
S
P
E
G
E
L
N

HOLSLJUNGA BYALAG
En tidning från nr 91  årgång 31

2013



Spegeln nr 91     Årgång 31     År 20132

Att ta något för givet…
...är sällan en bra idé. Om det sedan gäl-
ler så triviala saker som lördagsgodis spe-
lar ingen roll. Mina barn hemma t.ex. har 
järnkoll på att det blir ”efterrätt” efter kvälls-
maten på fredagar och lördagar bara de 
vet att det är just fredag eller lördag. När 
då den stora tröttheten slår in mitt under 
måltiden så blir helggodiset helt plötsligt 
ingen självklarhet... Tur då att minnet är 
kort - dagen efter syns inga sura miner 
över att har blivit snuvad på konfekten. 

Uppenbarligen är det heller ingen självklar-
het att få pussa på sina barn. I min enfald 
trodde jag att det inte var några problem 
att säga hejdå med en puss under försko-
letiden, men häromdagen skruvade sonen 
på sig och mumlade något om att ”dom an-
dra kan se”… Pinsamt med en närgången 
mamma redan innan man fyllt fyra och ett 
halvt?! Det vet jag inte om jag går med på!
 

Att det kan vara påfrestande när ett barn 
är väldigt ”mammigt” eller ”pappigt” kan 
nog många föräldrar hålla med om. Job-
bigt för den andra parten att ideligen blir 
bortvald, men också jobbigt att vara den 
enda som duger. Samtidigt en känsla av 
att vara ”utvald”… När så dottern börjat 
upptäcka pappa och alla hans utomordent-
liga egenskaper, hamnar man helt plötsligt 
i andra lägret - nu är det bara pappa som 
får torka rumpan och läsa bok (fast inte 
samtidigt…). Suck! Inget är beständigt...
 

Någonstans tar man - läs jag - för givet att 
barnen ska stanna kvar i den ålder och 
den utveckling de befinner sig i, trots att 
man VET att de kommer att fortsätta växa 
och förändras. Eller vet man det? Livet går 
sin gilla gång, men är det så här det alltid 
kommer att få vara? Får man rå om denna 
ljusa tillvaro på det sätt man nu gör utan 
att någon gör anspråk på den? Hur länge 
kommer ödet låta oss njuta ifred? 

Svårt att tänka på det svåra. Svårt att för-
stå hur bräckligt livet är. Svårt att stå obe-
rörd när familjer i ett litet samhälle drabbas 
av stor sorg. Svårt att se unga människor 
gå bort alldeles för tidigt och lämna barn, 
föräldrar och älskade i djupaste förtvivlan. 
Så mycket man vill säga, utan att orden 
kan göra skillnad. Några ändå: Er sorg är 
Vår sorg... 

Att ta livet för givet blir 
inte längre någon själv-
klarhet. Att vårda livet 
och alla som fyller det 
med liv blir givet. Att 
uppleva livet. Nu.
 

Med hopp om att 
kunna se ljus i allt 
mörker!

/Lisbeth Andersson

Omslagsfoto framsida: Bosse Ehn
Omslagsfoto baksida: Anders Fransson

Tidningen framställs ideellt och utkom-
mer två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 
30 september.

Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i Hols-
ljunga.
För utomstående tas en avgift ut på 100 
kronor för två nummer.

Annonspriser
För utomstående företag, föreningar 
och personer:
helsida 300 kronor
halvsida 150 kronor
1/4 sida 50 kronor
Bankgironummer 5463-8606 
Mjöbäcks Sparbank

Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan 
lämnas i Spegeln-lådan hos Matkroken 
eller skickas till Holsljunga Byalag via 
epost till
spegeln@holsljunga.com

Redaktion
Lisbeth Andersson     0325 - 331 39 
Ulrika Carlsson          0325 - 330 79
Leif Johansson          0325 - 331 72 

Spegeln trycks av

Presentation av
Byalagets styrelse

 

Bo Ehn 50+
I Byalaget 4-5 år
Bor i Årekulla
Gör: arbetar för TRIVAB + egen kon-
sultverksamhet
Gillar: barnbarnen och åka iväg med 
husvagnen

Bjarne Turgren 40++
I Byalaget 6-8 år
Bor på Slätten
Gör: mekaniker på Skene Järn
Gillar: kanelbullar och mjölk

Sandra Bengtsson 20+
(Kassör)
Bor i lägenhet
Ny i Byalaget
Gör: företagsrådgivare på Mjöbäcks 
Sparbank
Gillar: träna

Bengt Josefsson 50+
Ny i Byalaget
Bor på Änghem
Gör: chef på Västkuststugans
byggshop
Gillar: jakt

Daniel Claesson 20++
Ny i Byalaget
Bor i centrum
Gör: för-läggare
Gillar: jakt och musik

Roger Abrahamsson 60+
I Byalaget 4-5 år
Bor i Skrötås
Gör: hemma-byggare
Gillar: SAAB

Birgitta Gustafsson 50+
(Sekreterare)
Ny i Byalaget
Bor på Rosenhill
Gör: nattuggla på Klockaregården
Gillar: fågelkvitter

Ansvarig för inkommande post:

Bo Ehn
Årekulla 1
512 64  Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com

Holsljunga Camping 2013
Nu när sommaren har kommit ställer man 
sig frågan: hur blir det med vår fina cam-
pingen? Jag pratade med Fredrik Dahl på 
kommunen och han sade att det blir på 
samma sätt som förra året, dvs att kommu-
nen kommer att driva den.  

Planen för campingen är att den ska säljas, 
men eftersom inte alla papper var i ordning 
för försäljning i år har dom fått i uppdrag att 
hålla igång den i sommar igen. 

Fredrik var på campingen när jag pratade 
med honom och han förundrades över hur 
vackert det är vid sjön, han verkade se 
Holsljungas pärla för första gången med 
solen, stranden och sjön som glittrar. 
 

/Byalaget gm Birgitta Gustavsson

Spegelredaktionen har ordet
Som ni läsare sett, har vi gått från 2-spalt 
till 3-spalt för Spegelns layout. Detta 
gör att layouten blir mer flexibel att ar-
beta med. Ytterligare förändring, som vi 
gjort, är att vi minskat på fontstorleken.  
Detta nummer är även helt i färgtryck och 
vi hoppas att detta ska göra rättvisa åt an-
nonser och bilder.
Vi vill gärna ha synpunkter på dessa för-
ändringar - både positiva och negativa!
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Holsljunga, en levande landsbygdsort? 

