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Detta händer i kyrkan i november
1

Söndag efter Alla
Helgons dag

16.00 & Minnesgudstjänst Härlunda.
kl 18.00

8

22 efter Trefaldighet

17.00

Gudstjänst Virestad

15

Synd f Domssöndag

17.00

Gudstjänst Härlunda

22

Domssöndagen

17.00

Gränslöst, Härlunda. Gudstjänst med
Leif Adolfsson.

19.00

Gränslöst, Virestad. Gudstjänst med
Leif Adolfsson.

11.00

Adventsgudstjänst i Härlunda kyrka

15.00

Adventsgudstjänst i Virestad kyrka

22
29
29

! söndag i advent

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

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 decemberbladet senast 15 november.
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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
Vi har nu ställt om klockan och närmar oss med
stormsteg jul. Sor7mentet i bu7ken anpassas 7ll
KONTAKT
säsong och vi har många spännande nya varor
tel: 0476-60017
som kommer in. Saknar du något? Säg 7ll så ska
handelsboden@haradsback.se
vi se om vi kan lösa det.
•

Vill du säkra dig en skinka ifrån
Nedanbäck så måste den beställas redan
nu.

•

Färskt köB från Nedanbäck levereras
udda veckor.

•

Gravdekora7oner 7ll väldigt bra priser är
på plats

•

Kampanj på glödlampor under
november – välj och vraka

•

Gasol kan tankas under hela
vintersäsongen också

HANDELSBODENS
ÖPPETTIDER
Måndag till fredag: 9-18
lördag:
9-15
söndag:
11-15

En liten sak 7ll – är du nöjd och stolt över vår egen Handelsboden så sprid det gärna
7ll alla du känner. Har du synpunkter eller är missnöjd så blir vi jäBeglada om du vill
säga det 7ll oss istället. Först då kan vi veta och förbäBra det som du kanske inte är
nöjd med. Vi vill bara ha nöjda kunder så Tack för aB du också är mån om bu7ken.
Välkommen in hälsar Mathilda, Mike, Tim och Albin
EB hjärtligt stort tack 7ll Glive som varje vecka hämtar vår ägg hos Gräsljunga

Öppettider
Måndag- torsdag 9 - 18
Fredag
9 - 21
Lördag
9 - 15
Söndag
11 - 15

Fullservice
inom skogsbruk.
Lokalt nära dig!
Jan-Erik Gustafsson, inköpare
Mobil: 070-232 74 10
janerik.gustafsson@vida.se
www.vida.se

AkJvitetshallen
•

ALerwork varje fredag fram Jll och med 20/11 mellan 18 och 23.
Det kostar inget aB komma in och ta en öl, eB glas vin eller drink. Vill du
prova våra ak7viteter så betalar du 100 kr och har 7llgång 7ll allt.

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

•

Pubquiz på ALerwork 13/11 kl 19 Anmälan på plats – tävla med eller mot
dina grannar.

Vi är glada för aB vår utökade meny har blivit en succé och många matgäster u7från
hiBar hit 7ll oss även på vardagar.

•

Härlunda Black Friday 20/11 meny: pizza och öl/vin för 130 kr, barn upp 7ll
12 år pizza och dryck 65 kr. Härlig svängig underhållning utlovas.

•

Virtuel Reality VR – Almundsryds SparbankssJLelse har sponsrat oss med
en ﬁnﬁn VR-utrustning 7ll Ak7vitetshallen. Vi har hä`iga spel och kan resa
ut i världen med Google travel. Följ oss på FaceBook och Instagram.

•

Visste du aB du och din familj, vänner eller arbetskamrater kan boka hela
hallen med bar och personal en kväll eller några 7mmar? Kontakta oss på
bokning@haradsback.se så beräBar vi mer och ger dig eB pris.

•

Dansk julefrukost med allt goB du kan tänka dig serveras för endast 379 kr
barn upp 7ll 12 år halva priset. Den danska julefrukosten är ingen frukost utan
motsvarigheten 7ll vårt julbord fast på danska. Vi har självklart säkerheten i
fokus när vi dukar upp i Ak7vitetshallen. Intresset är redan stort men där ﬁnns
några platser kvar 28/11 och 5/12 kl 17.

•

Söndagsmiddag 15/11 mellan 12 och 14. Meny: Ryggbiﬀ m rödvinssås varma
grönsaker och 7mjansrostad kulpota7s. Hemkokt lemoncurd på kladdig
chokladboBen. Pris: 259 kr inkl. kaﬀe, barn under 12 halva priset.

•

Har du önskemål om andra öppeHder? BeräBa för oss vad du önskar

Härlunda Allservice
Härlundabygdens egna serviceföretag

Trygghet dygnet runt
En hjärtstartare ﬁnns nu uppsaB på baksidan av Handelsboden och är
7llgänglig dygnet runt. Det är Kronobergs Bygdegårdsdistrikt har genom siB
projekt Säker by skänkt den 7ll oss. Men det räcker inte aB bara ha den för vi
behöver också veta hur hjärtstataren ska användas. Det kan vara
livsavgörande för dig själv, din familj eller granne aB ha kunskaper. Vill du
lära dig hur du kan rädda liv genom hjärt- och lungräddning? Anmäl
intresse för en kostnadsfri utbildning en kväll på några 7mmar i
Ak7vitetshallen med anpassning 7ll covid-19. Anmäl dig 7ll direkt 7ll caféet
eller mejla cafelinnea@haradsback.se senast den 10/11 begr antal platser.

Behöver du hjälp med
•

målning och tapetsering?

•

mindre snickerier?

•

installaJon av tvä[-, tork- eller
diskmaskin?

•

FasJghetsJllsyn och/eller underhåll?

Kontakta då Jannik som kan hjälpa dig
och Allservice erbjuder självklart både
RUT- och ROT-avdrag. Mejla
harlunda.allservice@haradsback.se eller
ring 073-534 47 91.

