MÅNDAG 20 MARS kl 19
Välkomna

Avveckla loppis och sälja verkstaden. Satsa enbart på Hembygdsstugorna i Krampanäs
med total upprustning som möjliggör att de även kan användas vintertid. Nuvarande
museibyggnad och ladugården används för visning av äldre bruksföremål, museum. Med
detta förslag uppstår ett behov av en året runt uppvärmd lokal för förvaring av
föreningens papper/arkivmaterial.
Ett sista alternativ är att satsa på ett Hembygdsmuseum i Häradsbäcks gamla skola och
avyttra både verkstad och Krampanäs.
Samtliga förslag innebär att alla insamlade föremål, företrädesvis stora skrymmande
jordbruksredskap, inte kommer att rymmas i lokalerna utan måste avyttras eller skänkas
till större museum.
Till detta kommer Gärdslevargens Koja och Sofie-Kalles.
Styrelsen.

EVA-gymnastiken
info om träningstider finns på anslagstavlan
vid Handelsboden

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

Vår hemsida haradsback.com håller på att uppdateras.
För närvarande går det bl a att läsa Byanytt och

Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com

aktuella nyheter

Manus till aprilbladet senast 15 mars.

