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    www.haradsback.com 
Nu finns vi även på Facebook

6 13 söndagen efter 
Trefaldighet

17.00 Gudstjänst från kyrktrappan i Härlunda

13 14 söndagen efter 
Trefaldighet

17.00 Gudstjänst från kyrktrappan i Virestad

19 lördag 13.00 Konfirma8on med mässa i Virestad

20 15 söndagen efter 
Trefaldighet

15.00 Pilgrimsvandring kring dammen i 
Fanhult. Medtag fikakorg

27 16 söndagen efter 
Trefaldighet

10.00 Webbsänd högmässa med 
mottagande av kyrkoherde Linda 
Ottosson. Högmässan leds av biskop 
Fredrik Modéus

Detta  händer i kyrkan i september

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 oktoberbladet senast 15 september. 

Nu har vi lämnat augus0 månad bakom oss och 
många med oss tyckte nog a9 sommaren 
passerade med stormsteg igen. Hoppas ni alla 
har ha= en skön och härlig semester och nu är 
redo för a9 möta hösten. 

• Vi kommer a9 justera öppeBderna på 
söndagar 0ll öppet mellan kl 11 och 15 

• Vi deltar i Matrundan den 12 och 19/9 
och har extra mycket lokalproducerat då.  

• Vackra höstblommor kommer a9 finnas 
på hästvagnen inom kort 

• Kö9 ifrån Nedanbäck finns all0d i frysen 
och färskt 10/9 och 24/9. Det går fint a9 
beställa utvalda kö9detaljer och hel, halv 
och kvarts gris.  

• Säsongen frukt och grönt ifrån Urshult 
finns nu i bu0ken 

• Gasolen har samma öppeBder som 
bu0ken 

• Hemkörning – vill du ha hjälp a9 handla 
och få varorna hemkörda? Ring 0ll oss. 

• Parkeringen är snart klar och många fler 
bilar kan parkera rä9 sida vägen. Där 
finns också en parkeringsplats avsedd för 
äldre och den som har svårt a9 gå 
alldeles in0ll rampen. En laddstolpe för 
elbilar ska också vara på plats inom kort. 

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

HANDELSBODENS 
ÖPPETTIDER   

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

mailto:handelsboden@haradsback.se
http://www.haradsback.com
http://www.haradsback.com
mailto:handelsboden@haradsback.se
mailto:intresseforeningen@haradsback.com
mailto:byanytt@haradsback.com
mailto:intresseforeningen@haradsback.com
mailto:byanytt@haradsback.com


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

Vilken sommar vi har haft på caféet med betydligt fler besökare än vi hade 
vågat hoppas på. Vår nya meny har blivit en succé och vi kan stolt konstatera 
att vi får göra ett tillägg till vårt namn: Café Linnéa & restaurang. Vår plan är 
att i fortsättningen baka våra kakor och bröd i köket på Härlundagården och 
för att kunna utöka sortimentet.  

• Hela vår meny finns som avhämtning och är du över 70 år så kan vi 
också leverera den till dig.  

• Företag som vill ha dagens lunch levererad är välkomna att kontakta 
oss.  

• Broschyren med vår cateringmeny finns i caféet och vi kan leverera 
maten hem till dig. 

• Ny öppettid på söndagar börjar 1 september från kl 11 till kl 15. 

Ledningen för Handelsboden och Café Linnéa & restaurang vill tacka 
all personal såväl ordinarie som sommaranställda, för en helt 
fantastisk insats under sommaren. Ni har lyft vår verksamhet till helt 
nya höjder och vi ska tillsammans se till att fortsätta den positiva 
utvecklingen.  
Till alla våra kunder – ni är ju förutsättningen för oss och utan er 
ingen verksamhet. Så vi vill tacka för att ni handlar, äter och fikar och 
därmed håller Härlunda levande. 

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

   ”Förresten, var ligger skyddsrummet?" 

CarinRaven i Aktivitetshallen 3 oktober 
Till slut har vi hittat nytt datum och nya möjligheter för att genomföra en 
coronasäker spelning med Carin som spelar gitarr och sjunger fantastiskt 
härligt. I biljetten ingår middag och något gott till kaffet. Så välkommen att 
boka din biljett för 259 kr på caféet eller mejla  
cafelinnea@haradsback.se  

After work i Aktivitetshallen fredagar 18-22 
Med start 4 september så öppnar vi Aktivitetshallen fredagskvällar för 
alla som vill träffas, ta en öl eller vin och roa sig med alla våra 
spännande aktiviteter. Inträde 100 kr och du har tillgång till allt. Barn 
under 16 år gratis i målmans sällskap. 
Du kan boka bord på caféet som också har öppet så behöver du inte 
tänka på att laga mat. 
Vi släpper endast in ett begränsat antal och håller avstånd. 
Vill du boka Aktivitetshallen eller enskild aktivitet vid annat tillfälle? 
Kolla utbudet på vår hemsida www.haradsback.se och mejla till 
bokning@haradsback.se 

Vilken krisberedskap vill Härlundaborna ha? Välkommen 0ll e9 kvällsseminarium 
där resultaten av 25 djupintervjuer i socknen     redovisas och diskuteras. 
Sommarens intervjuer är sammanställda och ger en bild  av 
härlundabors funderingar, åsikter och förslag på vad som kan skydda bygden  
inför fram0da kriser av olika slag. 
22 september, kl 18:00- 20:00 i Ak0vitetshallen i Häradsbäck. 
Det går a9 koppla upp sig på Zoom för a9 delta och i salen finns e9 antal platser.                                       
Pga Corona håller vi avstånd och tar hänsyn. Anmälan 0ll 
me9e.adolfsson@home.se, senast 17 september. Vi bjuder på fika. 
Välkomna!! 
                       Härlundabygden AB    
                      Coompanion Kronoberg 

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

Fullservice 
inom skogsbruk. 
Lokalt nära dig!
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