BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i Januari
6

trettondedag Jul

7
11

1 sönd efter
trettondagen

14.00

Gudstjänst med kyrkokören

14.00

Onsdagscafé i sockenstugan

14.00

Mässa

14.00

2 sönd efter
trettondagen

23

fredag

25

3 sönd efter
trettondagen

11.00

Gudstjänst

27

tisdag

18.30

Stilla mässa.Förintelsens minnesdag

31

lördag

9.00

Kvinnofrukost

18.30

Mässa
Helg-Ro i Virestad kyrka. Psalmer och
körsång, stilla bön och mingel

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

BARNVERKSAMHET

KVISTEN
Varannan tisdag
9.30-11 (jämna veckor).

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

Är din förening intresserad av att finnas med på sidan?
Kontakta webbmaster@haradsback.com

januari 2015

INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
MISSA INTE HANDELSBODENS NYA HEMSIDA
WWW.HANDELSBODEN.HARADSBACK.COM

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:

Manus till februaribladet senast 15 januari.

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

17

TWITTER:
@HARADSBACK

Vecka 4 kör vi igång
med matkassen igen!
Beställ i god tid senast
måndag vecka 3.
From 20/1 tar Elinore
över huvudansvaret för
affären under Elisabets
sjukskrivning.
Mike kommer att jobba
halvtid.

Gott nytt år till
ALLA
Vi ses i butiken!
Elisabet, Elinore
och Mike

OMBUD FÖR:

Kan ni inte komma till oss att handla så kör vi
hem varor varje fredag.
Vi måste få beställning senast torsdag förmiddag.
ÖPPETTIDER
VARDAGAR: 10-18
LÖRDAGAR: 9-13

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

Härlundafonden har pengar
Glöm inte vara social med oss!
Vi Finns på Facebook, Instagram & Twitter!

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!

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 19

MÅNADENS OMSÄTTNING

VAD SOM KRÄVS

OMSÄTTNING HANDELBODEN
370000

Minnet av Billy kommer att leva kvar länge för han var verkligen en Häradsbäcksprofil
på flera sätt. Billy var en utpräglad sällskapsmänniska som gillade att vara i centrum
och få berätta historier. Hans goda minne och kännedom om allt och alla gav otaliga
historier och anekdoter som vi är många som har fått ta del av. Var man än har träffat
människor som har känt till Häradsbäck så har de också känt till Billy. För mig
personligen har Billy alltid tillhört familjen och varit som en extrapappa som ofta kom
med lite godis till oss, något som vi inte var bortskämda med annars. Han har alltid haft
en naturlig plats kring bordet i både stora och små sammanhang även han under de
senaste åren har haft begränsad rörlighet. Våra barn har också fått uppleva lekfarbrorn
som alltid skojade och inte backade för att klä ut sig med peruk och allahanda andra
attribut för att roa barnen. Jag vet att Billy betraktade vår familj som sin och kände
stolthet över våra barn precis som vi gör.
Vi är många som kommer att saknar Billy.
Hela familjen genom Mette
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