
TWITTER:  
@HARADSBACK

INSTAGRAM 
@HARADSBACK

Glöm inte Följa oss  
på Facebook!

HANDELSBODEN EN 
LIVSVIKTIG AFFÄR

KONTAKT 
tel: 0476-60017               

handelsboden@haradsback.se

BYA-NYTT 
HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD 

oktober 2020 
    www.haradsback.com 
Nu finns vi även på Facebook

4 Helige Mikaels dag 17.00 Gudstjänst Virestad. Folkdanslaget 
medverkar med dans och musik.

11 Tacksägelsedagen 16.00 Älgmålsbön i Härlunda. Sång Linda 
Pe7ersson. Korv med bröd.

18.00 Älgmålsbön i Virestad. Sång Linda 
Pe7ersson. Ärtsoppa.

18 19 söndagen efter 
Trefaldighet

17.00 Gudstjänst Virestad

20 20 söndagen efter 
Trefaldighet

17.00 Gränslöst, Härlunda. Gudstjänst med 
Leif Adolfsson.

19.00 Gränslöst, Virestad. Gudstjänst med 
Leif Adolfsson.

31 Alla Helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst Härlunda

1 nov Sönd e. Alla Helgons 
dag

16.00  Minnesgudstjänst Virestad

Detta  händer i kyrkan i oktober

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 novemberbladet senast 15 oktober. 

Den härliga hösten står för dörren och som vi 
förknippar med mörker och kyla sam9digt är det 
mysigt a: tända ljus och njuta en varm brasa 
uppkrupen i soffan med en god bok. Hösten är de 
mus9ga grytornas 9d och recepten liksom 
ingredienserna är oändliga a: variera så låt dig 
inspireras av allt som finns i bu9ken. 

Vi har få: hem sill och spännande nya korvar 
ifrån Delikatessgrabbarna och vi fortsä:er med 
frukt och grönt ifrån Urshultsodlarna så länge 
säsongen varar. Har ni provat deras goda 
majskolvar och äpplen?  

Där finns all9d kö: ifrån Nedanbäck i frysen och 
vi får leverans av färskt 8/10 och 22/10. Du kan 
beställa kö:detaljer eller hel/halv eller kvarts gris 
om du vill. Prata med oss. 

Du vet väl a: vi kör hem dina varor om du har 
svårt a: ta dig 9ll Handelsboden eller 9llhör en 
riskgrupp? Det är naturligtvis kostnadsfri:. 

Välkommen 9ll din bu9k hälsar 

Mathilda, Mike, Tim och Albin 

                   

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. 

HANDELSBODENS 
ÖPPETTIDER   

Måndag till fredag:  9-18                                        
lördag:                         9-15   
söndag:                     11-15
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Café Linnéa  
Telnr 076-182 89 30                                   
cafelinnea@haradsback.se 
Specialerbjudande på 4-personers smörgåstårta lördagen den 10/10 för 250 kr 
Fyllningar: ägg & räkor, skinka & räkor, kyckling 
Boka din smörgåstårta senast den 7/10 

Välkommen på söndagsmiddag 
Söndagen den 18/10 erbjuds Porterstek, kokt pota9s, skysås, gelé och en rik9gt 
god äppelkaka med vaniljsås 9ll eZerrä: för endast 129 kr/ vuxen 55kr/ barn 
under 12år 
Middagen serveras mellan 12.00-14.00 (förboka gärna) 

Välkommen hälsar Bri:, Lovisa och Marina 

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

Vår verksamhet i Ak9vitetshallen är i full gång nu och vårt shuffleboard och 
biljard har blivit en rik9g succé. Vi räknar med a: vår superVR-utrustning ska 
komma lagom 9ll höstlovet. Är du nyfiken på Ak9vitetshallen så visar vi 
gärna runt eller kolla på vår hemsida www.haradsback.se där priser finns och 
bokning kan göras. 

Vi kör A?erwork från kl 18 på fredagar med fri: inträde. Vill du använda 
våra ak9viteter i hallen betalar du 100 kr och barn under 16 i målsmans 
sällskap är gra9s. Baren kan servera det mesta och vi kommer a: lansera e: 
antal lokala drinkar framöver och massor av go: 9lltugg.  
Fredagen 16/10 kör vi tema Oktoberfest och inviger vår tappkran med en 
god och kall tjeckisk öl. Caféet erbjuder wurst (eller god svensk korv) och 
kanske lite sauerkraut eller annat go: 9llbehör. Joddlar du eller kommer du 
klädd i lederhosen eller tyrolerha: så bjuds du på fri 9llgång 9ll ak9viteterna 
under kvällen.  

HöstlovsakIviteter för barn och ungdomar och programmet läggs på FB 
och anslag när det är spikat. 

Dansk julefrokost (dansk julbord) kommer a: serveras i Ak9vitetshallen 
28/11 och 5/12 och självklart anpassar vi antalet gäster eZer 
rekommenda9onerna ifrån Folkhälsomyndigheten. Du kan redan nu 
reservera platser genom caféet. 

Välkomna hälsar  
Josefin, Ludvig, Krister, Linda, Ingemar, Ulf, Me:e 

Jan-Erik Gustafsson, inköpare 
Mobil: 070-232 74 10
janerik.gustafsson@vida.se
www.vida.se 

Fullservice 
inom skogsbruk. 
Lokalt nära dig!

Anmäl dig till: Café Linnéa

076-182 89 30
• Kronobergs bygdegårdsdistrikt finansierar genom medel från 

Leader Linné Småland utbildning i Hjärt-lungräddning och 
Brandskydd för invånarna i Häradsbäck

• Utbildningarna genomförs följande datum: Brandskydd Torsdag 

15:e oktober KL: 18:00-21:30
Hjärt-lungräddning Torsdag 22 oktober

KL: 18:00-21:30

• Plats: Aktivitetshuset Häradsbäck

• Utbildningen är gratis och genomför i samverkan med 
Brandskyddsföreningen och HLR instruktören Ingelstad

• Under kvällen serveras fika för självkostnadspris…..

• Max 12 deltagare på HLR/Hjärtstartare, först till kvarn…….

• Max 20 deltagare på brandskyddsutbildningen
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