
Kvällsmässa i Virestad, ”Så går jag nu till vila trygg”.

Älgmålsbön med sång och musik av Martin Rydén och Magnus
Björkman, Härlunda kyrka, korv och bröd.                               
Älgmålsbön men sång och musik av Martin Rydén och Magnus
Björkman, i Virestads kyrka, ärtsoppa. I samarb. med
jaktlagen. 
Gudstjänst i Härlunda kyrka ”Så länge solen värmer jorden”,
medverkan av årets konfirmander.
Gränslöst ”I natt jag drömde något som…” Gudstjänst i Virestad
kyrka med Leif Adolfsson. 
Gudstjänst med önskepsalmer i Härlunda kyrka. 

Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling juli månad
 

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

BYANYTT
Oktober  2021

www.haradsback.se

Sönd 3 oktober kl 17 
 

Sönd 10 oktober kl 16

Kl 18

Sönd 17 oktober kl 14 

Sönd 24 oktober kl 17

Sönd 31 oktober kl 17

 

EvaGymnastiken
* Träning torsdagar kl 19.00 ( Pump, Tabata mm)
* 30-31/10 GÅ FÖR CANCER
* 27/11 ADVENT PÅ SPÅRET med TOMTESMYG
* 13/10 ÅRSMÖTE kl 18.30 i konferenslokalen ovanför affären. Vi hoppas DU kommer
och hjälper oss att planera gymnastikens framtid.

Sist men inte minst vill vi tacka alla som gjorde KUL PÅ HJUL möjlig att genomföra. Ett
stort tack till markägarna för vi fick sätta upp kontroller på deras ägor, OK Älme med
hjälp av kartor, Café Linneá som sålde kartor och startkort, Janne o Anna Maria som
fixade rundan..
Nästa år är det dax för ny runda och nya utmaningar med KUL PÅ HJUL.

 Välkommen till EvaGymnastikenbyanytt@haradsback.se.       Hemsida: www.haradsback.se

Stort tack till alla som bidrog till att Härlundadagen och
invigningen blev den stora succén. Runt 6-700 personer besökte
oss och trycket var stort på våra verksamheter så ett extra stort

tack till all vår personal som verkligen fick slita.
 Härlunda Intresseförening håller
årsmöte 14/10 kl 18 – anmälan till

Mette  070-320 35 45.

Välkommen på AW i Aktivitetshallen
29/10, 5/11 och 26/11 från kl 18. Inget

inträde, god kall öl eller vad du är
sugen på. För 100 kr har du tillgång till

alla aktiviteter.
 

 
En kostnadsfri kurs i hjärt- och
lungräddning (HLR) erbjuds av
Bygdegårdarnas Riksförbund i

Aktivitetshallen 21 oktober kl 18 till 21.
Begr. antal platser. Föranmälan till caféet
076-182 89 30 eller Mette 070-320 35 45.

 

Låt oss ge dina
trädgårdsmöbler nytt liv
istället för att köpa nya.
Härlunda Allservice målar och
utför 
viss renovering av möbler. Vi kan
hämta, måla, förvara under vintern
och sedan leverera dem lagom till
nästa vår när möblerna ska på
plats ute. Nyfiken? 
Hör av dig till Jannik Nielsen 
073-543 47 91 eller 
på mejl 
 jannik.nielsen@haradsback.se 
så ger han dig ett prisförslag.

 

Vill du också vara med 
och bidra till bättre miljö?

Tack Marianna Agetorp för ditt
inhopp hos oss och Josefin

Ekström – välkommen tillbaka
att sköta hemsida, Byanytt och

marknadsföring igen. 

Hör Stina Helmersson & Tommy Wirén
berätta vår byahistoria
Söndag 3 okt. kl.14.00-16.30 med start i
Aktivitetshallen 
Tema föreläsning: "Herulerna i Härlundabygden
- från Romarriket till Island" 
Därefter Långasjömåla gård för en guidad
vandring bland forntida minnen, gravhögar,
bautastenar mm. Fika finns att köpa.

Torsdag 28 okt. kl.19.00-21.00 i
Aktivitetshallen
"Blända, Freja och forntidens starka kvinnor &
De magiska runorna"
Föreläsning med powerpoint-bilder, sång och
musik. Fika finns att köpa.
Välkomna hälsar Härlundabygden bjuder in
alla med intresse för lokal historia.

 
Torpinventering första

torsdagen i varje månad kl 17:45
på café Linnea. Välkomna, både

nya och gamla deltagare. 
Härlunda församlings
hembygdsförening.

 

 



Höstblommor, jord och näring till trädgården.
 

Vi har vad du behöver inför hösten.
Massor av nyinkomna höstblommor.

Välkommen att handla på hemmaplan.
 

Ring oss på 0476-60017 
 

Nedanbäck levererar färskt kött 
udda veckor 

och du kan beställa köttdetaljer hos oss
 minst 4 dagar innan.

Handelsboden i Häradsbäck

Aktivitetshallen i Häradsbäck "Live"Aktivitetshallen i Häradsbäck "Live"

Välkommen att äta dagens rätt hos
oss varje vardag mellan 

11.30 och 13.30. 

www.haradsback.se

Måndag - Torsdag:         
Fredag:                           
Lördag:                          
Söndag:                        

Telefon: 0476-60017

handelsboden@haradsback.se

Måndag - Fredag:        
Lördag:                          
Söndag:                        

Skånska Sme'ns baglomma
kommer till 

Aktivitetshallen 9/10
Killarna bjuder på ett

härligt drag och fyndiga
texter. 

Boka dina biljett  på Café
Linnéa för 399 kr och då

ingår varmrätt, kaffe och
dessert.

 

Insläpp 18:00
 

Ring 076-182 89 30 
begr. antal platser

 

Kontakt:
cafelinnea@haradsback.se 

 

eller ring 076-182 89 30
 
 

Café Linnéa
& Restaurang

50-tals

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

11:00-15:00

9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-15:00

11:00-15:00

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.
Du måste beställa före  

onsdag 12:30
 

Våra öppettider

Fyll upp med gasol till din grill, 
husbil och  husvagn inför
hösten.
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
www.haradsback.se

 
Lovisa Klang slutar sin anställning
 hos oss därför vi vill tacka henne

varmt 
för åren hon har jobbat hos oss 

och önska ett lycka till!

 

Ett stort tack till Valter Kroon som
lyckades få hit Lisa Larson-utställningen

som har generat otroligt många nya
besökare till Mötesplats Häradsbäck. 

 
 

 
 

Café Linnéa är i stort behov av förstärkning 
så har du erfarenheter från restaurang, café eller
annan verksamhet kopplat till mat - hör av dig
omgående till Ulf Cronsjö 070-551 91 15
ulf.cronsjo@haradsback.se
PS. Du får väldigt gärna tipsa någon du känner också. ds

Vi välkomnar Lena 
till sitt nya jobb i 

Handelsboden

mailto:cafelinnea@haradsback.se

