
Föranmälan till linda.ottosson@svenskakyrkan.se alt 0476-230 15.
Våra webbsända gudstjänster följer du på www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda

 

Gudstjänst i Virestads kyrka ”När dagen fylls av fågelsång”. 
L Ottosson & M Björkman. Föranmälan. 

Webbsänd Gränslöst ”Intåg i sommarhagen”. L Adolfsson & M
Björkman.

Gudstjänst i Härlunda kyrka ”En vänlig grönskas rika dräkt”.
L Ottosson & M Björkman. Föranmälan. 

Gudstjänst i Virestads kyrka ”I denna ljuva sommartid”.
H-O Ekström & M Carlsson. Föranmälan. 

Gudstjänst i Härlunda kyrka ”Den helige Johannes Döparens dag”.
H-O Ekström & M Carlsson. Föranmälan. 

 
"Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill"

Men nu är den här- sommaren vi väntat på.
Köp med en picknickkorg från Café Linnea, cykla ut åt vägarna, njut av tystnaden vid en
av våra många insjöar och håll den du älskar nära. Vänta inte på att grannen skall bjuda

in på kaffe. Bjud själv in i dag. Vänta inte på musiken skall börja, dansa redan i dag.
Fråga inte vad bygden kan göra för dig, fråga vad kan jag göra för vår bygd. Handla i

Handelboden, bjud någon till Café Linnea och odla vänskapen i god mylla. / Ma

 
 

Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling juni månad
 

För annonsering eller mer information är ni välkoma att kontakta oss. 
Manus till nästa byanytt senast den 15e varje månad. 

BYANYTT
Juni 2021

Vi kan hjälpa dig med: 
Målning & tapetsering, mindre snickerier, 
installation av tvätt-tork- eller diskmaskin

Fastighetstillsyn och/eller underhåll.
Gräsklippning, trädgårdsskötsel.

Slipning av knivar & saxar.
 

Din dator eller nätverk. 
Installation av tv och 

annan teknisk support.

www.haradsback.se

Fyll upp med gasol till din grill, myggjagare,
husbil och  husvagn inför säsongen. Du
betalar bara för vad vi fyller i din tub.
Hos oss för endast 23 kr/kg. 
Vid tankning av bil 9 kr/liter. 
Se mer info på hemsidan

 

Häradsbäcks JSK- Jaktskytteklubb
Träning på viltmålen

 tisdagar 18.30 med start 8/6.
Välkomna!

Vi erbjuder Rut- 
och Rotavdrag 

för våra tjänster
 

Du når oss på:
allservice@haradsback.se

 

eller it@haradsback.se
 

eller ring 073-534 47 91

Söndag  6 juni kl 17
 
 

Söndag 13 juni kl 17
 
 

Torsdag 20 juni  kl 17
 
 

Midsommardagen
26 jun

Söndag 27 juni 17
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rädda en backstuga i
bygden ❤ 

 

Insamling pågår till 
Sofie Kalles Stuga 

i Ilagölsmåla.
Taket håller på att

ramla in:
mer info:

www.agetorp.se 
 Swish till 

070-6739916
Skriv

sofiekallesstuga
 

Härlundadagen 
11 Sept 

BOKA DAGEN
Stor invigning av 

Mötesplats
Häradsbäck

Du vet väl om 
att du kan få vårt nyhetsbrev 

direkt i din mejl? 
Anmäl dig på hemsidan

www.haradsback.se

Årsstämma i
fiberföreningarna 

15/6 kl 18.30
Föranmälan till

mette.adolfsson@haradsback.se
senast 12/6

byanytt@haradsback.se
www.haradsback.se

Hjälp ❤ 

Vi behöver någon som vill
vara med i Brandvärnet i

Häradsbäck. 
Kontakta Roger Håkansson

070-5409216 



Välkommen att göra dina inköp hos oss.
Vi gör allt vi kan för att din vardag skall bli underlättad.

Förbeställer du dina varor så hjälper vi gärna att packa dina varor så
du kan hämta kassen vid dörren. Tillhör du en riskgrupp, är sjuk
eller äldre så kör vi gärna hem kassarna till dig.

Ring oss på 0476-60017 
Nedanbäck levererar färskt kött udda veckor och du kan beställa köttdetaljer hos
oss minst 4 dagar innan.

6 Juni öppet 11-15
Välkommen

Dagens meny se
www.haradsback.se

Handelsboden i Häradsbäck

Aktivitetshallen

Beställ en picknickkorg hos oss
Välj mellan Fika eller Lunch

Måndag - Torsdag:         
Fredag:                           
Lördag:                          
Söndag:                        

0476-60017

handelsboden@haradsback.se

Måndag - Fredag:        
Lördag:                          
Söndag:                        

Boka dina aktiviteter via www.haradsback.se
Våra bokningsbara aktiviteter är: 

Biljard, boule, golfsimulator, shuffleboard, skjutsimulator och VR. 
Vi har även andra aktiviteter som ingår när man bokar en aktivitet.

Du kan också boka hela hallen eller armbrytarbord, dart, 
bordtennis och Crokinole.

Välkommen att se allt som finns och med din bokning.
Har du frågor? kontakta:  bokning@haradsback.se

Fira Sveriges nationaldag hos oss.
 

Sommarmeny och Sverigebakelse

Kontakta: cafelinnea@haradsback.se eller ring 076-182 89 30
 

Vår uteservering är öppen och du kan sitta coronasäkert i större
eller mindre sällskap. 

 

 Picknickens dag -18 Juni 
Beställ via Café Linnéa från 11 juni

 

Tips: Till “Kul på Hjul eller till er skolavslutning,
eller när du själv önskar.

Beställ i gärna i god tid. Se mer på:  www.haradsback.se

Café Linnéa
& Restaurang

50-tals

Nya tider för Dagens rätt
11.30-13:30

Föreningar och privatpersoner
kan lägga in notiser i 

Byanytt gratis

9:00-18:00
9:00-15:00

11:00-15:00

9:00-18:00
9:00-20:30
9:00-15:00

11:00-15:00

 
9-15

11-15
11-15

 
ÖPPET UNDER MIDSOMMAR
 
MIDSOMMARAFTON  FREDAG
                  
MIDSOMMARDAGEN LÖRDAG 
SÖNDAG

 
 
 

Var uppmärksam 
på att vi

 bara kan lämna ut 
beställda

varor från 
Systembolaget 

på deras ordinarie
öppettider.

 

Mån- fre 9-18
Lördag 9-15 

Ingen utlämning
söndag eller röd dag.

 
 

mailto:bokning@haradsback.se
mailto:cafelinnea@haradsback.se

