
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling januari månad 
Nyårsdagen 1 januari kl 16 Gudstjänst i Virestads kyrka. 
 Max 8 pers. Obs! Föranmälan. 
Söndag 3 januari kl 16 Gudstjänst i Härlunda kyrka. 
 Max 8 pers.Obs! Föranmälan.                                                 
Trettondagen 6 jan. kl 16 Webbsänd Stjärngudstjänst.  
Söndag 10 januari kl 17 Gudstjänst i Virestads kyrka. 
 Max 8 pers. Obs! Föranmälan. 
Söndag 17 januari kl 17 Webbsänd Gudstjänst.  
Söndag 24 januari kl 17 Gudstjänst i Virestads kyrka. 
 Max 8 pers. Obs! Föranmälan. 
Söndag 31 januari kl 17 Webbsänd Gudstjänst.  

 
Föranmälan till Linda Ottosson: linda.ottosson@svenskakyrkan.se alt 0476-230 15. 

Vid många anmälningar finns det möjlighet för fler gudstjänster. 
Våra webbsända gudstjänster följer du på: www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda 

 
Våra kyrkor är öppna under dagtid för bön, ljuständning och enskild andakt 

 – varmt välkommen in! 
Ensamhet och rådvillhet är stor i dessa tider. 

Vi finns tillhands för samtal på tu man hand, i telefon eller i kyrkan. 

 

Januari 2021 
  Skicka ditt manus till Februaribladet senast den 12/1                                                                        

till Maria Sandberg 070-6998473 mail: nedraon51@gmail.com 

 Lokalbokning Linda Johansson 076-7649501, mail: svenneolinda@gmail.com                                      

Se även vår hemsida: www.bygdegardarna.se/brathultsbygdegard 

 

 

J. Åströms 
Skogsentreprenad AB 
dikesrensning med ”Varanen” 

variabel spårvidd, minimala  dikesgator 
Jörgen: 070-2040074 

 
 

 
 

 

                              0479 / 200 80 

 

 
 

ANLITA MIG 
NÄR DET GÄLLER 

Skotning och 
trädfällning  
Utförs med 

miljöcertifierad 
 traktor  enl. PEFC 

 

PETER SANDBERG 
0737852073 

 

I SAMARBETE MED  

 
 
 

 

 
 

medicinsk fotterapeut 

 

Allbogatan 13 

LIATORP 

Telefon 

070 530 05 08 

 

 
Allt inom avlopp även minireningsverk 

ME och FANN Certifierad avloppsläggare. 
Gräver skogsvägar, dammar. Dikesrensning. 

Rundbalspressning med Krone Comprima 

www.jkmskogstjanst.com  070-3925443 
 

 

Utför allt inom murningsarbeten. Mur & Puts,  
Kakel & Klinker, skorstensrenoveringar 

JÄRPANÄS 070/5530774 
 

 
 

 

SÖDRA  i BRÅTHULT 
HUVUD-HJÄRTA-HAND-HÄLSA 

 

STÖD SÖDRA 4H 

 

Skänk dina burkar/petflaskor till 4H. 
Även utländska. Lämna vid vår 

pantcentral vid 
4H stugan eller ring 

Peter 0737852073 så hämtar vi. 
 

  
Cirkelgympa i Bråthults bygdegård  

Onsdagar kl.18.30 
VÄLKOMNA! 

Frågor? Anna-Lena 0768/440075 
 

 
Virestads hembygdsförening 

 
 

Redan nu kan vi informera om att årsmötet planeras till den 14 mars 2021.  
Vi vet också att en plats i styrelsen blir ledig, är det någon som 

känner för att engagera sig 
och vill ställa upp som ledamot hör av dig till Elisabet 0705719116. 

 

Styrelsen vill framföra ett STORT tack till alla som ställt upp 
på våra evenemang i år 

och önska er en riktigt Gott nytt år. 
 
 

 

Styrelsen i 
Bydgegårdföreningen Viljan 

har bestämt att 
årsmötet skall genomföras 

torsdagen 18 februari kl 19.00. 
Enligt stadgarna måste 

det ske före 1 mars. 
Riksförbundet har meddelat att vi 

kan genomföra det digitalt om 
coronaläget är fortsatt besvärligt.  
Kallelse skall ut senast 2 veckor 

innan mötet. Då meddelar vi även 
vilken mötesform det blir. 

Blir det digitalt, så meddelar vi hur 
man anmäler sig till detta för att få 

en länk mailad till sig.  
 

mailto:linda.ottosson@svenskakyrkan.se
http://www.jkmskogstjanst.com/


 
    

 

Viljanbladet trycks av  

 
Gräver skogsvägar, dammar, vattenbrunnar. 

Certifierad avloppsläggare. 
 

Jonas Wärn 070/3103921 
 
 

 

 

Barkhults Gård 
Försäljning av eget kött, korv. sylt, saft, marmelad, 
bröd, kakor, ägg. Lokalproducerad honung, ostkaka, 
rapsolja, mjöl, äppelmust mm. Det mesta ekologiskt. 

Butik   varje dag 13-20 
Fik   Lör & Sön 13-17 

0476/61111     www.barkhult.nu 
 
 

 
DIN KONTAKT I SKOGEN 

DISTRIKT ÄLMHULT 
Lars Göran Eriksson 

0703991746 

 
 

Du som har BIL,TRAKTOR, SKOGS- 
ELLER JORDBRUKSMASKIN 

Vi hjälper dig med däck, reservdelar, 
 hydraulslangar och diverse reparationer. 

 

KROONS VULK & SERVICE 
0476/600 22, 073-5298495 

 

 
 

Hjälp med trädgården, städning……. 
Vi fixar det!  Du får RUT avdrag 

 

 
Verksamhetsledare Theresia 070/3771038 

www.farmatjanst.se/almhult 

 
 

 
0705-784 940 

 

 

 
 

Annes Mat i Barkhult 
 

Jag hjälper dig gärna med rejäl hemlagad 
mat och bakverk både till vardag och fest. 

 

Anne 070-3110730 
anne.granrot@live.se 
www.annesmat.com  

 

 

 Crème Brûlée à la Leila 

• 5 dl vispgrädde 

• 1 dl mjölk 

• 5 äggula 

• 1 dl strösocker 

• 1 vaniljstång, färsk 

Gör så här 

1.Sätt ugnen på 95 grader, varmluft.                                                                     

2.Vispa samman vispgrädde, mjölk, och äggulor.                                                             

3.Dela och skrapa ur fröna ur vaniljstången och blanda dem med lite av      

strösockret, rör sedan ner allt strösocker i smeten.                                           

4.Fyll smeten i portionsformar av porslin (cirka 10 cm i diameter) och 

ställ dem på en plåt. Om du inte har varmluftsugn, ställ formarna i 

vattenbad.                                                                                            

5.Grädda i ugnen i cirka 2 timmar tills de stannat. När man skakar på 

formen ska de inte dallra för mycket i mitten.                                                                           

6.Kyl dem till kylskåpskalla (gärna över natten).                                                                    

7.Strö över ett tunt lager med strösocker och bränn av sockret med en 

gasolbrännare eller bränn av sockret i ugnen under grillvärme 250 

grader. 

 

 

http://www.annesmat.com/

