
 
 
 
 
 

Webbsända gudstjänster följer du på www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
 

Föranmälan till linda.ottosson@svenskakyrkan.se alt 0476-230 15.
 

Skärtors 1 april             kl 18.30 Mässa ”Kärlekens måltid” i
Virestads kyrka med avklädande av altaret. Max 8 pers.
Föranmälan.
Långfred 2 april             kl 17 Webbgudstjänst ”I stillhet
inför korset”.
Påskdagen 4 april          kl 17 Webbgudstjänst ”Jesus lever
underbara ord”.
Annand påsk 5 april     kl 17 Webbgudstjänst ”Med
brinnande hjärtan”.
Sönd 11 april                  kl 17 Webbgudstjänst Gränslöst
”Början på något nytt”.                  L Adolfsson & M Björkman
Sönd 18 april                  kl 17 Gudstjänst ”Herren är min
Herde” i Virestads kyrka. Max 8 pers. Föranmälan. M
Björkman & L Ottosson.
Sönd 25 april                  kl 17 Gudstjänst ”Vägen till livet” i
Virestads kyrka. Max 8 pers. Föranmälan. I Hedstig & L
Ottosson.
 

Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling april månad
 

byanytt@haradsback.se
www.haradsback.se

 
HÄRLUNDADAGEN 11/9

 
 

Vi planerar för att kunna 
genomföra Härlundadagen
 traditionsenligt och med 
en storstilad invigning av
 Mötesplats Häradsbäck.

 

Fyll på GASOL hos oss för endast 23 kr/kg.

Vid tankning av bil 9 kr/liter. 

Vi säljer även tillbehör.

Du vet väl om du kan få vårt nyhetsbrev direkt i din mejl?
anmäl dig på hemsidan eller skriv upp dig på listan i
Handelsboden. 
Du kan när helst avsluta prenumerationen genom att
skicka ett mejl.

För annonsering eller mer information är ni välkoma att kontakta oss. 
Manus till nästa byanytt senast den 15e varje månad. 

BYANYTT
April 2021

Lägenhet hyresledig på Härlundagården.
Kontakta Mette 070-3203545

 

Du som är kund på 
Mötesplats
Häradsbäck
 kan ladda 

din elbil kostnadsfritt 
vid vår laddstolpe. 

Allservice
Vi kan hjälpa dig med:
Målning & tapetsering, mindre snickerier.
Installation av tvätt-,tork- eller diskmaksin.
Fastighetstillsyn och/eller underhåll.
Din dator eller nätverk, installation av tv. Annan teknisk support.
Självklart erbjuder vi Rut- och Rotavdrag för våra tjänster
Mejla till oss på: allservice@haradsback.se eller it@haradsback.se 
eller ring 073-534 47 91

Nu kommer våren

www.haradsback.se

Tillsammans gör vi bygden levande

http://www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
mailto:linda.ottosson@svenskakyrkan.se


Handelsboden

Öppettider 
 Långfredag 9-18
 Påskafton 9-15
 Påskdagen och Annandagen
11-15
 Valborg 9-20.30 
 1 maj 9-15

 Försök gärna att handla ensam om du kan. 
Förbeställer du dina varor så hjälper vi gärna att packa dina varor så du
kan hämta kassen vid dörren. Tillhör du en riskgrupp, är sjuk eller äldre
så kör vi gärna hem kassarna till dig.

Ring oss på 0476-60017 så löser vi det.
Nedanbäck levererar färskt kött udda veckor och du kan beställa
köttdetaljer hos oss minst 4 dagar innan.

Våra nybakade frallor har flyttat in i caféet och du kan köpa dem där.
Delikatessgrabbarnas sill, senap och korv finns i hyllorna och snart
kommer vårblommor och planteringsjord in för nu är det vår. Lindvalls
chark och korv har varit efterfrågat och nu tillbaka i kylen.

Handelsboden säljer nu också pysselmaterial för barn ifrån Playbox.
Perfekt sysselsättning en regnig eftermiddag eller som present. 

Aktivitetshallen

076-182 89 30

cafelinnea@haradsback.se

Måndag - Fredag:         9-18
Fredag:                           9-20:30
Lördag:                          9-15
Söndag:                        11-15

0476-60017

handelsboden@haradsback.se

Måndag - Fredag:         9-18
Lördag:                          9-15
Söndag:                        11-15

Boka dina aktiviteter via www.haradsback.se
Våra bokningsbara aktiviteter är: 

Biljard, boule, golfsimulator, shuffleboard, skjutsimulator och VR. 
Vi har även andra aktiviteter som ingår när man bokar en aktivitet.

Du kan också boka hela hallen eller armbrytarbord, dart, 
bordtennis och Crokinole.

Välkommen att se allt som finns och med din bokning.
Har du frågor? kontakta bokning@haradsback.se

Hotellfrukost hemma lördagar udda veckor

Unna dig och familjen en lyxig och riklig frukost med extra allt som vi själva har
lagat och bakat. Vill du helst äta i pyjamas kan vi leverera hem till dig mot en
mindre kostnad. Kolla med oss och hämta beställningssedel i caféet eller få den
skickad på mejl.

Kontakta cafelinnea@haradsback.se eller ring 076-182 89 30
 

Pizzarace på Valborg från kl 16-20 
Vår uteservering är öppen och välkommen att sitta coronasäkert i större eller
mindre sällskap. Skulle vädret inte vara bra så kan vi erbjuda sittplatser med
stort avstånd i Aktivitetshallen.

Café Linnéa
& Restaurang

50-tals

10/4 ”Bulle med bulle”- 
prova en specialitet

 ifrån Skåne.

Observera.
Öppettider Handelsboden 

                     Långfredag 9-18
                     Påskafton     9-15
                     Påskdagen och 
                     Annandagen 11-15
                     Valborg        9-18 
                     1 maj           9-15

Visste du att vi säljer samma
 pommes frites i Handelsboden 

som vi serverar i caféet? – 
en riktig storsäljare!

Föreningar och privatpersoner
kan lägga in notiser i 

Byanytt gratis

mailto:bokning@haradsback.se
mailto:cafelinnea@haradsback.se