I en by som Holsljunga så är det många olika faktorer som är avgörande för dess utveckling och bevaring och det är för att nämna några; 
mataffären, företag, skolan, campingen, ett aktivt föreningsliv, fiber, tillgång till lägenheter, tillgång till befintliga hus, lediga tomter såväl 
privata som kommunala, att det byggs några nya hus och kanske att det även byggs nya lägenheter.
Allt går hand i hand. För att tillexempel barnfamiljer ska flytta hit måste det finnas skola och företag nära till hands som skapar arbetstill-
fällen. För att ungdomar ska bo kvar måste det finnas något att göra, tillgång till lägenheter och arbetstillfällen. 
Vi har mycket som vi tillsammans kan göra för att utveckla Holsljunga till en levande landsbygdsort, för vill vi bo här så vill vi väl också 
utveckla och bevara byn levande, för vad är annars meningen med att bo här? 
Vi har glädjande nog tillexempel både Oveda Teknik AB och Snickeri AB Special som de senaste åren har anställt fler, byggt till och 
bygger nytt. 
Men det jag tänkte lägga fokus på är vår mataffär. Ett tag såg det mörkt ut för mataffären och dess framtid, men nu kommer affären som 
också är väldigt glädjande få finnas kvar, i ny regi, nämligen Matkroken, Nära Dej, med Karola och Robert som affärsinnehavare. Mataf-
fären som i alla fall jag anser är en central punkt i en by där alla kan träffas. För att vår mataffär ska få finnas kvar så räcker det inte att 
enbart stödköpa ett paket mjölk, kaffe, snus eller en tidning för att få den att resultatmässigt gå runt. Många här i byn tror jag tycker eller 
snarare tror att det är dyrt att handla i Holsljunga och att det blir billigare att handla i tillexempel Svenljunga, men tanken på bensinkost-
naden och miljön vart tog den vägen? Om så skulle vara fallet att det är billigare att handla annanstans, har ni då tänkt på att det kanske 
skulle bli billigare matpriser här om alla handlar? För handlar alla så ökar omsättningen. 
Jag har därför gjort en jämförelse på en matkasse…

    Anitas Livs  ICA Kvantum 
1,5 l standard Mjölk  12,90   11,50
1 l Filmjölk   10,70   9,80
12 Ägg    25,90   23,95
1 paket Gevalia kaffe  36,50   32,95
Bananer    21,90/kg   18,95/kg
Äpplen Jonagold   18,90/kg   16,95/kg
Tomat    37,90/kg   35,95/kg
Isbergssallad   30,90/kg   32,90/kg
1 paket flora smör  23,50   22,95
Arla smör (Bak o stek)  28,90   29,50
Creme fraiche   10,10   9,70
2 kg Potatis   22,00   24,95
800 g Scan Falukorv  30,90   30,90
1 kg Kronfågeln Kycklingfilé 81,90   69,95
ICA laxfilé 4-pack   76,90   69,90
Serla Toapapper   31,90   26,95
Elvital Schampoo   31,90   28,95
1 kg Kungsörnen Pasta  18,90   16,95
800g Blandfärs   64,90/kg   68,95/kg
1 pkt Jäst för bröd  1,60   1,50
Längtan Bröd   30,50   27,95
Hushållsost 1,1 kg  83,90/kg   76,95/kg
2 l Bravo Juice   22,50   19,95
Totalt pris:   755,90   708,95

Bensin Svenljunga T/R lågt räknat:    15:-/mil    x 3,4 mil=  51 kr 
Bensin Svenljunga T/R lågt räknat:    15,00/mil x 3,4 mil=  51 kr
Bensin Svenljunga T/R inklusive slitage etc:  18,50/mil x 3,4 mil=  62,90 kr

Summan av kardemumman, det blir dyrare att åka till Svenljunga och handla. Så låt oss nu alla i Holsljunga till största möjliga mån 
handla i vår affär.  

/Sandra Bengtsson

Affären, livsnerven i byn 

Vad skönt det är att affären lever vidare. Har uppskattat att affären finns mer och mer varje år som jag bor här. Vilken service det är 
att ha den i byn. När jag var mammaledig och åkte någon annanstans och handlade fick man ju gå i flera olika affärer för att få tag i 
allt och det var inte alltid så lätt när barnen var små.
 När dom blev större och det fattades mjölk, bröd, makaroner mm när dom kom hem från skolan kunde dom gå till affären och skriva 
upp och jag kunde betala nästa gång jag handlade. Vilken service! Tänk alla gånger som jag har varit och handlat till kalaset, helgen, 
grillkvällen mm, kommit hem och glömt något, grädde, grillkolen eller brödet. Så gott då att bara ha någon minut dit istället för minst 
45 minuter innan jag är hemma igen.
Nu ser jag det även som "informationsträffen" när jag ska handla. Alltid träffar man någon att prata med, kanske någon som man inte 
sett på ett tag eller grannen. Ska jag åka till t ex Svenljunga så tar det c:a 45 minuter bara på vägen och så kostar det i bensin mm. 
Har blivit snål! Eller ekonomisk?
Nu är jag inte bättre än någon annan för visst handlar jag i Svenljunga, Kinna, Tranemo mm när jag har andra ärenden dit, men jag 
har blivit bättre genom åren på att gynna närproducerat när jag handlar. 
Tack Anita med personal, för alla år som du har orkat driva affären!
VÄLKOMNA till Holsljunga Karola och Robert! Hoppas att ni ska trivas så ni stannar här.
Så nu är det upp till oss Holsljungabor om vi vill ha kvar affären! För vad blir Holsljunga utan livsnerven AFFÄREN!

       /Tacksam Holsljungabo
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Prinsessan 

Det var en gång en prinsessa som hette 
askungen hon var
Så fin så alla kunde se henne. Sen hittade 
Hon en fin prins som var lika fin som hon. 
Då 
Frågade hon vill du bli ihop. Ja sa prinsen. 
Och dom
Gifte seg.

Av Astrid

Det var en gång två kompisar som hette 
Apelsinen och Jordgubben. Dem ska åka till 
fruktlandet och där träffa dem en frukt som 
hette Mango.  Dem blev vänner och då sa 
Apelsinen vi är rika. Fast sen så blev dem 
osams och Mangon blev en tjuv. Då stal 
Mangon pengar ifrån Jordgubben och Apel-
sinen när dem sov och sprang han iväg. 
Sen när dem vaknade så märkte dem att 
alla pengar var borta och Mangon också. 
Då kom Apelsinen och Jordgubben på att 
det var Mangon. Dem ringde till polisen och 
sa det är en som har rånat oss och då sa 
polisen vet ni vem det är? Ja det vet vi. Då 
fånga dem Mangon och han hamna i finkan. 
Efter några dagar så hälsa Jordgubben och 
Apelsinen på och sa där fick du!!!
 

