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Gudstjänst från kyrktrappan i Virestad

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!

På grund av Corona är flera av de tidigare planerade aktiviteterna i
nuläge inställda eller flyttade på framtiden. Vi ber er ha överseende
med detta och nogsamt följa annonser i tidningar och sociala media för
information om vad som händer och ev ytterligare programändring.
Det går också bra att ringa till Pastorsexpedition 0476-230 01 eller
vaktmästare 0476-601 08 om aktuella tider för samlingar, eller övriga
frågor rörande kyrkans verksamhet

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 septemberbladet senast 15 augusti.

www.haradsback.com

INSTAGRAM

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN EN

Gudstjänst på Vinskalle. Medtag
kaffekorg. OBS! Anmälan till Mats
Lindström 070-585 80 15
Gudstjänst från kyrktrappan i Virestad

augusti 2020

LIVSVIKTIG AFFÄR
Smaka på Småland! Vi i Handelsboden har en
stor kärlek 2ll god mat. Det är därför vi satsar
KONTAKT
fullt ut på vårt lokala samarbete med Nedanbäck
tel: 0476-60017
och Smålands Skaﬀeri. Vårt mål är aA långsik2gt
stärkta samarbete med nära matproducenter. Vi handelsboden@haradsback.se
vill behålla och utveckla eA hållbart jordbruk och
ge dig som kund redig mat på en och samma
gång och med småländsk mat stärker vi
landsbygd. Småländsk ost, honung från Allan i
Björkeryd, bröd från Urshultsbagaren, goA från
OTTO glass, sylt/marmelad från Moheda Sylt,
must från både Urshult och Rudenstams,
grönsaker ifrån Fröbergs i Urshult, chark från
Barkhults Gård, ägg från frigående höns i
Gräsljunga.
Ja du ser, det ﬁnns en hel buﬀé av
närproducerade delikatesser för dig aA smaka på
här från trakten.
En del av vår lokala satsning.
Du vet väl aA vi även är ombud för Bibliotek,
Apoteket, Systembolaget, Svenska Spel, Post
Nord, DHL och Schenker
Välkommen!

Mathilda med personal

HANDELSBODENS
ÖPPETTIDER f o m 1/6
Måndag till fredag: 9-18
lördag, söndag:
9-15

Öppettider f o m i juni
Måndag- torsdag 9 - 18
Fredag
9 - 21
Lördag, söndag 9 - 15

Café Linnéa
Telnr 076-182 89 30
cafelinnea@haradsback.se

Årets upplaga av Härlundadagen får vi tyvärr
ställa in pga rådande omständigheter.
AkDvitetshallen

En Smak av Småland

Till Café Linnéa & Restaurang har vi noggrant handplockat råvaror av bästa kvalitet,
ekologiskt, svenskt kravmärkt för aA kunna erbjuda Dig något alldeles extra.

Snart är hallen helt klar och alla ak2viteter som dart, skjutsimulator,
shuﬄeboard, armbrytning och biljard kan vara igång sam2digt.

OavseA om du väljer våra danska smörrebröd, saWiga hamburgare på lokalt köA,
hemlagade varmräAer eller bara en mazarin bakad av oss eWer Hagadals recept, så är
allt 2llagat med både kunskap och hjärta.

Vi kommer under hösten aA ha öppet på fredagkvällar mellan kl 18 och 22
för alla som vill komma in och för at ta en öl eller glas vin och prova på
ak2viteterna. 100 kr i inträde och är det friA aA använda allt. Barn under
16 år gra2s i målsmans sällskap.

Är du, precis som vi, noga med vad du stoppar i dig skall du deﬁni2vt göra eA besök
hos oss på Café Linnéa & Restaurang redan idag.

Vill du boka Ak2vitetshallen eller ak2viteter vid andra 2der?

Varmt välkommen!

Mejla 2l bokning@haradsback.se

Bri2 med personal

Boka grillkväll 22/8 och mer informa2on kommer på anslag och på
facebook. Anmälan kan göras 2ll caféet.

METARTA& VLING
2020.

I Femlingen sö ndagen
den 23 / 8 kl 14.00
på Ferö , Fagranä s.
Tä vlingen bö rjar kl. 14.30.
TIPSRUNDA
På grund av rå dande coronavirus bjuder
fö reningen inte på nå got, ta dä rfö r med
egen Qika. Grillmö jlighet Qinns.
Femlingen & Grytens Qiskefö rening
ALLA VA& LKOMNA.

Häradsbäck
JaktSkyttKlubb
Klubbmästerskap:
Vilt- och rådjur
8 augusti 13-13.30
Skeet och trap
22 augusti 13-13.30
Älgbana bokad i Fridafors
11 aug kl 18

Stort TACK Dll våra trogna hantverkare Birger, Lasse, Sven och Tommy
– ni är guld värda för allt det arbete ni lägger ner för aL utveckla
Mötesplats Häradsbäck

Härlunda Intresseförening håller årsmöte 20/8 kl 18.30 på
Café Linnéa och du är välkommen men måste anmäla aL du
kommer. Anmälan gör du Dll MeLe 070-3203545 eller
meLe.adolfsson@haradsback.se. Begr antal platser
Mötesplats Häradsbäck har utökat siA serviceutbud och du kan nu även tanka
gasol/LPG hos oss både i lösvikt och i ﬂaska. Vi erbjuder påfyllning, nyköp och
inbyte utav gasolﬂaskor både 2ll privatpersoner och företag. Vi fyller din gasolﬂaska
eller bil medan du väntar. Du betalar endast 23:-/kg och vi fyller upp den mängd du
behöver även om din ﬂaska inte är tom. Hos oss tankar du kilovis och betalar alltså
endast för den mängd vi fyller på.
Välkommen! Mike

