
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling 
under december månad 

Sönd 6 december    kl 17 Gudstjänst Virestad  
 

Sönd 13 december   kl 17 Gudstjänst Härlunda  
 

Sönd 20 december    kl 17 Gudstjänst Härlunda och kl 19 Virestad  
 

Julafton 24 december    kl 15 Julbön Härlunda  
 

Juldagen 25 december   kl 6 Julotta Härlunda och kl 8 Virestad  
 

Annandag jul 26 december kl 16 Musikgudstjänst med julens psalmer och                     
              sånger Virestad 
 

Sönd 27 december   kl 11 Högmässa Härlunda 
 

Vår planering kan ändras beroende på regeringens åtgärder och 
restriktioner för att hindra smittspridning av Covid19. Följ aktuell info på 

www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda och 
på anslagstavlorna vid våra kyrkor. 

 

December 2020 
  Skicka ditt manus till Januaribladet senast den 12/12                                                                               

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 
 

 

Styrelsen i 
Bydgegårdföreningen Viljan 

har bestämt att 
årsmötet skall genomföras 

torsdagen 18 februari kl 19.00. 
Enligt stadgarna måste 

det ske före 1 mars. 
Riksförbundet har meddelat att vi 

kan genomföra det digitalt om 
coronaläget är fortsatt besvärligt.  
Kallelse skall ut senast 2 veckor 

innan mötet. Då meddelar vi även 
vilken mötesform det blir. 

Blir det digitalt, så meddelar vi hur 
man anmäler sig till detta för att få 

en länk mailad till sig.  
 

 
 
 

 
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. 

 

Inställt! 

 

Virestads SPF Seniorernas 
styrelse 

vill önska er alla medlemmar 
 En God Jul och Ett Gott Nytt 

År. 
 

Vi hoppas kunna åter uppta 
verksamheten 2021. 

Vi önskar att ni alla klarat er från 
detta otäcka viruset. 

 
Ha det gott  
 Styrelsen. 

 

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 

 
 

 
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 

 
 

Redan nu kan vi informera om att årsmötet planeras till den 14 mars 2021.  
Vi vet också att en plats i styrelsen blir ledig, är det någon som 

känner för att engagera sig 
och vill ställa upp som ledamot hör av dig till Elisabet 0705719116. 

 
Styrelsen vill framföra ett STORT tack till alla som ställt upp på våra evenemang i år 

och önska er en riktigt God Jul och Gott nytt år. 
 
 

 

Ingredienser 

PORTIONER: 6-8 

• 2 dl frysta lingon 

• 3/4 dl florsocker 

Färskostkräm 

• 200 g färskost 

• 2 dl vispgrädde 

• 3/4 dl florsocker 

• 1 tsk vaniljsocker 

• ca 20 pepparkakor 

 

Gör så här 

Tina lingonen. 

Blanda lingon och florsocker. 

Färskostkräm: Vispa 

färskost, grädde, florsocker 

och vaniljsocker fluffigt. 

Varva krämen med krossade 

pepparkakor och lingon i glas. 
 

CHEESECAKE I GLAS MED  

LINGON OCH PEPPARKAKA 

http://www.annesmat.com/