Av 
Nora Abrahamsson och Johanna Lindqvist

Fritids
Sofia får sin hund    (del 1)

Det var en gång en tjej som hette Sofia. Hon 
var 10 år och gick i 4:an.En dag sa mamma 
du ska få din hund idag.  jaa sa Sofia med 
glad röst. Det var en Golden Retriever. Den 
ska heta Goldi oj jag menar Sara. Sen fick 
hon sin hund det var en jättefin hund. Vi gick 
ut och lekte kurragömma ute i trädgården. 
Det gick ett år och Sara var 3 år nu. Du är 
världens bästa hund sa Sofia och var glad 
över sin hund. nästa dag fick hon en till 
hund som hette Mojje. Dom fick hundvalpar 
som var jättesöta. Det var 4 hundvalpar. En 
ska heta Mille. Den andre ska heta Majnos. 
Den tredje och fjärde ska heta Minna och 
smulan. Det har gått 1 år nu hundvalparna 
var 1 år nu. Nästa dag skrek Sofia en hund-
valp är borta!. Va!!! Sa mamma är en borta 
ja exakt sa Sofia jag har en sa pappa. Men 
ååå pappa sa Sofia. När Smulan det var 
den sötaste av alla hundar. Vi gick ut och  
lekte ta pinnen. Det är en lek som jag kom 
på när jag fick Sara. Dom lekte en annan lek 
som hette fånga bollen. Den kom jag också 
på. Sen var alla i familjen ute och lekte med 
hundarna. Mamma du måste värkligen se 
det här dom är så söta sa Sofia och grät 
glädje tårar. Sofia gick i en sy slöjd. Hon 
sydde 7 kuddar till sina hundar dom blev jät-
tefina sa fröken. Du är underbar med dina 
hundar sa mamma. Då blev Sofia glad som 
en sol. Hon lekte och lekte hela dagen och 

Skolan
Vi har haft kulturvecka på skolan. 4:an var 
på teater i Sexdrega och tittade på Bet-
ween, en film som handlar om att vara mel-
lan barn och tonåring. Detta var uppskattat 
med mycket skratt, men även lite fundering-
ar. 5-6:an var på bio och tittade på Tomboy, 
en film som väcker en del tankar. Vi fick 
också besök av en konstnär, dansade lite 
och funderade över vad vi mer kunde göra 
med kultur.

Konstnärinnan Gunilla Boije af Gennäs  
kom hit och hon bad barnen ta med sig var-
sin onödig sak. Denna sak skulle bli kvar 
här och inte komma hem igen. Sedan kom 
Gunilla hit och visade lite av sina alster och 

lite av vad andra barn gjort. Därefter fick 
barnen från F-6 välja något av de onödiga 
saker som fanns, man behövde alltså inte ta 
det man själv tagit hit. Hon hade även med 
sig färg och tapeter, garn och tyger. Utav allt 
detta skulle barnen själva efter eget huvud 
skapa ett konstverk och sedan ge det ett 
namn. Barnen arbetade med stor iver, alla 
tyckte det var roligt. De fick dessutom prova 
på airbrush som är en slags sprutmålnings-
teknik.

Under veckan som gått har vi även tittat på 
film 3-6 och då tyckte vi att Mamma Mia var 
en bra bild av kultur med svensk anknyt-
ning. 3-6:an har också dansat folkdanser i 
idrottshallen. 1-2:an dansade också men på 
en egen tid.

sov som en stock. Hon drömde alltså om 
sina hundar. Den här natten ville hon inte 
drömma mardrömmar. Nästa dag sa mam-
ma vi måste sälja en hund okej? nej sa So-
fia. Men vi måste sälja en du väljer vilken. 
Visst jag väljer ingen. Du måste välja en sa 
mamma. Ja dom fick en till valp som hette 
ingen. Jaha sa mamma det viste jag inte sa 
pappa. När dom gav  ingen till en främling. 
Då sa främlingen tack så jättemycket. Det 
gick 1 år och dom glömde bort ingen. Sen 
levde Sofia lyckligt med sina hundvalpar 
och sin mamma och pappa.  

snipp snapp slut så var den här sagan slut

av: Lilyrose Josefsson

- Har Gud skapat fröken? frågade lilla 
Pelle på första religionslektionen i 
skolan.
 - Javisst.
 - Har Gud skapat mig också?
 - Jadå, han har skapat dig med.
 - Visst håller fröken med om att Gud 
har blivit skickligare på senare tid!- Hur gammal är du då, min lille vän?

 - Sex år, men jag skulle ha varit sju om 
inte pappa varit så blyg, säger mamma.

Fyraårige Kalle kommer gråtande 
springande till storasyster Eva och 
berättar:
- Niklas slog sönder min spargris!
- Var inte ledsen, tröstade Eva, du kan 
få stoppa dina pengar i min spargris 
istället.

Hur många syskon har du?
- Åtta stycken.
- Det måste bli väldigt dyrt.
- Nä, för pappa och mamma gör dem 
själva!
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Vem är Ludenben?

Barnen på Kajen, Holsljunga förskola har 
under en lång tid, till och från pratat om Lu-
denben. Han dyker upp i olika sammanhang 
i barnens lek. Ibland bor han hemma hos 
någon av barnen eller så bor han hos nå-
gons morfar eller hemma i skogen hos en 
kompis.

Vi bestämde oss då för att ta reda på lite 
mer om honom.
Hur ser han egentligen ut, var bor han, vad 
har han på sig osv.?
Barnen delades in i grupper och fick komma 
med förslag.
Barnen hade massor med bra förslag.
Han kanske är tjock, blå eller grön, träar-
mar, metallben, glasögon, keps med pro-
peller träningsjacka och jaktbyxor. Han har 
guldpengar och en lykta.

Vi började tillverka Ludenben. Kroppen 
gjordes av ballonger som kläddes med ta-
petklister och tidningspapper. Händerna, 
fötterna , näsan och öronen gjordes av troll-
deg, armarna av rep med ståltråd i. Armarna 
kläddes därefter med folie.
Ludenben fick även en guldmun men en 
sockerbitstand.
Han fick en keps med propeller på och yxor 
att hålla i handen så han kan hugga sin ved 
i skogen.
Ludenbens grotta gjordes också av ballong-
er som sedan målades och kläddes med 
mossa.

Barnen har deltagit med stor entusiasm un-
der hela arbetet och kompletterat med nya 
saker hela tiden, I skrivande stund tror vi att 
arbetet är färdigt, men vad vet vi???

Holsljunga förskola

- Farsan, tycker du om stekta äpplen?   
frågade sonen.
 - Ja, det är gott, svarade pappan.
 - Så bra, för nu har skogsbranden nått 
vår trädgård.

