
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       
 

Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling under juni månad 
 

Följ oss gärna och ta del av våra webbsändningar via 
facebook.com/virestadkyrka/  

www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda 
 

Söndag 7 juni Webbgudstjänst Gränslöst ”Intåg i sommarhagen” 
med Leif Adolfsson och Magnus Björkman. 

 
Söndag 14 juni kl 10 Gudstjänst från kyrktrappan i Härlunda. 
 
 
Midsommard.20 juni kl 15 Gudstjänst från kyrktrappan i Virestad. 
 
Söndag 21 juni kl 17 Gudstjänst från kyrktrappan i Härlunda. 
 
Söndag 28 juni kl 17 Gudstjänst från kyrktrappan i Virestad.

  

 

Juni 2020 
  Skicka ditt manus till Julibladet senast den 12/6                                                                                

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 
 

 
 

 
Virestads hembygdsförening 

 

 
På grund av de rådande 

restriktionerna i samband med 

smittspridning av 

Covid19/Corona har styrelsen 

tagit beslut om att 
 

ÅRETS MIDSOMMARFIRANDE I 

HEMBYGDSPARKEN ÄR 

INSTÄLLT 
 

Virestad SPF Seniorerna, 
vill trots allt önska 

sina medlemmar en fin sommar. 

 
Vi hoppas också att ni alla klarat er 

undan smittan. Framtida träffar får vi se 
om de gå att genomföra längre fram.  

 
Ha det så gott önskar 

Vi i Styrelsen. 
 

  
 

Boka in …. 
 

Söndagen den 5 sepetmber 

är det Barnens dag i Bråthult. 
 

Vi hoppas att corona har lugnat sig  

så vi kan genomföra Barnens dag som 

vanlig. Gör det inte det får vi ta ett 

nytt beslut då. 

 
 

TIPSRUNDA 
 

Måndag 8 juni 
Hos Jörgen & Anna-Lena Åström 

i Kängsleboda 
 

Startavgift: Vuxen 20 kr 
                   Barn 10 kr 

Medtag egen kaffekorg. 
Grillmöjligheter finns. 

VÄLKOMNA! 

http://www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
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 

 
 

 

 

 
 

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. 

 
 

      
VIRESTADS IF 

 

Hyr den inglasade 
dansbanan på 

KVARNAVALLEN 
 

Kontaktperson Jens Faber 
tel 072/212 77 18 

 

Gör minismörgåstårta i ”Corona” style 

Du behöver: 
 

12 hönökakor 
 

Fyllning 1 

1 dl röd pesto 

1 dl creme fraiche 

1 rödlök, hackad 

0,5 dl parmesanost, riven 
 

Fyllning 2 

1 dl soltorkade tomater, hackade 

100g färskost 

1 dl creme fraiche  

0,5 kruka färsk basilika, hackad 
 

Topping 

65 g rucolasallad 

1 förp. serranoskinka 

1 förp. mini mozzarella 

0,5 dl rödlök, hackad 

200 g körbärstomater 

1 förp. gröna oliver 

 

 

Gör så här: 

Fyllning 1 

Blanda pesto med creme fraiche och bred 

ut på 6st brödskivor. Strö över hackad 

rödlök och riven parmesan. Montera så det 

blir två minismörgåstårtor med 3 skivor i 

varje. 

Fyllning 2 

Blanda torkade tomater som är hackade 

med färskost, creme frache och basilika. 

Bred ut blandningen på 6st brödskivor och 

montera så det blir två minismörgåstårtor 

med 3 skivor i varje. 

Lägg tårtorna på en stor bricka och toppa 

med rucola, chark, mini-mozzarellabollar, 

rödlök, körbärstomater och oliver. 

   
 

 

http://www.annesmat.com/

