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Detta händer i Kyrkan i augusti
3

torsdag

15.00

Mässa Härlundagården

6

8 Sönd e tref

19.00

Gudstjänst. Familjen Björkman
medverkar med sång och musik

13

9 Sönd e tref

14.00

Gränsgudstjänst i Gäddegölshult.
Medtag fikakorg.

16

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården

20

10 sönd e tref

15.00

Pilgrimsgudstjänst med vandring runt
dammen i Fanhult

19.00

Mässa i Härlunda

11.00

Mässa i Virestad. Efteråt middag i
sockenstugan för alla som är 70 år eller
mer

27

30

11 Sönd e tref

onsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

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

Årets familjeresa med Härlunda församling
Årets resa går till dejlige Bakken i Danmark lördag den 12 augusti och vi
hälsar både små och stora barn välkomna att följa med tillsammans med
föräldrar och/eller mor/farföräldrar. Församlingen betalar tågresan för alla
och åkband för barn/ungdomar under 16. Det är gratis entré till Bakken
och det finns många ställen att äta en god lunch på till ett vettigt pris.
Anmälan till Mette mette.adolfsson@home.se eller 070-320 35 45 senast 1/8
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på Facebook!
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Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
HÄRLUNDADAGEN DEN 2
SEPTEMBER 2017
Mellan kl 10.00 och 14.00 pågår
aktiviteter och underhållning för alla
åldrar.
Utförligt program kommer på
anslagstavlor runtom i kommunen.
Kl 19.00 öppnas portarna till
Balders Hage för middag och dans till
FlashBacks orkester. Biljetter till
kvällen köps i Handelsboden
Häradsbäck eller genom Stefan
0708680782 senast den 26/8.

Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13

OMBUD FÖR:

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Preben Lund sköter
Härlunden som
pryder byn och
Mickael Persson och
Mikael Martinsson ser
till att Sandörens
badplats är i bra skick
och det med god
hjälp av Jonas Wärn
och Lennart
Magnusson. Tack för
ert arbete

Linnés Råshult
Välkommen till Linnés
Råshult i sommar!
Trädgårdscafé och
butik är öppet tisdagsöndag 11-16, lunch
serveras 12-14.
Sommarens
kulturevenemang hittar
du på
www.linnesrashult.se
Studieförbundet
Vuxenskolan
www.sv.se
eller
0476-10959

Härlundagården
Det blev inte härlundaborna som fick köpa Härlundagården utan ett
fastighetsbolag från Älmhult värderades högre som köpare av kommunen.
Vi hade inte blivit lovade att få köpa men både politiker och tjänstemän
inkl kommunchef, uttryckte tydligt och upprepade gånger att de önskade
att vi skulle köpa och driva som ett trygghetsboende. Nu blev det ju inte så
men det satte igång en process….
För hur vill du bo när du blir äldre? Vill du ges ha möjlighet att bo
kvar i Härlunda? Vill du äta hemlagad mat tillsammans med
grannen? Vill du kunna bestämma över din egen vardag och den
hjälp du behöver?
En arbetsgrupp funderar vidare på frågan om inte det vore en bra idé att
driva äldreomsorg i egen regi i Härlunda. Det finns några idéer och tankar
och vi hoppas att kunna diskutera dessa i Bygdegården d. 30/8 kl 19.
Välkomna hälsar arbetsgruppen bestående av engagerade härlundabor!
Medlem i Härlunda Intresseförening 2017?
Det skickades ut medlemsinfo och möjlighet att betala in sin
medlemsavgift under juni månad till samtliga hushåll. Vi kan konstatera att
något måste ha gått snett för väldigt få har betalat in avgiften på 100 kr i
år. I vår analys av läget funderar vi på om det beror på att vi inte satte
inbetalningskort på infobladet. Därför får du ett inbetalningskort här i
Byanytt och vi hoppas se dig som medlem för 2017. Du och alla andra
behövs!
Observera att det går även bra att komma in till Handelsboden och betala
din medlemsavgift direkt.

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 augustibladet senast 15 juli.