En lärarinna försöker lära barnen i 
klassen vad tempus är:
 - Om jag säger ”jag är vacker”, vilken 
tidsform är det då?
 Kalle, en av eleverna, svarar snabbt:
 - Det måste vara 40-talet...
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För Högvad är det 
spel i division 6 
Kinna. I år möter 
våra seniorer lag 

som Kindaholm 
och Öxabäck, allt-
så några lag inom 
närområdet. 
Spe laromsät t -
ning i seniortrup-
pen sker inför 

varje säsong och 
var arbete, studier och 

boende m.m. är beläget, påverkar årligen 
truppen. Några i truppen kommer kanske 
bara att göra enstaka inhopp på grund av 
detta. 
På plussidan kan vi notera att Alfred Lind-
qvist kommer tillbaka från Svenljunga och 
Erik Kärrander från Örby. Under spelarför-
luster går Tobias Petersson till Kindaholm 
- vi önskar honom lycka till där.
När ni läser detta är det full fart i serien, 
men endast seriepremiären är avklarad i 
skrivande stund. Premiären var på Stråvi 
mot Viskafors och vi fick en bra start med 
en säker seger. Stråvi och Hallevi är fina 
arenor, som de ansvariga ser till att hålla i 
toppskick. Till er som ännu inte haft tillfälle 

Kom i form!! 

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hall-
värdarna. Övrig uthyrning sker ge-
nom Maria eller Monika på Moga 

Fritid tel 18192.

Mer utförlig information finns på
www.holsljunga.com

Nyckelansvarig för
Ljunghagahallen är

Stefan Gustavsson tel. 33358

Hallvärdar:

Januari
Rolf Järphag 33178 
Sixten Bengtsson 33478
Februari
Bernt Johansson 33342
Peter Karlsson 33464
Mars
Bengt Persson 33334
Erland Josefsson 33433
April
Göran Karlsson 33335
Bernt Olof Wigge 33336
Maj
Patrik Harrysson 611191
Tore Björendahl 33073

Juni, Juli och augusti
Kontakta hallkommittén:
Gunnar Svensson
Tage Johansson
Jonna Thimell
Bengt Persson
Stefan Gustafsson

September
Tage Johansson 33195
Klas Johansson 33139
Oktober
Gunnar Svensson 33032
November
Sten Lennermo 33136
Fredrik Höper 33395
December
Anders Lindgårde 33197
Göran Svensson 33487

Holsljunga Spinning och Box
Är du sugen på att träna?

I Holsljunga idrottshall har vi både
spinning- och boxpass

Håll utkik efter höstens tider efter sommaren!
Vill du boka in dig på ett pass? 
Ring eller sms:a på nummer

0739 – 44 13 74

Besök oss gärna på  
www.holsljunga.com

eller

holsljungaspinningochbox.blogg.se

V Ä L K O M N A !

Glad sommar 
önskar vi er alla!

Lena, Jonna, Cina, 
Matilda, Elin & Ulrika

att besöka en hemmamatch rekommende-
rar vi ett besök.
På tränarfronten fortsätter Christer Persson 
och till sin hjälp har han Gert-Ove Nordling 
och Sixten Bengtsson. Emil Johansson 
(Ö) och Dan Josefsson går utbildningar i 
träning och ledarskap, detta är också en 
tillgång för truppen. Högvads BK är en för-
ening som sysslar med seniorfotboll och 
där även ungdomsfotbollen numera finns i 
HBK. En satsning på ungdomsfotbollen är 
viktig eftersom det är där vår återväxt finns. 
På hemsidan www.hogvadsbk.se finns för-
hoppningsvis alla uppgifter ni kan vara in-
tresserade av.
Lördagen 17 augusti blir det en heldag. 
Den börjar med den årligen återkomman-
de marschen i Holsljunga och avslutas på 
Holsljunga festplats med HBK:s knytkalas 
och dans till ”Roger&Ulf”. Har du inte varit 
med tidigare? Då har du en fin upplevelse 
kvar. Ta chansen!
Avslutningsvis vill vi rikta ett särskilt tack till 
annonsörer i programblad, övriga sponso-
rer och de som på något vis stöder fören-
ingen, utan er fungerar det inte.

/Styrelsen i Högvads BK.



Spegeln nr 91     Årgång 31     År 2013 7



Spegeln nr 91     Årgång 31     År 20138

En kväll tillägnad Anita 

När Byalaget började planera för en tack-
fest för Anita visste vi inte mycket om fram-
tiden.
Det såg mörkt ut med en ny ägare till affä-
ren och vi såg problem för byn om affären 
försvann.
När 20 april bestämdes var tanken att vi 
skulle ha kalaset på puben och att Eva & 
Ingvar skulle underhålla var en av förut-
sättningarna.
Glädjande nog ville många vara med och 
vi flyttade till dansbanan för att alla skulle 
få plats. En ovanligt lång och kall vinter 
gjorde att extra värme behövdes och när 
vi dukat till 80 personer och värmt upp med 
den inhyrda dieselvärmaren var det lika 
varmt som på sommaren.
För att inte Anita och Lasse skulle försvin-
na iväg till Valinge bad vi Ann-Christine & 
Bengt om hjälp. De bjöd på kalas den 20 
april kl.18, men Anita tyckte det var kon-
stigt eftersom ingen fyllde år och att det 
dessutom annonserades om Musikafton 
på dansbanan och att ingen berättade att 
de skulle gå dit gjorde att hon anade vad 
som var på gång.

Kl.18 den kvällen hämtades de två paren 
Björklund i bil av Daniel från Byalaget.

När de kom in på en välfylld 
dansbana stod alla upp och app-
låderade och det kändes nog lite 
speciellt att gå och sätta sig på 
de reserverade platserna längst 
fram.
Från Byalaget hälsade Bosse & 
Anna-Karin alla välkomna och 
berättade varför vi samlats den-
na kväll. Givetvis var det för att 
visa vår uppskattning för allt som 
Anita med Lasses hjälp gjort för 
byn och alla föreningarna genom 
åren.

Eva & Ingvar spelade några bi-
tar och sedan var det tid för mat: 
Pyttipanna med tillbehör levere-
rat från Turgrens Pub. När alla 
ätit sig mätta och även fått i sig 
lite dryck av olika slag var det all-
sång med quiz som stod på pro-

grammet. Alla sjöng för fullt och vi fick olika 
uppdrag av Ingvar, bland annat skulle Anita 
snarka. Frågorna var mer eller mindre lätta 
och när allt var klart fick 5 per-
soner priser för sina kunskaper.

