
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling under november månad 
 

Fred 30 oktober Inför Allhelgona helgen. Bön med stilla sång och musik i våra 
kyrkor. Kaffe och kaka. Ottosson/Björkman. 
kl 14 Virestads kyrka kl 16 Härlunda kyrka 
 

Lörd 31 oktober kl 16 och kl 18 Minnesgudstjänst i Virestads kyrka. Körgrupp 
medv. Ottosson/Björkman. Anmäl dig till 

 virestad-harlunda@svenskakyrkan.se alt 0476-230 01. 
 

Sönd 1 november kl 16 och kl 18 Minnesgudstjänst i Härlunda kyrka. Körgrupp 
medv.  Ottosson/Björkman. Anmäl dig till 

 virestad-harlunda@svenskakyrkan.se alt 0476-230 01. 
 

Sönd 8 november kl 17 Gudstjänst i Virestads kyrka. Barnkören. 
Ottosson/Björkman. Anmäl dig till  

 virestad-harlunda@svenskakyrkan.se alt 0476-230 01. 
 

Sönd 15 november kl 17 Gudstjänst i Härlunda kyrka. Sång och musik med Ingela 
Hedstig.  

 

Sönd 22 november Gudstjänst Gränslöst med Leif Adolfsson o Magnus Björkman. 
 Kl 17 Härlunda kyrka kl 19 Virestads kyrka 
 Anmäl dig till virestad-harlunda@svenskakyrkan.se alt 0476-

230 01 
  

Sönd 29 november Adventsgudstjänst. Körgrupp medverkar. Ottosson/Björkman. 
 Kl 11 Härlunda kyrka kl 15 Virestads kyrka.                                                           

Anmäl dig till virestad-harlunda@svenskakyrkan.se 
 alt 0476-230 01 

 

 

November 2020 
  Skicka ditt manus till Decemberbladet senast den 12/11                                                                               

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 
 

TILL INGRID JANSSONS MINNE 
 

Ett varmt tack till Olle Jansson med familj som 
önskade att de som ville hedra ”Ingrid 

Janssons minne” kunde sätta in en gåva till 
Bygdegårdsföreningen Viljan. 

Stort tack också till alla de som valde att göra 
så.  

 

Vi har nu fått 20 200 kr som styrelsen ämnar 
hantera varsamt. Avsikten är att de skall användas 
till något som ger avtryck i vår verksamhet. Vi vill 
att det tydligt skall kunna framgå varifrån medlen 

kommer så att dessa bygdegårds-vänner finner att 
de använts till Bygdens bästa, vilket vi funnit vara 
avsikten med gåvorna. Vi tar gärna emot förslag 

från våra medlemmar 
Med stor tacksamhet och tillika stolthet för att vi 

uppmärksammats på detta sätt. 
 

Styrelsen för Bygdegårdsföreningen Viljan 
Bråthult 

 

 
 Fixardag i Bråthults bygdegård 
Lördag 14 november. Start 09.00. 

Medtag eget fika/lunch. 

 
Tomtestig 

Söndag 6 december 
Kl.17.00 - 19.00. 

Alla aktiviteter ute. 
Mer info i nästa Viljanblad 

+ Brasklapp om att coronapandemin kan 
sätta stopp för oss. 

 

 

Ny frisör på 
Studie Care and colour i Liatorp 
 

 
 

 

Bokningar kommer kunna göras på nätet 
genom att söka på salongens namn och 

på telefonnummer 0738032923 
 

 Hoppas vi ses! 

 

Mitt namn är Kerstin 
Telander och jag 

kommer börja som frisör 
hos Caroline på Studio 

Care and Colour i 
Liatorp från den 

 1 december.  
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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  

 

 

Virestads hembygdsförening 
 

Tyvärr har styrelsen tagit beslut om att 
Årets julstuga i hembygdsparken är INSTÄLLD 

då vi under rådande omständigheter inte kan genomföra detta på ett coronasäkert sätt. 
Vi håller tummarna att 2021 ska bli ett år då vi kan återkomma med våra populära 

aktiviteter och en del nytt som planeras. 

  
Under hösten har vi fått nya tak på Framnäsladugården och kyrkstallet. 
Styrelsen är mycket nöjda med arbetet och vill rikta ett STORT tack till 

Folkes Bygg och Christer Petterson som gjort att byggnaderna 
nu är säkrade ett antal år framåt. 

Följ oss gärna på hemsidan www.hembygd.se/virestad den uppdateras ofta med ny information 
och är ni medlemmar så har ni tillgång till vårt bildarkiv (kod får ni av någon i styrelsen)med 

många roliga och intressanta foton. 
 

 

 

Ett fantastiskt år för Virestads Friskola! 
 

I år har Virestads friskola för första gången över 200 barn i skola och förskola - samt att 
vi har invigt nya fina lokaler i Björkhaga. Vår verksamhet fortsätter att växa och hålla en 
hög kvalité. Ett stort tack till alla barn, föräldrar, medlemmar, personal och engagerade i 
bygden som gjort detta möjligt. Tillsammans skapar vi en fantastisk förskola -skola och 

håller landsbygden levande.  
 

Vi fortsätter att satsa på våra barn även nästa år! 
Välkomna på Årsmöte 

 Fortsätt att engagera er för bygdens framtid! 

Torsdagen den 5 nov 2020 kl 18:00 
är alla nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna på årsmöte 

i Bråthults bygdegård. 
 Förutom årsmötesförhandlingar blir det tillfälle till frågor och 

diskussioner. Styrelse och verksamhetschef kommer att vara på plats - 
och vi bjuder på fika!  

 

Glöm inte att förnya ditt medlemskap eller bli medlem verksamhetsåret 2020/2021. Alla 
kan bli medlemmar. Det kostar bara 100 kr per person och ger dig möjlighet att påverka 

verksamhetens och bygdens framtid. Pengarna går oavkortat till barnen. Swisha till 
123 072 52 00/Bankgiro nr 342-3191. Glöm inte att skriva ditt/era namn och adress. 

Ett stort tack från Virestads friskola i Bråthult och Virestad! 
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