BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i januari
1

Nyårsdagen

16.00

Musikgudstjänst i Virestad med Jennie
Winquist och Martin Rydén

6

Trettondedag Jul

14.00

Gudstjänst Härlundagården

16.00

Gudstjänst i Virestad. Följ Stjärnans
gång! Kyrkokören.

7

1 Sönd efter
Trettondag

11.00

Gudstjänst Eneryda

14

2 Sönd efter
Trettondag

11.00
14.00

Mässa Virestad
Mässa Härlunda

17

onsdag

14.00

Café på Härlundagården

21

3 Sönd efter
Trettondag

16.00

Gudstjänst i Virestad

24

onsdag

15.00

Nattvardsgudstjänst Härlundagården

28

Septuagesima

11.00
16.00

Mässa i Härlunda
Virestad, Gud och makaroner. Vi delar
ut barnens bibel.

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!

januari 2018

INSTAGRAM

@HARADSBACK

www.haradsback.com

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
Lördag 13 januari på
lördagsförmiddagen dansar vi
ut julen. Öppet 9-13 med
aktiviteter ute och inne.

gott nytt år önskar vi alla
kunder i Handelsboden
Elisabet, Ellinore & Stefan

Lite smakprov finns säkert
också till er som kommer för
att handlar och mingla

OMBUD FÖR:

Behöver ni hjälp med
hemtransport av varor från
Handelsboden?
Säg till så fixar vi det!

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

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

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

Starka kvinnor i
Linnébygden då och nu
Den här studiecirkeln kommer att
jobba som en forskargrupp. Vi
kommer att gemensamt söka
kunskap om starka kvinnor som
har levt och verkat i trakterna kring
Älmhult. Om du är nyfiken och vill
vara med så är du välkommen att
anmäla dig. Vi har en lista på namn
på kvinnor som vi vill forska om,
men vi är också öppna för fler
förslag. Vi har tänkt oss
att forska från 1600talet, och fram till idag.
För mer info ring Inger
Olofsson 0768177327

Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan:
tel
0476-10959 www.sv.se

Projekt seniorboende/
äldreomsorg i Härlunda
Arbetsgruppen för detta projekt
kallar intresserade till ett
informations möte på Bygdegården d
24/1 kl 18. Stadsarkitekt Henrik
Johansson kommer att presentera de
olika platsalternativen för bygget
som vi har lyft fram som möjliga.
Tanken är att mötet ska besluta om
lämplig placering av bygget for att vi
ska kunna komma vidare i processen.
Har du frågor är du välkommen att
kontakta någon av oss i
arbetsgruppen: Glive Svensson, Gitte
Malmkjär, Christina Lennarthsson,
Ann-Kristine Åkesdotter, Helen
Andersson, Arnold Magnusson eller
Mette Adolfsson
Vi bjuder på fika och hoppas att
många är intresserade för detta angår
alla åldrar.
Välkomna!

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 februaribladet senast 15 januari.