Nu var det tid för kaffe och tårta. 
Som vanligt hade 7 av byns da-
mer ställt upp och bakat och det 
var en härlig tårtbuffé som du-
kades upp.
När kaffet var avklarat spelade 
och sjöng Eva & Ingvar och 
berättade om att de varit och 
hälsat på hos Anita och att hon 
då bett dem spela vissa sånger. 
För att gå med på detta ville 
de att Anita skulle vara med på 
scenen och bland annat spela 
flöjt genom att blåsa när Eva 
spelade. Det hela avslutades 
med att Anita, Taina, Eva-Lena, 
Ann-Christine & Anna-Karin var 
på scenen och fick varsin sax. 
De fick spela saxsolo ackom-
panjerade av Eva & Ingvar till publikens 
jubel.
Efter musiken pratade Bosse & Anna-Karin 
till Anita och tackade från Byalaget och alla 
andra föreningar för allt hon hjälpt oss med 

genom åren. Vi påminde om några saker 
som varit särskilt värdefulla: 4H lägret 
2005 när Anita hade hand om frukosten till 
alla 1500 deltagarna, Hallfesten 2010 när 
Anita fixade maten till ca 200 personer och 
när bensinen försvann juni 2009 valde hon 
efter viss påtryckning från Byalaget att läg-
ga mycket tid och pengar på en ny mack 
som invigdes augusti 2010.

Föreningarna HIF, 4H, Hembygdsfören-
ingen och Byalaget överlämnade en blom-
ma och ett presentkort på Resia till Anita 
& Lasse och även Fiskevårdsföreningen, 
HIF och Kindsnejdens Folkdanslag över-
lämnade blommor.

Vad vi inte visste när vi planerade tackfes-
ten för Anita var att vi den här kvällen gläd-
jande nog skulle få passa på att välkomna 
de nya affärsinnehavarna Karola & Robert. 
Bosse bad Karola & Robert komma upp på 
scenen och presentera sig och berätta hur 
de tänkt sig framtiden. Byalaget överläm-
nade även en välkomstblomma till dem.

Kvällen började lida mot sitt slut och 
många ville prata med Anita innan de 
gick hem.
Byalagets styrelse kände sig nöjda 

Alla spelar sax
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med kalaset och vi hoppas att Anita & Lasse och alla andra som var med 
tyckte detsamma.
Nu ser vi med spänning fram mot nya tider i Holsljunga, som för första gången 
på massor av år inte har en ICA Butik, men istället får en mataffär där vi kan 
fortsätta träffas och sätta upp meddelanden om vad som är på gång i byn.

Se nu därför till att handla och träffas i Matkroken, Nära dej, som bortsett från 
ICA:s varor kommer att hålla ungefär samma sortiment, så håller vi vår by 
levande!

/Byalaget

”22 år i ICA Butiken ni lagt er energi. Nu vi 
önskar er att det massor av fritid ska bli.
Till olika evenemang du donat och grejat 
och gubben din han har fixat och fejat.
Om någon har frågat om du ordnar maten. 
Då har du utan knot fyllt alla faten.
Arbetsdagen har varit väldigt lång för det 
mesta. Som alltid har blivit till nytta för oss 
flesta.
För vår present vi hoppas ni vill på semes-
ter fara. Och att ni i ert kära Valinge mer 
kan vara.
Vi får ej glömma de härliga barnbarnen 
små. Nu Milli & Pelle mycket mer av er tid 
kan få.
Nu till Er båda vi ger en jättesalut. Och 
lyckönskar Anita när hon i pension går ut.”

Alla tiders handlare, fr.v Eila, Rolf, Lasse, Anita, Robert och Karola

Lasse hade kul på festen



Spegeln nr 91     Årgång 31     År 201310

Utveckling av begreppet Trivselbygden
Trivselbygden bildades för drygt 10 år sedan med ett samarbete mellan byalagen Älekulla, Öxabäck, Älvsered, Mjöbäck, Överlida, 
Holsljunga, Ö Frölunda, Mårdaklev, Håcksvik och Kalv med Mjöbäcks Sparbank som samordnare och sponsor. Målsättningen är att 
marknadsföra bygden med alla de positiva fördelar som finns. Nu är det dags att utveckla begreppet Trivselbygden!

Mjöbäcks Sparbank är initiativtagare och huvudsponsor till att skapa ett ”Näringsråd för Trivselbygden” som skall styras av en sty-
relse/ledningsgrupp som till sitt förfogande har en anställd tjänsteman. Styrelsen i Mjöbäcks Sparbank har startat upp verksamheten 
genom en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram planläggningen på den framtida driften/organisationen. Arbetsgruppen består av 
Jörgen Arvidsson, Christer Everås, Fredric Lindgårde och Lars-Göran Lind.
Projektet har som målsättning att företagen/näringsidkarna skall ha en person som kan hjälpa till med diverse frågor, marknadsföra 
bygdens företag, ”ragga”  företag till bygden, stödja nyföretagande mm.
En av de första åtgärder som arbetsgruppen gjort är att byalagen har fått information och uppdrag att bjuda in bygdens företag till en 
informationsträff för att diskutera företagens intresse/önskningar.
I början av 2013 presenterade arbetsgruppen den framtida styrelse/ledningsgrupp som skall styra arbetet samt även den tjänsteman 
som kommer att arbeta i verksamheten: Bo Ehn.
Se mer på www.trivab.se

Tack

Jag vill passa på att tacka alla kunder, som handlat och samtidigt gynnat affären under mina 22 år! Ett stort 
tack också till all personal, som har jobbat under åren – ingen nämnd, ingen glömd, fast Taina har ju stått ut 
i alla år… Samtidigt vill jag passa på att önska Karola och Robert lycka till! Hoppas att ni uppskattas och att 
Holsljungaborna visar att de vill ha en affär. Det vill nog alla, men då behöver man handla där också… Fler 
kunder ger ett bredare sortiment och fräschare varor! /Anita

Tusen tack för den stora överraskningsfesten på Stråvi! 
Tack till alla kunder och vänner, som gjorde kvällen till ett oförglömligt minne. 
Tack till Byalaget, som arrangerade det hela och till Eva & Ingvar, som underhöll oss.
Tack och kram till alla för blommor, presenter och tjusiga och goda tårtor i samband med festen och att vi 
nu slutar som handlare i byn!

/Anita och Lasse 

 

Sommarfin i håret?
Ring

Gerds Hårvård  
och beställ tid!

 
333 35
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1. 
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9.

10.
11.
12.
13.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rätt lösning på tävlingen i föregående nummer

Vinnare

Tack för era svar på tävlingen i förra numret! 

