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Detta händer i kyrkan i juli
5

4 söndagen efter
Trefaldighet

17.00

Gudstjänst från kyrktrappan i Härlunda

12

Apostladagen

15.00

Gudstjänst i hembygdsparken Virestad.
Hembygdsföreningen serverar våﬄor

19
26

6 söndagen efter
Trefaldighet

17.00

Kristi förklarings dag 15.00

Gudstjänst från kyrktrappan i Härlunda.
Gudstjänst i lille Petter Johans stuga
Eneryda. Hembygdsföreningen
serverar kaffe och hembakat

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

HÄRADSBÄCK JSK
Träning Viltmål
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HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD
Glöm inte Följa oss
på Facebook!
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www.haradsback.com
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@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN EN
LIVSVIKTIG AFFÄR
Vi hälsar dig välkommen 2ll Handelsboden som
KONTAKT
också har få8 en ﬁn ny utsida tack vare Jannik på
tel: 0476-60017
Härlunda Allservice.
handelsboden@haradsback.se
Sommaren är här med besked och du vet väl a8
du kan fylla på gasol 2ll grillen, myggmaskinen,
husvagnen och husbilen hos oss för endast 23 kr/
kg? Det är e8 oslagbart pris kombinerat med
möjligheter a8 både handla, ﬁka eller äta på din
lokala restaurang.
Vi har utökade öppe?der på lördagar och
söndagar mellan kl 9 och 15 och har få8 ny
mejladress: handelsboden@haradsback.se
Behöver du hjälp med a8 handla? Vi plockar ihop
dina varor som du hämtar eller så ordnar vi
hemkörning. Ring 0476-60017 så löser vi det.

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 augustibladet senast 15 juli.

Kö8 ifrån Nedanbäck får vi vecka 27 och 31 men
självklart ﬁnns annat kö8 ifrån Smålands Skaﬀeri i HANDELSBODENS
bu2ken.
ÖPPETTIDER f o m 1/6
Välkommen 2ll bygdens egen bu2k
Måndag till fredag: 9-18
Mathilda, Mike, Tim, Joseﬁn, Ludvig och Albin
lördag, söndag:
9-15

Öppettider f o m i juni
Måndag- torsdag 9 - 18
Fredag
9 - 21

Vid fint väder är grillen tänd från kl 18

Lördag, söndag

9 - 15

Café Linnéa
Telnr 076-182 89 30
cafelinnea@haradsback.se
Under sommaren pausar vi dagens lunch men du kommer istället a8 få e8
mycket större utbud nya av rä8er a8 välja på och däribland våra egna
kö8bullar och goda isterband. Är du sugen på våﬄor eller något go8 2ll
kaﬀet? då ﬁnns e8 stort utbud av hembakat och egen ostkaka med grädde
och sylt.
HÄRLUNDA RUNT - Du kan beställa en härlig ﬁkakorg hos oss och 2llsammans
med familjen eller vänner cykla på våra vackra vägar. Förslag på olika rundor
och kartor får du hos oss. Där ﬁnns också vandringsförslag för den som vill gå
istället.
Reservera 24 juli kl 18 för en festlig grillkväll med underhållning. Vi har endast
begränsat antal platser så boka din plats snarast.
Vi önskar alla våra kunder välkomna och en trevlig sommar!
Bri8, Lovisa, Marina, Agnes och Vera
Visste du a8….
•

Du kan beställa en picknickkorg ifrån caféet a8 ta med dig på ublykten
eller ﬁsketuren.

•

När du bokar Ak2vitetshallen så kan vi servera pizza och en kall öl eller
vin 2ll därute.

•

Det serveras frukost i caféet mellan 9 och 10 varje dag under
sommaren.

HärlundaDagen 5 september
Stor invigning av Mötesplats Häradsbäck
Vi är helt övertygade om a8 det är bra a8 tänka posi2vt och a8 ha något a8 se fram
emot så vi planerar a8 genomföra Härlundadagen tradi2onsenligt. Under e8 par år
har vi byggt upp något helt unikt för landsbygden. Vi har byggt en hel mötesplats
med ﬂera olika verksamheter för a8 ge landsbygden e8 värde både för oss som bor
här men också för besökare. Vi har byggt café, en stor ak2vitetshall har inre8s, en
härlig ak2vitetspark, gasolanläggning och sist på listan blir turistservice med
allehanda faciliteter. Allt de8a börjar bli klart och då måste vi naturligtvis ha en
stors2lad invigning i samband med Härlundadagen.
Program för Härlundadagen presenteras i augus2numret av Byany8 för då vet vi
bä8re vad som gäller. Se $ll a' reservera dagen i kalendern.

Vi fortsä8er vårt arbete med a8 bygga klart Ak2vitetshallen som också ska
inkludera en Turistservicesta2on. Där kommer det a8 vara möjligt a8 ha
2llgång 2ll toale8, dusch och tvä8möjligheter utöver a8 tömma latrintankar
och kunna fylla på rent va8en. Förhoppningsvis kommer e8 par elstolpar a8
vara 2llgängliga snart för husvagnar/husbilar som stannar över na8en på
parkeringen vid Härlunden.
Parkeringen på samma sida som Handelsboden kommer a8 byggas om så a8
ﬂer bilar får plats där. Där kommer a8 ﬁnnas en parkering reserverad allra
närmast bu2ken för de som är äldre och har svårt a8 gå.
Vi ber om förståelse för a8 det kan bli lite stökigt under2den vi bygger och
hoppas a8 det ska ske skyndsamt.
Vi har äntligen få8 upp våra ﬁna skyltar MÖTESPLATS HÄRADSBÄCK som
Sparbanken Eken har sponsrat.

Har du förslag 2ll förbä8ringar eller ak2viteter? Hör av dig 2ll
handelsboden@haradsback.se ,
cafelinnea@haradsback.se ,
ingemar.nilsson@haradsback.se,
me8e.adolfsson@haradsback.se .

