
 
   

 
 

  
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILJANBYGDENS 

INFORMATIONSBLAD 

Viljanbladet 
 

       Virestad-Härlunda församling under maj månad 
 

Söndag 2 maj kl 17 ”Blommande sköna dalar” webbgudstjänst 
från Eneryda församlingshem som firar 40 år. 

 L Ottosson & M Björkman. 
 

Söndag 9 maj kl 17 Gudstjänst i Virestad ”Lär mig att bedja av 
hjärtat”. L Ottosson & M Björkman. Föranmälan. 

 

Torsdag 13 maj kl 08 Webbsänd friluftsgudstjänst. Gökotta med 
folkmusik. L Ottosson & M Björkman. 

 

Söndag 16 maj kl 17 Gudstjänst ”Djupare in i livet med dig” i 
Virestads kyrka. L Ottosson & M Björkman. 
Föranmälan. 

 

Söndag 23 maj kl 17 Webbsänd gudstjänst Gränslöst ”Guds vind 
gör skillnad”. L Adolfsson & M Björkman 

 

Söndag 30 maj kl 17 Gudstjänst ”Därför fröjdar sig mitt hjärta”. 
 L Ottosson & I Hedstig. 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 

 

Maj 2021 
  Skicka   ditt  manus till   Junibladet  senast  den  12/5                                                                        

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 

 

 

Skylift uthyres 
Omme mini 12 meter 

950 kr / dygn 

070-3925443 Jonas 

www.jkmskogstjanst.com 

 

 

Utför allt inom murningsarbeten. Mur & Puts,  
Kakel & Klinker, skorstensrenoveringar 

JÄRPANÄS 070/5530774 
 

 
 

 

VÄRNA OM DIN HEMBYGD 
 

För att ha en levande bygdegård är 
det viktigt att du blir medlem i 
Bygdegårdsföreningen Viljan. 

 
Betala in 100:-/person över 18 år. 

Barn är GRATIS. 
Ange namn o adress på vuxna & namn 

o födelseår på barn. 
Bg. 590-6987 alt. SWISH 123 232 9258 

 

VAR MED OCH STÖTTA VÅR 
VILJANBYGD! 

 

 
Landbygdslotten är ett lotteri som har 

getts ut av Bygdegårdarnas Riksförbund  
sedan 2016. 

Överskottet går till förbundet som sedan 
delar ut bidrag till behövande lokala 

bygdegårdar.  
Nu har man kläckt en bra idé. 

Om Du prenumererar på 8 lotter (200 kr) 
i månaden mot autogiro, så går numera 

50 kr varje månad direkt till vår 
Bygdegård i Bråthult. Viktigt är att Du 
anger att det är Bråthults Bygdegård 

som är mottagaren. 
Om det är så att Du redan är 

prenumerant så bara ring 08-5800 2200 
och tala om att det är våran bygdegård 

som skall ha 50-lappen. 
Vill Du teckna abonnemang så ring 

detta nummer eller gå in på 
www.landsbygdslotten.se/br. 

Lotten är en skraplott med högsta vinst 
1 miljon kronor + en massa andra lägre 

vinster. Vill Du först se hur den ser ut, så 
köp en kontant (25 kr)hos närmaste 

ATG-ombud.  

 

 

NYA REVERSLÅN TILL 
BYGDEGÅRDEN 

Vid årsskiftet avslutade vi en omgång 
reverslån (5 000 kr) som medlemmar 
stöttat Bråthults Bygdegård med. Ett 
antal reversägare valde att förlänga 

dem i 5 år till.  
Nu har vi upptäckt att medlemmar som 
inte då 2015 var med i uppstarten vill 
göra en insats nu, dvs från 2021 tom 

2025. En sådan revers har redan 
tecknats. Medlemmen får gratis 

medlemskap (100 kr) under dessa år. 
Är Du intresserad av att veta mer så 

kontakta ordföranden Lars Lundgren på 
Telefon: 0730 612 710  eller mail 

lars.peaboda@telia.com 
 

 

mailto:linda.ottosson@svenskakyrkan.se
http://www.landsbygdslotten.se/br


 
    

 

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 när du 
registrerar på bingolotto.se 

 

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

 
 

 
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 
 

 

NÄSSELSOPPA 

• 2 liter rensade späda nässlor 

• 1 liter vatten 

• 2 grönsaksbuljongtärningar 

• 1 dl gräslök 

• 2 msk vetemjöl 

• 0.5 dl grädde eller mjölk 

• 1 krm peppar (eller efter smak) 

• 4 msk timjan, körvel eller mejram 

• 1 krm salt (eller efter smak) 

Gör så här 

1. Skölj nässlorna väl. Koka upp 
vatten och smulade 
buljongtärningar i en gryta. Lägg 
ner och förväll nässlorna ca 5 
minuter. Sila ifrån spadet och 
häll tillbaka det i grytan. 

2. Hacka gräslöken. Hacka sedan 
nässlorna eller finfördela dem i 
en matberedare. Rör ut mjölet i 
grädden eller mjölken och vispa 
ner det och nässlorna i spadet. 
Koka soppan några minuter. 

3. Smaka av med salt, peppar och 
någon örtkrydda. Strö över 
gräslöken. 

 

 

http://www.annesmat.com/

