
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       
Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling under september månad 

 

Sönd 1 september  kl 11 Sommarfest med mässa i Virestads 
kyrka. Berglund. Efteråt middag i 
sockenstugan för alla som är 70 år eller äldre. 
Separat inbjudan kommer. 
Kl 13.30 Musikprogram i kyrkan med Olle 
Björngreen. 
 

Sönd 8 september  kl 10 Mässa i Virestads kyrka. Berglund. 
 

Lörd 14 september  kl 9 Kvinnofrukost i Härlunda. ”Cancer är inte 
hela berättelsen” med Christin Ekstrand 
Simryd. 

 

Sönd 15 september  kl 10 Gudstjänst i Härlunda kyrka. Ekström. 
 

Söndag 22 september  kl 10 Mässa i Härlunda. Berglund. 
 

Söndag 29 september  kl 17 Musikgudstjänst, Virestad: Gränslöst 
med Leif Adolfsson och Magnus Björkman. 

 

September 2019 
Skicka ditt manus till Oktoberbladet senast den 12/9                                                                                  

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 

 

SÖDRA  i BRÅTHULT 
 

Vill du bli en 4H:are. 
Vi träffas varje söndag kl.16-18 i 
4H-stugan i Bråthult. Det blir lite 

olika aktiviteter inne och ute.  
Välkommen att deltaga. 

Frågor? Ring Peter 0737852073 

 
PREMIÄR! 

 

Söndagen 1/9 kör vi runt och 
hämtar pant….vi kör mellan 

Kl.16-18! 
Sätt ut i säckar eller håll utkik 

efter oss….. 
 

 

BARNENS EGNA DAG 
31 augusti kl 10-14 i Bråthult 

 

Välkomna till Bråthult och en trevlig dag med 
aktiviteter för hela familjen, stora som små! 

Inträdet är 100 kr/barn och då ingår följande: 

• NYHET Hinderbana  

• Klappa kaniner 

• Titta på höns 

• Ansiktsmålning 

• 5-kamp 

• Köra tramptraktor 

• Åka hölass (1 gång) 

• Ridning på islandshäst (1 gång) 

• Hököns veteranbrandbil 

• 4H medverkar med staplingstävlingar  

Man kan också köpa engångsbiljetter för 10 kr/st 
(gäller ej hinderbana). 

På området finns det korv & bröd, kaffe, fika, popcorn 
och godis till försäljning. Vi har också vår maskot 

Vidar på plats som kramar alla barn, lotteri och vårt 
traditionella kräftrace kl 13, missa inte det! 

PS glöm inte att testa våra nya gungor också! 
 

BARNFOTOGRAFERING 
Vill du få snygga bilder på dina barn? Björn kommer att 

finnas på plats inne i stora salen under evenemanget 
och fotograferar mot vit bakgrund. Bokning sker till Jill, 

0768181213. 

• Ålder 1-12 år 

• Pris: 200 kr/barn (vid fler än 3 barn är priset 

100kr/barn) 

• Endast 1 barn per bild (inga syskonbilder) 

• Antal bilder: 2 st/barn 

• Leverans: högupplösta JPG-filer via email 

• Betalning: swish eller kontant 

 

 
 

Världens viner: Vinkunskap o 

vinprovningsteknik för nybörjare 

Utmana dina sinnen och lär dig skillnad 

på färg, doft, smak. Vi kommer också 

gå igenom vintillverkning, vindruvornas 

ursprung och vinländer. Vid varje 

tillfälle smakar vi på tre olika viner. 

Ledare: Lars Lundgren 

Plats: Bråthults bygdegård 

Tid: fem tisdagar kl.17.00-19.15 

varannan vecka 

Start: 17 september 

Deltagaravgift: 230 kr för medl. i SPF 

seniorerna, eller Bygdegårdsföreningen 

Viljan, annars 300 kr 

Kostnad för vinet betalas kontant vid 

varje tillfälle,det blir ca 30-50 kr per 

person och gång. 

Läs gärna mer på www.sv.se Arr.nr: 

28981 

 

  

http://www.sv.se/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16OXfj8_eAhVimYsKHcCKDHQQjRx6BAgBEAU&url=https://alltombiodling.se/cirkelledare-inom-biodling/&psig=AOvVaw2SpQyGtm9vsTJN9mxv0KsX&ust=1542121315939666


  
    

 

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 

 
 

 

Fri dans med Berit Hague, 
4-6 oktober, 
läs mera på hemsidan. 
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 
 

 
 

 

 Virestads 
Hembygdsförening 

 
 

Vi medverkar i Älmhults 
konstrunda! 

