
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling under mars månad 
 

Sönd 7 mars kl 17 Webbsänd Gudstjänst ”Den kärlek du till världen 
bar”. Magnus Björkman & Linda Ottosson. 

Sönd 14 mars kl 17 Gudstjänst ”Livets bröd” i Virestads kyrka. Ingela 
Hedstig & Linda Ottosson. Max 8 pers. Föranmälan.  

Sönd 21 mars kl 17 Webbsänd Gudstjänst ”Gud har användning för 
den som säger ja”. Leif Adolfsson & Magnus 
Björkman.     

Sönd 28 mars kl 17 Gudstjänst ”Träden, stenarna sjunger” i 
Virestads kyrka. Linda Ottosson & Magnus Björkman. 
Max 8 pers. Föranmälan. 

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 

 

ÖPPET HUS HÄRLUNDA KYRKA 
 

I Härlunda Kyrka pågår under vinterhalvåret en större omfattande inre renovering. 
 Nu finns det möjlighet att se pågående arbete i kyrkan onsdagen den 3 mars 2021.  
Visning varje halvtimme mellan kl 14-18. Pga. rådande omständigheter behöver vi din  

föranmälan till vaktmästare Mats Martinsson 070-641 37 58. 

 

Mars 2021 
  Skicka  ditt  manus till  Aprilbladet  senast  den  12/3                                                                        

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 
 

 
 

 
 
 

Vi välkomna alla våra medlemmar att åka på vår is som vi 
spolat på fotbollsplanen framför bygdegården. 

På vardagar kl. 8-17 är det Virestads friskola som använder 
isen men på kvällstid och helger är DU välkommen att åka. 

Åkningen är gratis men genom att bli medlem så sponsrar du 
arbetet och bygden. 

 

Bli medlem i Bygdegårdföreningen Viljan genom att 
sätta in på Bg. 590-6987 alt. SWISH 123 232 9258 

100:-/person över 18 år. Barn är GRATIS. 
Ange namn o adress på vuxna & namn o födelseår på barn. 

 

VÄLKOMNA! 
 

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  

 

 

 

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. 
 

Du kan också stödja 4H genom att 
prenumerera på Bingolotto! 
Välj Södra 4H som klubb på 

bingolotto.se 
 

Välkommen och bli en 4H:are 
Vi träffas på söndagar mellan 
kl.16-18 i 4H stugan i Bråthult 

 
 

 

På grund av rådande läge kopplat till 

Covid-19 kommer vi att genomföra 

årets årsmöte digitalt                     

den 15/3 kl 19.00.                           

Du är välkommen att delta och 

behöver bara maila till 

sofiepetersson79@gmail.com          

så kommer du sedan att få en länk till 

mötet på Teams.                             

Har du några frågor eller övriga 

funderingar hör gärna av dig. 

När det gäller våra pass gå in på 

Instagram (enerydagymmix) för att 

se uppdaterad information. 

Välkomna att gympa med oss på 

några av våra pass ! 

 

 
Virestads Hembygdsförening. 

 
Under rådande omständigheter 

hoppas vi att  
Vårt Årsmöte kan hållas i 

Hembygdsparken 
den 16/5 2021 kl14,00 

 
Betala gärna in medlemsavgiften 
100kr/medlem och 250 kr/ familj 

 bankgironummer 5207-7799 
 
 

Styrelsen 
  

http://www.annesmat.com/
mailto:sofiepetersson79@gmail.com…

