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Detta händer i kyrkan i september
2

5

14:e söndag efter
Trefaldighet

14.00

onsdag

14.00

Gustjänst i Virestad kyrka. Magnus
Hedin avskedspredikar. Sång Martin
Rydén. Mingelfika i kyrkan.
Onsdagscafé med underhållning av
Marianne Krook & Viking Olsson

9

15:e söndag efter
Trefaldighet

11.00

Gudstjänst i Härlunda kyrka. Dop.

12

onsdag

15.00

Mässa Härlundagården

15

lördag

9.00

16

16:e söndag efter
Trefaldighet

10.00

17:e söndag efter
Trefaldighet

10.00

26

onsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

30

Den helige Mikaels
dag

10.00

Mässa i Härlunda kyrka

23

Jan-Erik Gustafsson, inköpare
Mobil: 070-232 74 10
janerik.gustafsson@vida.se
www.vida.se
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Glöm inte Följa oss
på Facebook!

www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN EN
LIVSVIKTIG AFFÄR

Kvinnofrukost. Lydia Svensson berättar
Mässa i Virestad kyrka
Mässa i Härlunda kyrka.

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

16.00

Fullservice
inom skogsbruk.
Lokalt nära dig!

TWITTER:
@HARADSBACK

Färska grönsaker från
Urshult finns i våra hyllor

Musikgudstjänst i Virestad kyrka.
Sölvesborgs Gospel

Dags att piffa
upp med lite

OMBUD FÖR:

friska
höstblommor.

Evagymnastiken

Vi har bollkryss

3 september startar vi igen efter
sommaruppehållet
Lättmotion måndagar kl18
Medel måndagar kl19
Pump onsdagar kl19

och

cyklamen

KONTAKT

Handelsbodens Öppettider
Måndag till fredag:
lördag:

9-18
9-13

tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Vårt kafé

Häradsbäcks IF
hemmamatcher hösten 2018

Vårt nya café invigs under Härlundadagen och även biblioteket
öppnar då. Förutsatt du har ett lånekort kan du låna böcker under
butikens öppettider i vår självskanningsapparat. Tommy kommer
som tidigare att vara på plats varannan vecka och du kan diskutera,
reservera och beställa litteratur då. Han hjälper dig också med att
skaffa ett lånekort om du saknar det.
Kaféet har skrivande stund ännu inte fått sitt namn men det
kommer att vara öppet från och med 1 september. Vi kommer till
att börja med prova oss fram med öppettider och det kommer att
finnas ett anslag i Handelsboden och uppdatering på Facebook som
informerar om detta. Eftersom inte Eon har lyckats att ordna fram
all den ström vi behöver än så innebär det att det finns vissa
begränsningar i köket men Carolina, Isa och Josefin kan säkert
trolla fram något som passar varje smak.
Driften av kaféet kommer Härlundabygden AB (svb) vårt
gemensamma bygdebolag att sköta och likaså den blivande
inomhusboulebanan i Taxigaraget. Som ni kanske har läst så
kommer inte Älmhults kommun att bygga någon boulehall utan ser
hellre att vi sköter om det härute. Vi tackar för förtroendet och ska
förvalta det väl. Mer information om detta i nästa Byanytt.
Ett stort och varmt tack till våra sponsorer som har gjort det möjligt
att förverkliga drömmen om ett kafé. Namnen finns nu på en fin
sponsortavla målad av Lissi Frydenlund i Knihult och det finns
fortfarande möjlighet att sponsra och få sitt namn på tavlan om man
inte har blivit till reds tidigare, för Lissi kan lätt lägga till nya namn
på tavlan.

September
Div 5 Södra
Häradsbäcks IF - Norrhults BK
Div 5 Södra

Jägarexamen
Vill du ta jägarexamen ska du
gå denna kurs som leds av
en erfaren och engagerad
ledare.
Start: 25 september
Mer info och
anmälan: www.sv.se eller
telefon 0476-10959
Varmt välkommen!
Studieförbundet Vuxenskolan
Älmhult

Även Budtjänst, Flyttning
och Städuppdrag

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.