 

Lördag 31/8 10.00-16.00 
Program i hembygdsparken: 
Konstutställning,  Våffelcafe' i 

stallet, Polkagriskokning i 
Melinstugan, Kaffets historia i 

Kölvestugan  mm 
 

Söndag 1/9 10.00-16.00 
Program Smedjan i Arnanäs: 

Konstutställning, Smeden 
finns på plats, Provsmaka 

ässjefläsk, Kafe' med kringlor 
och äppelkaka, 

hästskokastning mm. 
 

Varmt Välkomna till båda 
dagarna! 

 

 
 

Höstterminens barngympa  vecka 38-49 (ej v 44) 
 

Månd   17.30-18.30    F-klass - åk 2       Ledare: Linnea,Klara,Nellie 
            18.30-19.30    åk 3 och uppåt     ” 
Sönd    16.00-16.45    3 år                      Ledare: Theresia,Josefin 
            16.45-17.30    4-5 år                                     ” 
 
Vuxengympan med start vecka 36 
 

Tisd      17.45-18.45     Kom igång                         Ledare:Tina 
             19.00-20.00     Cirkelfys                            Ledare:Sofie 
Onsd    19.00-20.00      Dynamisk yoga (v 36-42) Ledare:Therese  
Torsd   18.00-19.00      Familjefys                         Ledare:Varierande 
                                      (lämplig från ca 7 år och uppåt) 
             19.00-20.00     Styrka med intervaller        Ledare:Lotta  
Sönd    19.00-20.00      Medelgympa                      Ledare:Josefin  

 
Kom och var aktiv med oss! Alla är välkomna. 

Har du frågor kontakta Sofie 0709105907, 
du hittar oss också på facebook och instagram 

 
GYMPAN 

börjar igen i september i 
Bråthults bygdegård. 

Håll utkik efter datum o tid på 
hemsidan eller facebook 

 Vid frågor kontakta Anna-
Lena 0768/440075 

 

Virestad SPF 
 

Vi hoppas, att våra 
medlemmar haft en bra 

sommar. Nu drar vi igång 
höstens aktiviteter.  

 

Distriktets trafik dag den 
11/9 

anmälan senast  den 1/9 till 
distriktet.  

 

22/9 resa till Moheda, för att 
hälsa på Magnus Hedin på 

den nya arbetsplatsen. 
Anmälan till Elvi o 

Sölve  senast den15/9 
0476/25015, 0706555515. 

Vi samåker från parkeringen 
ner vid 23:an i Eneryda kl. 
8,30. Anmäl dig, så hör av 
oss, till er anmälda, när vi 

sytt ihop det hela. 
 

Vi i Styrelsen hälsar alla 
välkomna. 

 
 

"Tack till alla som på olika sätt 

hjälpte oss att renovera köket 

och sätta upp gungorna! Med 

våra gemensamma krafter ser 

vi till att bygdegården blir en 

trevlig och modern träffpunkt 

även i framtiden.” 

 Mvh styrelsen, Bråthults 

bygdegårds-förening Viljan 

 

 

Du som är boende, verksam inom 
förening och näringsliv i 

Virestadsbygden: 
Vilka behov har vi av lokal service? 

 

Välkommen till Sockenstugan Virestad 
Måndag 2 september kl.18.00 

Go´fika serveras under kvällen 
Ingen förhandsanmälan! 

 

●Hur skulle vi vilja att det ser ut i framtiden? 

●Innovativa lösningar 
●Infrastruktur bredband och kommunikationer 
●Hur kan turismen utvecklas? 
 

Vid frågor kontakta ordf  Virestads 
samhällsförening Jakob Sträng 0738463541 

 
Information om Hela Sveriges projekt Service 

i samverkan där Älmhult är en av 11 
kommuner. Johan Söderlund 

Destinationsutvecklare Älmhults kommun 
medverkar 

 

     
 

 

http://www.hemmaiboon.se/
http://www.annesmat.com/
http://www.jkmskogstjanst.com/

