
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       
Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling under juli månad 

 

Onsdag 3 juli  kl 19 Musik i sommarkväll i Virestads kyrka. ”Allt mellan 
himmel och jord”. Chatarina Johansson, Gunilla 
Grimmer, Peter Sjöberg och Tord Martinsson med 
sång, gitarr och piano. 

Söndag 7 juli  kl 15 Gudstjänst på sockenstugans altan i Virestad. 
Berglund.          

Onsdag 10 juli  kl 19 Musik i sommarkväll i Virestads kyrka. ”Toner i 
sommarkvällen”. Sång och musik med Ludwig och 
Vendela Björkman.                                                                                         

Söndag 14 juli  kl 10 Mässa i Härlunda. Berglund. 
Onsdag 17 juli  kl 19 Musik i sommarkväll i Härlunda kyrka. Musikaliskt 

möte med Christian Johnsson – med djupa rötter i 
Härlunda. 

Söndag 21 juli  kl 15 Friluftsgudstjänst hemma hos Mats Lindström, 
Vinskalle. Ta med kaffekorg. Tord Mårtensson. 

Onsdag 24 juli  kl 19 Musik i sommarkväll i Härlunda kyrka. 
Dragspelsmusik – en del av den svenska folksjälen. 
Medverkan av Per-Axel, Simon och Hasse. 

Söndag 28 juli kl 15 Mässa i Eneryda församlingshem. Ekström. 
Onsdag 31 juli  kl 19 Musik i sommarkväll i Härlunda kyrka. ”Sånger 

från Småland – spelmanslåtar och visor” med Jonas 
Åkerlund och Ulrika Gunnarsson.  

  

 

Juli 2019 

Skicka ditt manus till Augustibladet senast den 12/7                                                                                  

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 

 

 

 
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 

 
 

 
Varför åka till Växjö eller                              

Kristianstad för att serva              

din BMW? Jag har 25 års                 

erfarenhet från Forsbergs              

bil av BMW, SAAB och              

även många års erfarenhet              

av bl.a.Toyota, Subaru,                                                   

Mitsubishi, Ford etc.                                               

.Med andra ord jag servar alla 

märken.                                                                                    

Jag gör det även efter kl 

16,00.  Peter Kroon,  

Stallgatan 12, 070-3703135         

Välkomna att boka tid eller 

bara kom och se hur jag har 

det!! 

 

 

 

 

 
 

medicinsk fotterapeut 

 

Allbogatan 13 

LIATORP 

Telefon 

070 530 05 08 

 

 

 
 
 
 

Lördagen den 31 augusti 
bjuder vi in till Barnens egna dag i Bråthult. 

Ta med hela familjen för en trevlig dag med roliga 
aktiviteter för alla åldrar. Det kommer även att finnas fika att köpa. 

 
Här är ett urval av aktiviteterna: 
* NYHET Hoppborg med hinderbana 
* Ponnyridning 
* Ansiktsmålning 
* Kräftrace 
* Hölass 
* Lotteri 

Hej Viljanbygden…..DAX FÖR EN HJÄLPANDE HAND….. 
Nu när barnen har sommarlov passar vi på att renovera köket i 
bygdegården. 
Den 5-6 juli ska vi ta ut de gamla köksstommarna, ugnsskåp, frysboxar mm 
och slänga dem på tippen. Sedan ska vi också montera ihop de nya 
stommarna. Om vi är några stycken varje dag så klarar vi det galant och kan 
lägga pengarna på ett modernt och funktionellt kök istället. 
Det är drop-in så kom när du kan. Vi är där på fredagen mellan kl 15-21 och 
på lördagen från kl 9 tills vi är klara. Hoppas att vi ses!  

 

 



  
    

 

Viljanbladet trycks av  

 
YOGA 

I 
BOÖN 

 

PETER 
SANDBERG 
0737852073 

 

J. Åströms 
Skogsentreprenad AB 
dikesrensning med ”Varanen” 

variabel spårvidd, minimala  dikesgator 
Jörgen: 070-2040074 

 

 

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 

 

 
 

 
 

ANLITA MIG NÄR DET GÄLLER 
Skotning – trädfällning  

Utförs med miljöcertifierad traktor  enl. PEFC 

                             I SAMARBETE MED   
 
 

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

 

 
Verksamhetsledare Theresia 070/3771038 

www.farmatjanst.se/almhult 

 
 

 

Försommaryoga  
2:e, 9:e, 14:e, 21:e, 27:e maj  3:e, 11:e juni 
Alla datum kl 18.30! 
Enstaka gånger 150kr/ggn. 
Alla tillfällen 750 kr. 
För info: peterssonevelin@hotmail.com 
073-6874511 
www.hemmaiboon.se 
 

 
 

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  

 

PETER SANDBERG 
0737852073 

 
YOGA 

I 
BOÖN 

 
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 
 

Under juli månad har vi uppehåll 
med aktiviteter. 

Ha en skön sommar! 
 

Till hösten provar vi att köra 4H 
varje söndag kl.16-18. Ev andra 
tider när aktiviteten kräver det. 

 

Hyr 4H stugan till barnkalaset… 
Boka ring Peter 073/7852073 

 

 
 
 

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. 

 
 
 

Virestad SPF Seniorerna 
önskar sina medlemmar 

En glad och trevlig sommar och 
välkomna till höstens aktiviteter. 

 

Vill påminna om vår sommarresa 
”I Mobergs spår” den 21/8. 

Några platser kvar. Tag gärna med en 
kompis. Anmälan senast 21/7 till Kenart 

Bengtsson 0476/23039 el 549547@banhof.se 
 

4-länsfesten i Balders Hage den 14/8. 
 Anmäl er till en trevlig dag. 

 

Inbjudan till trafikdag den 11/9 för alla 
Kronobergare. Utgår från Lenhovda 9,30. 

Anmälan senast den 1/9 till 0470/14507 el. 
spf.Kronoberg@gmail.com. 

 
Den 22/9 planerar vi, att hälsa på Magnus 

Hedin i Moheda. Vi besöker högmässan, som 
Magnus förrättar. En pratstund med Magnus 

och visning av kyrkan. Kanske lunch och 
besök på den stora loppisen. Vi samåker från 

parkeringen i Eneryda kl.8,30. Intresserad 
anmäl er senast den 15/9 till  Elvi och Sölve 

0476/25015 el.070/6555315.  
 
 

Hjärtligt välkomna Styrelsen! 
 Samarbete Vuxenskolan. 

 

 

 
Virestads hembygdsförening. 

Kom och fika i vår vackra 
hembygdspark. 

Öppet den 21 juli 
mellan 14,00-16,00 

 
Välkomna 

                                        

GLAD  
SOMMAR ! 
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