Här har vi årets första vinnare:

Ronny Arvidsson
Birgitta Hansson
Lena Björendahl

Stort grattis! 
Ni kan hämta ut två trisslotter var hos 

Matkroken 

 28 b i a

1000 o e n

365 d p e å

52 k i e kl

10 km p e m

64 r p e sb

60 s p e m

144 s p e g

11 s i e fbl

24 t p e d

88 t p e p

8 b p e s

349 rdl

9 p i ss

90 g i e r v

18 h p e gb

13 m p e tk

12 st

0 g C n v f

4 k p e å

2 h p e c

5 f p e h

28 bokstäver i alfabetet

1000 och en natt

365 dagar på ett år

52 kort i en kortlek

10 kilometer på en mil

64 rutor på ett schackbräde

60 sekunder på en minut

144 stycken på ett gross

11 spelare i ett fotbollslag

24 timmar på ett dygn

88 tangenter på ett piano

8 ben på en spindel

349 riksdagsledamöter

9 planeter i solsystemet  (med Pluto)

90 grader i en rät vinkel

18 hål på en golfbana

13 matcher på en tipskupong

12 stjärntecken

0 grader Celsius när vatten fryser

4 kvartal på ett år

2 hjul på en cykel

5 fingrar på en hand 
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Ska be att få presentera oss!
-För de flesta Holsljungabor är vi okända. 
Till Källebacken, som är Göstas föräldra-
hem, flyttade vi vid årskiftet 2011-12. Vi 
köpte det för ca 10 år sen.
Källebacken har varit familjens fritidsställe 
men så mycket fritid har vi aldrig haft. Se-
mester vet vi knappt vad det är men det har 
varit skönt att åka hit några dagar eller över 
en helg för här fanns inte så många mås-
ten mer än att klippa gräset, rensa ogräs 
och sköta skogen.
-Göstas föräldrar hette Åke och Anna 
Karlsson, och han har fyra syskon. Åke 
byggde och renoverade ett flertal hus och 
ladugårdar i socknen.
-De tre första åren bodde vi i Älvsered 
men 1975 flyttade vi till Ljung i Herrljunga 
kommun, där vi bodde i 17 år. Därefter 
köpte vi en skogsgård 2 km från Herrljunga 
centrum. Perfekt läge, nära till allt och 
inga grannar precis inpå sig, alltså ganska 
ostört. Tänk er bara att ta en 20 minuters 
promenad  till stationen, ta tåget och åka 
ner till Göteborg, gå och shoppa, äta en bit 
mat, öl eller vin, flanera lite, kolla in folket 
på Avenyn och sen ta nattåget hem. Bara 
slippa att tänka på bilen är ju värt en hel 
del. Närheten till allt måste jag erkänna att 
jag saknar ganska mycket.
-Att vi överhuvudtaget flyttade lite norröver 
berodde på att Gösta blev värvad som ma-
skinförare till ett skogsföretag där. År 1986 
bildade han ett eget aktiebolag och jobba-
de med att avverka skog med en s.k. skör-
dare. Själv har jag fungerat som alltiallo i 
företaget, alltså skött markservicen. Vi blev 
på -90-talet intervjuade av en skogstidning 
och då sattes rubriken ”utan hustrun går 
det åt skogen”. Det var en ganska fyndig 
rubrik, tyckte vi. Reportern visste inte hur 
nära sanningen han var.
-Jag har även drivit eget företag men mer 
hobbybetonat inom diverse hantverk och 
hade även presentbutik några år men det 
blev lite väl mycket av det hela.
-Sen 2001 jobbade Gösta med service och 
reparationer åt andra skogsentreprenö-
rer och hade även reparationer av kedjor 
och svärd till skogsmaskiner. Dessutom 
har vi även varit återförsäljare för ett flertal 
branschföretag. Vi sålde allt som skogsen-
treprenörerna kunde tänkas behöva för sin 
verksamhet. November 2010 åkte Gösta 
på ett hjärtstopp och ramlade 4m från en 
stege, bröt benet och satt gipsad i 5 må-
nader då försvann de flesta kunderna. Sen 
dess går han på batteri, så konsekvensen 
av det och nära till pension gjorde att vi be-
slöt att sälja och flytta.
-Två flickor hade vi när flyttlasset gick -75 
och den äldsta Ann-Margreth flyttade ner 
hit för 7 år och blev sambo med Erik på 
Stommen. Madeleine med man och tre 
barn bor kvar i Herrljunga. Vi bodde alla 
på gården eftersom det fanns två bostads- 
hus. De köpte eget hus när de fick reda på 
att vi tänkte sälja och flytta, att ta över går-
den tyckte de blev för jobbigt. Sen tyckte 
de ju inte heller att det var så kul precis att 
vi skulle flytta och det kan man ju förstå. 
Det fanns ju nästan alltid någon hemma 

så det var inga problem med barnvakt. 
Numera blir det inte så ofta man träffas, 
barnbarnen har fullt upp med fotboll och 
innebandy m.m.
-Källebacken var ganska omodernt så det 
behövdes en ansenlig renovering men 
även utbyggnad. Så förra sommaren gjor-
de vi en tillbyggnad med ny entré, värme-
central för ved, sol och jordvärme, tvättav-
delning, toa och bad. Vi rev ut det gamla 
köket förutom kökspannan och vedspisen, 
ett stort skafferi och en kammare fick också 
åka ut. Istället byggdes ett nytt kök med 
matplats. Oj, vilket fantastiskt lyft det blev.
Hela sommaren hade vi s.k. compact li-
ving. Ute i ladugården hade vi köket i kalv-
kätten, matplats i svinstian, tvättstuga och 
disk i mjölkrummet och förråd i kospiltorna. 
Utedasset blev uppfrächat igen med ny 
toasits, tavlor, blomma och en fin lampa 
och tidning att läsa. Många besökare tyck-
te vi hade det riktigt mysigt. Stort minus var 
att stå ute och duscha för solen, ja, vilken 
sol, värmde nästan aldrig upp vattenpela-
ren.Men det är märkligt att det mesta går 
när det är tvunget. Kunde man leva så förr 
så kan man väl stå ut en sommar eller hur. 
De flesta skulle nog inte göra det frivilligt.
I sommar fortsätter renoveringen på huset 
mest utvändigt och det ska grävas dammar 
för avloppet så fort tjälen släpper. Det ska 
bli mycket intressant att se hur det kommer 
att fungera. Resten av huset får nog vänta 
ett år till för orken tryter fortare nu och man 
behöver ju inte slita ihjäl sig utan ta vara på 
tiden lite mer.

/Gösta och Margaretha Karlsson 
Källebacken

Gummihandskar
Nästa gång du ser ett par gummihandskar kommer du nog att le när du tänker på 
detta.
”En tandläkare märker att hans nästa patient, en gammal gumma är ganska nervös.  
Medans han håller på att dra på sig ett par gummihandskar försöker han med en liten 
historia att få henne att slappna av lite.
Så han frågar henne: -Vet tant hur man gör sådana här handskar? Hon ruskar på hu-
vudet och svarar: -Neej, det gör jag inte. -Jo, sa han, det finns en stor fabrik i Canada
där dom har ett stort kar med latex. Alla arbetare som jobbar där går till karet varje dag 
och doppar sina händer i Latex som de låter torka och därefter drar de av de färdiga 
handskarna. De slänger handskarna i olika lådor, en låda för varje storlek. Gumman 
rörde inte en min. Jaja, tänkte han jag gjorde i alla fall ett försök.
Några minuter senare under behandlingen började gumman skratta så han avbröt och 
frågade vad det var som var så roligt.
-Jag kom bara på hur kondomer måste vara gjorda!”

spegelredaktionen
 

vill önska alla läsare 

en grön och 
skön sommar!

