BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i september
1

fredag

2

lördag

3

12 Sönd e tref

18.00

FOLKMUSIKDAGAR HäVi spelmän.
Aftonbön
FOLKMUSIKDAGAR. Kronobälgarna
spelar på Härlundadagen

18.00

FOLKMUSIKDAGAR. Jonas Åkerlund
spelar fiol, gitarr, munspel mm.
Aftonbön

6

onsdag

14.00

Café Härlundagården. Ingemar
Hedberg ”65 år med dragspel”

10

13 sönd e tref

14.00

Mässa

14

torsdag

19.00

Älmhults kommun/Musik i Syd
arrangerar jazzkonsert med Viktoria
Tolstoy i Virestad kyrka. Entréavgift

17

14 Sönd e tref

11.00

Musikgudstjänst. Sång och musik
KYRKOVALDAG

20

onsdag

15.00

Sångstund Härlundagården med
Magnus Björkman

24

15 Sönd e tref

11.00

Mässa

27

onsdag

15.00

Nattvard Härlundagården

30

lördag

9.00

Kvinnofrukost. Mette Adolfsson
medverkar

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

TWITTER:
@HARADSBACK

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

september 2017
www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

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: bl a Hoppborg,
Marknadsknallar,
Grillat&kaffeförsäljning, Veteranbilar
och positivspel
Hålltider:
Eva&Inger kl 11
Agnes Säll kl 12.15
Kronobälgarna kl 13
Handelsboden bjuder på
Otto-glass och har öppettill14
Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag: 10-18
Lördag: 9-13

OMBUD FÖR:

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Tillbygget av Handelsboden
Kommunen har nu beviljat oss 310 000 kr utöver de 50 000 kr som var beviljade
sedan tidigare, för att kunna bygga ut Handelsboden med 100 m2. Det gör att
finansieringen i stort är klar och vi kan därför påbörja arbetet. Jonas Wärn
kommer därför att sätta skopan i marken under veckan och vi är äntligen på gång.

Förstudie om äldreomsorg i Härlunda

Snart
dags för höstens nya
studiecirklar och
kulturarrangemang!
Nyfiken?
Gå in och titta på
www.sv.se
Studieförbundet

En ansökan om en förstudie är inskickad till Leader Linné som ska göra det
möjligt att undersöka möjligheterna för bygden att bedriva lokal
äldreomsorg i Härlunda. Vi ansöker om förstudien för att kunna göra bl a
studiebesök på ett antal äldreboenden som drivs i annan form och regi än
kommunal. Det ska bli möjligt att jämföra olika boendealternativ och
kalkylunderlag för att kunna fatta beslut. Förslagen kommer att presenteras
vid ett öppet möte där härlundaborna får säga sitt och rösta fram det
alternativ som blir bäst. Beslut om vi blir beviljade förstudien kommer i
mitten på september och vi startar omgående med arbetet om det blir
positivt besked.
Arbetsgruppen för Äldreomsorg på hemmaplan

Medlem i Intresseföreningen?
Bra - för då kommer du att delta i en utlottning om 5
presentkort i Handelsboden och få rabatt på pubafton på
Balders hage. Är du ännu inte medlem så kan du lösa det med
inbetalningskort som ligger i Handelsboden eller betala direkt i
kassan. 100 kr per vuxen och barn under 16 är gratis.
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 oktoberbladet senast 15 september.

