BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i december
11.00

Gudstjänst. Kören

8

fredag

19.00

Julkonsert i Virestad med Orsa
spelmän, Gotlands brass och
kyrkokören. Entréavgift

9

lördag

15.00

Luciagudstjänst i kyrkan och julfest i
Bygdegården. I samarbete med
hembygdsföreningen

10

Andra advent

11.00

Mässa. Virestad k:a

13

onsdag

14.00

Café Härlundagården. Eneryda
Sånggrupp

17

Tredje advent

15.00

Luciagudstjänst i Virestad kyrka.

20

onsdag

15.00

Julgudstjänst Härlundagården

24

Fjärde advent
Julafton

16.00

Julbön i Härlunda k:a

25

Juldagen

6.00

Julotta

26

Annandag Jul

18.00

Julens sånger med Eneryda
sånggrupp o Jennie Winquist

31

Söndag e jul,
Nyårsafton

11.00

Högmässa Härlunda

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

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

december 2017

INSTAGRAM

@HARADSBACK

www.haradsback.com

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Varför inte ge bort ett

Beställ er jul och nyårsmat i god
tid.
Absolut sista beställning till
systembolaget inför helgerna är
den 19/12 och mejeri den 20e..

Passa på att julhandla den
22 och 23 december - då
bjuder vi på glögg och
pepparkakor

Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag:
Lördag:
23/12:
Julafton, Juldag &
Annandag Jul
:

10-18
9-13
9-13
Stängt

presentkort från
Handelsboden i
julklapp???

JUL ö
nskar
Elino
Elisa
re oc
bet,
h Ste
fan

Första advent

GOD

3

TWITTER:
@HARADSBACK

OMBUD

KONTAKT
tel: 0476-60017

handelsbodenhback@telia.com

Pubafton! Kära gäster, det har kommit till vår
kännedom att HIF´s uppträdande inte föll alla i smaken på
senaste pubaftonen. Vi respekterar detta och har därför
beslutat att inte göra så fler gånger. Om någon väljer att
inte gå på Pubafton för att HIF har en punkt under kvällen,
är det en förlust för Pubaftonen och för Stefan. Vi kommer
välja annat sätt att ha vår avslutning.
Styrelsen Häradsbäcks IF

Fullservice
inom skogsbruk.
Lokalt nära dig!
Jan-Erik Gustafsson, inköpare
Mobil: 070-232 74 10
janerik.gustafsson@vida.se

Fröjdefull jul
Vi gör flera sorters smakfullt
godis, vackra kakor och knaprigt
knäckebröd tillsammans. Härlig
brasa i kakelugnen och julmusik
gör att stämningen infinner sig!
Ledare: Eva Uppsäll
Tid: lördagen den 9 december
2017 kl 13-17.
Deltagaravgift 650 kr inkl
ingredienser
Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan:
tel 0476-10959
www.sv.se

Handelsboden
Nu inför julen har vi inlett ett
samarbete med lokala företag för
att sälja deras varor i Handelsboden bl a Delikatessgrabbarnas
goda sillinläggningar och korvar,
Åsnenrökeriets lokalt fångad och
rökt fisk, goda äpplen från Ellenäs
i Urshult, gott bakat från Anne i
Barkhult och charkvaror och
surdegsbröd från Barkhults gård
kommer att finnas där också.
Vi hoppas att denna satsning faller
väl ut och försäljningen slår
rekord. Saknar du något eller har tips

www.vida.se

ADVENT
på Spåret
Lör 2/12 kl.10-11.30
Vuxen 20:-,
upp till 15 år Gratis
Tips & Fika
Varmt Välkomna /
EvaGymnastiken

på varor eller producenter? så säg till
i Handelsboden. Tack för din hjälp
och ditt engagemang!

God Jul & Gott Nytt 2018
önskar
Härlunda Intresseförening

boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:

After Work i Häradsbäck
Härlundas första egna After work gick av stapeln den 26 oktober
på Balders Hage för ett stort gäng inbjudna lokala företag och
föreningar. Det blev en succé så under våren kommer inbjudan
till ytterligare After Work och den är öppen för alla.

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 januaribladet senast 15 december.