Se upp - se ner!
Vi är två barnfamiljer i området precis vid 
campingen, som känner att buskörningen 
där är helt oacceptabel. Vi känner oss ofta 
otrygga när våra barn är ute och leker. 
Efter ett skriftligt önskemål till kommunen 
angående åtgärder  för hastighetsbegräns-
ning från kyrkan ner mot campingen i Hols-
ljunga, har kommunen nyligen placerat ut 
ett tillfälligt väggupp. Vi tycker att det skulle 
behövas ett gupp till lite längre upp på vä-
gen, precis innan kurvan mot korset, efter-
som bilarna fortfarande hinner komma upp 
i hög hastighet både före och efter guppet. 

Följande svar har vi fått:
”Kommunen har ett förslag till åtgärd för att 
få ner hastigheten på den aktuella vägen.Vi 
har ett par mobila fartgupp som vi tidigare 
använt inne i Svenljunga. Dom monteras 
på våren och tas bort på vintern inför snö-
röjningen. Problemet med dessa är att de 
har monterats bort och gömts av personer 
som vill köra fort. Vår arbetsledare försöker 
hitta ett sätt att utföra monteringen så att 
det blir mycket svårare för privatpersoner 
att ta bort dem. När han hittat en lösning 
kommer guppen att monteras på vägen till 
badplatsen ihop med skyltar som varnar 
för gupp.”

Återstår nu att se vad som händer i som-
mar!
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Kinds MotorVeteraner
 

hade årsmöte den 2 februari i Holsljunga 
församlingshem.
Ordförande Kalle Pettersson lämnade ef-
ter 3 år över ordförandeposten till Thomas 
Persson, Östra Frölunda. 
På årsmötet diskuterade och planerade 
föreningen för sitt 10-årsjubileum. Det är 
några år dit …7 år kvar… Men bra plane-
ring kräver framförhållning!
Tankarna är att vi eventuellt skall kunna 
göra en medlemsresa till England. Där 
bl.a. tändkulemotorns historia startade. 

Herbert Akroyd-Stuart född 28 januari 
1864, död 19 februari 1927, var en engelsk 
industriman och uppfinnare av tändkule-
motorn.
1885 spillde han oavsiktligt paraffinolja i 
en behållare med smält tenn. Paraffinet 
förångades och tog eld. Detta gav honom 
idén att försöka använda paraffin istället för 
bensin. Problemet var att han inte kunde 
använda en förgasare eftersom paraffinet 
var trögflytande. (Källa:Wikipedia)

Men under tiden vi väntar på en eventuell 
Englandsresa så håller vi igång våra aktivi-
teter här hemma:

Midsommardagen har vi traditionellt 
Midsommarrally 

samling kl. 14:00 
hos Åke Johansson i Håkanhult 

och efter en tur i byn, samlas vi på 
Campingen i Holsljunga

Lördag 7 september kl. 10:00-15:00
arrangerar vi vår 

Veteran-/motordag i Ö Frölunda 
Förra året var vi ca 115 utställare. 

Vi får se om vi slår det i år. 
Det finns också möjlighet för den som vill 
ha bakluckeloppis/försäljning att delta. Ing-

en anmälan eller deltagaravgift. 
Ej heller tvång på medlemskap, utan

dagen är öppen för alla.
Grill- och kaffeförsäljning samt fiskedamm 

kommer att finnas på plats.

Varmt Välkomna!

/Kinds MotorVeteraner gm Carina Holmin

Nytt från Kyrkan
Nu är det snart midsommar och då plane-
rar vi som vanligt för en Friluftsgudstjänst i 
Floghult. I år hoppas vi att vädret blir bra, 
så Gudstjänsten kan vara där. Förra året 
var prognosen regn, och man valde att 
flytta Gudstjänsten till församlingshemmet. 
Så blir det i år också om det inte går att ha 
Gudtjänsten i Floghult.

För övrigt kan sägas om verksamheten, 
att det blir ingen Vägkyrka i Holsljunga i 
år. Kyrkorådet tog ett beslut om detta, och 
man önskade, att få ha mer musik på van-
liga Gudstjänster i stället.

Till hösten hoppas vi kunna fortsätta med 
en Skördegudstjänst på Tacksägelseda-
gen. Man tar med olika skördealster till kyr-
kan, och tackar Gud för vad man fått. Det 
kan vara grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, 
men också sådant som man tillrett på olika 
sätt som saft, sylt, bröd m.m. Efter Guds-
tjänsten blir det auktion i församlingshem-
met, på det man tagit med, och behållning-
en går till välgörande ändamål. Det brukar 
ge en god slant på gemytligt sätt, så tänk 
på detta redan nu och kom till Kyrkan på 
Tacksägelsedagen. Visst är det viktigt att 
man tar med olika skördealster, men lika 
viktigt är att det finns människor som vill 
köpa, av vad som tagits med, SÅ ALLA ÄR 
VARMT VÄLKOMNA!

I höst är det också kyrkoval. Det är val till 
Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrko-
fullmäktige i det nybildade Kinds Pastorat. 
För vår del är det närmast val till Kyrkofull-
mäktige som är mest intressant. Vi har en 
lista ihop med Mjöbäck, och för Holsljunga 
är det Ulf Oskarsson, Lars Svensson och 
Sven Johansson som är med. Det är vik-
tigt att så många som möjligt kommer och 
röstar, för det antal personer vi får med i 
Kyrkofullmäktige beror på hur många som 
röstar. Man tror väl att det är antal kyrko-
tillhöriga, som avgör hur många personer 
vi får med, men så är det inte här, sägs 
det. Från Holsljunga hoppas vi få med en 
person, plus en ersättare. Valet är den 
15 september, men det är då i Överlida. I 
Holsljunga kan vi förtidsrösta lördagen den 
7 september, så vi hoppas att ni reserverar 
den dagen och kommer och röstar.

