BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i December
3

onsdag

14.00

onsdagscafé med julmys och
pyssel

7

2:a Advent

14.00

mässa

14

3:e Advent

16.00

18.00

familjegudstjänst. Luciatåg med
barnkören. Tomtesmyg och luciakaffe i
Bygdegården

21

4:e Advent

24

Julafton

25

Juldagen

6.00

Julotta

26

Annandag jul

16.00

Julens sånger, med kyrkokören

16.00

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

december 2014
www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN

Julkonsert i Virestads kyrka med
Virestad-Härlunda kyrkokör

EN LIVSVIKTIG AFFÄR

Julbön

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

Twitter
@Haradsback

MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA
WWW.HANDELSBODEN.HARADSBACK.COM

BARNVERKSAMHET

KVISTEN
Varannan tisdag
9.30-11 (jämna veckor).

Beställ er julmat och dryck i
Handla för 200:- så får du
god tid.
köpa en burk pepparkakor
Sista dagen för systembolaget
för endast 5:- (ord pris 19.90)
är Onsdagen
den 17/12
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
OMBUD FÖR:
För mejeri
ÖNSKAR
Lördagen 20/12
ELISABET ELINORE & MIKE

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.
Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Annonsering, material mm. till Hemsidan: webbmaster@haradsback.com
Manus till januaribladet senast 15 JANUARI.
Är din förening intresserad av att finnas med på sidan?
Kontakta webbmaster@haradsback.com

ÖPPETTIDER
VARDAGAR: 10-18
LÖRDAGAR: 9-13

Julafton: 9-12
Juldag och
annandag: stängt
lördag 27/12: 9-13
Nyårsafton: 9-12

JULMYS I AFFÄREN
LÖRDAGEN DEN 20/12 9.00 —>
• GRÖT OCH SKINKSMÖRGÅS
30:• TOMTEN KOMMER OCH
DELAR UT GODISPÅSAR
TILL ALLA BARN
• TIPSTÄVLING MED FINA
PRISER
• VI BJUDER PÅ GLÖGG OCH
PEPPARKAKA
VÄLKOMNA!

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelbodenhback@telia.com

GLÖM INTE BOKA DIN ANNONS FÖR 2015!
Nytt för i år är att din annons gäller BÅDE för BYA-NYTT och HEMSIDAN.
Kontakta webbmaster@haradsback.com

Glöm inte vara social med oss resten av månaden också!
Vi Finns på Facebook, Instagram & Twitter!

Kraftfull snöslunga till salu
Vår snöslunga är knappast inte använd men vi har löst snöskottning
på annat sätt och vill därför sälja den. Inköpt hos Carl Nilsson för 3
år sedan för 16 000 kr och vi säljer den för 12 000 kr. Ring för
mera information – Sven och Mette Adolfsson

Intresseföreningen meddelar att inbetalningskort för medlemsavgift
för 2015 kommer i postlådan i januari. Vi hoppas att du vill vara
medlem och stötta vårt arbete för en levande bygd.
Styrelsen – Mikael, Mickael, Mike, Preben, Christina, Mats, Kenneth
och Mette

Skolbusschaufför sökes på deltid. Taxioch/eller Busskort krävs. Saknas Taxikörkort
hjälper vi till med det. Ring Thomas Nilsson
vid intresse 0733832448
Härlundafonden har pengar
Intresseföreningen hälsar alla föreningar med
säte i Häradsbäck välkommen till ett
informationsmöte om vår gemensamma fond och
om hur vi kan använda den. I samband med
mötet presenterar vi också vår nya hemsida och
visar möjligheterna för föreningarna att
använda den.
Välkomna till Bygdegården den 15 januari kl 1
MÅNADENS OMSÄTTNING

VAD SOM KRÄVS

380000
362500

371000
361000

345000

KOLMILA sommaren 2015
Vi har nu fattat det formella beslutet att tända en kolmila till sommaren
eftersom vi bedömer intresset från engagerade tillräckligt för att gå vidare
med planering. Löpande information och kallelser till gemensamma
arbetsdagar kommer att finnas på hemsidan WWW.haradsback.com . Där
kommer snart att finnas en länk till Kolmilesidan och en egen mejladress till
projektet. Om du är intresserad eller har goda idéer får du gärna höra av dig
till Anders Magnusson eller Mette Adolfsson.
Vårt nästa möte är den 18/1 kl 15 i Bygdegården – välkommen!
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310000

320000
JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

Handelsboden
Vi ser att försäljningen har försvagats något under
hösten jämfört med sommaren men än så länge så
håller vi oss rätt sida strecket. Naturligtvis hoppas vi att
julhandeln ska slå alla rekord och att fler upptäcker allt
som finns i vår egen Handelsbod. Tänk att handla i lugn
och ro och slippa stress och trängsel i stormarknader!