Från 1 januari 2014 blir vi också en för-
samling ihop med Mjöbäck. Det ska också 
väljas ett församlingsråd, men här sker 
det inget val den 15 september, utan det 

är det nyvalda Kyrkofullmäktige som utser 
församlingsråd. Från Holsljunga har vi läm-
nat en lista på personer som är beredda att 
ingå. Med på denna lista är Lars Svens-
son, Sven Johansson, Anneliese Lundin, 
Inga-Kajsa Johansson, Anders Johansson, 
Tage Johansson, Marita Claesson, Eja Lil-
jerup och Inga-Lisa Svensson. Lill Terol 
och Therese Söderlind var också intresse-
rade att vara med, men var inte valbara, då 
de är anställda inom Kyrkan. För övrigt kan 
sägas att man just nu arbetar med att ge-
nomföra bildandet av Kinds Pastorat med 
bl.a. val av ny kyrkoherde,

Till sist önskar vi alla en fin sommar och 
besök gärna Gudstjänsterna i vår kyrka, 
både för egen del, men också för att visa 
behovet av att få ha en kyrka i bygden. En 
kyrka dit man kan komma i glädje och sorg, 
men också vid högtider som dop, konfirma-
tion, vigsel och begravningar, och en kyrka 
där man på ett alldeles särskilt sätt får 
möta Jesus.

/Sven Johansson,
Kyrkorådets ordförande.

 
Glad mormor

Om allt går planenligt tänker Lisa, Luke 
och Anders komma till Holsljunga nå-
gon gång i juni. 
Som de flesta av er vet får man bara ta 
med sig ca 20 kg på flyget. Det betyder 
att de har svårt att få med sig barnstol, 
alla barnkläder, barnvagn osv. 
Om du som läser detta vet att du har, 
eller känner någon som har någon form 
av barntillbehör, som du vet att du kan 
låna ut ca 2 månader, så kan du väl 
höra av dig till 

Inger Lindberg Hedin 
0325 - 3310 eller 070 - 663 3381 www.kimv.se

Tack 
 

alla ni som skickar in 
bidrag till Spegeln! 
För att underlätta 

redigeringsarbetet 
vill vi att ni skickar 

text & bilder separat. 

Tänk på att endast 
använda adressen

spegeln@holsljunga.com

 
Spegelredaktionen
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Vem behöver
motorsågskörkort?

Från den 1 december 2012 gäller Arbets-
miljöverkets nya regler för användning av 
motorsåg och röjsåg.

- Va ska det va bra för…jag har ju kört mo-
torsåg sen barnsben. Ja så är det många 
som tänker, men som en äldre deltagare 
sa  ”tänk om jag fått lärt mig denna teknik 
när jag började inom skogen, vad jag då 
hade sluppit många tunga moment som 
slitit på min kropp”.
Så även för en gammal van skogshuggare 
så finns det nytt att lära!
Under våren var det ett gäng glada grabbar 
från ung till gammal, ovan till van motor-
sågshanterare från Holsljunga, Östra Frö-
lunda, Aplared  och Ringestena som gick 
en studiecirkel på Vuxenskolan i Sven-
ljunga.

Calle Hansson?Bernt Johansson?

Gruppen hade ett par träffar inomhus, men 
annars var det lärande ute i skogen som 
var huvudsaken. 

Kursen har absolut något för alla eftersom 
den omfattar både säkerhet och ergonomi. 
Några vanliga kommentarer till de mer er-
farna var:

Visiret...fällde du ner det?
Hur bär du sågen när du kvistar?
Du kanske skulle böja mer på armar och 
ben, så spar du ryggen!

En utav de praktiska träffarna genomför-
des hos en av deltagarna - 
Kalle Pettersson Håkanhult Holsljunga

Lika som bär

Fästingar (Ixodida),
är samlingsnamnet för en grupp små spin-
deldjur. Fästingar är parasiter som lever 
på att suga blod från däggdjur, fåglar och 
ibland även reptiler och groddjur.
 

De två stora fästingfamiljerna utgörs av 
hårda fästingar (Ixodidae) och mjuka fäs-
tingar (Argasidae). De hårda fästingarna 
har ett skal av kitin, och det är med dem 
som det svenska ordet fästing vanligen as-
socieras. De mjuka fästingarna suger blod 
under minuter eller timmar, till skillnad från 
de hårda som borrar sig fast och suger 
blod under flera dagars tid.
 

Arten Ixodes ricinus är vanlig i Sverige. 
Den angriper framför allt hundar och katter, 
men också de flesta andra däggdjur och 
även fåglar. Från att ha varit endast 2–3 
mm lång sväller den ut till en längd av cirka 

10 millimeter på 9 dygn. Kroppen är då så 
elastisk att den studsar som en gummiboll. 
Till färgen är den vit, blåaktig eller brun, 
bortsett från den mörkbruna, glänsande ki-
tinplåten på ryggens främre del.

Ta så snart som möjligt bort en fästing som 
bitit sig fast. Då minskar risken att drabbas 
av borrelia.

Gör så här: Använd en pincett, naglarna 
eller en fästingborttagare.

 1. Fatta tag om fästingens mundelar så 
nära huden som möjligt - utan att klämma 
bakkroppen. Annars finns en risk att du 
överför borreliabakterien.

2. Använder du naglarna eller en pincett 
drar du rakt ut utan att vrida. Använder du 

en fästingplockare följer du instruktionerna 
för den.

3. Tvätta såret efteråt med desinfektions-
medel. Tvätta händerna med tvål och vat-
ten.
 

Det är ingen fara om du inte får ut hela fäs-
tingen. Efter några dagar uppstår en liten 
inflammation och då kan du enkelt lyfta ut 
kvarvarande delar med en pincett eller nål.
 
Håll koll på huden där du blivit fästingbi-
ten. Den lilla rodnad som kan uppstå vid 
fästingbettet än vanligen ofarlig och kräver 
ingen behandling.
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Det kom ett mail ...
I min bok ”Den bistra verkligheten” som 
jag gav ut under 2011 finns min dikt 
”Framtiden”. Det är väl ungefär så som 
vår Jord fungerar i dag.Vem är jag? Jo, 
min bror Leif Gustafsson är ju känd där 
hemma! 

Framtiden !? 
(Skrivet den 20-21 september 1999)

Framtiden, den som kommer, fast icke den 
omedelbara där Millennium - och Sekel-
skifteshändelser är en parentes för våra liv 
och en andrahandsfaktor för den tid som 
ges med orkaner och jordskalv vi allt oftare 
kan befara. Tänk efter - framåt - på sikt! Or-
kar vår egen mirakelplanet svara upp mot 
våra förväntningar, kapitalets förräntningar 
där oförsvarlig mänsklig förmätenhet med 
regnskogsskövel slösat har under en nor-
mal människoålders oförsiktighet.

Oljetorn som ständigt förme ras på bekost-
nad av vindkraftverk, solljuseffekter och 
djupa vattenmassans naturligt enkla ren-
het där Prognoser, Kvantfysik och ogrip-
bar Teknik varje dag förs fram utan att 
någon beständig nyordning blir till, detta i 
strid med naturens egen lag. Har ej Ozo-
nets brister för oss människor tydligt nog 
förklarat, att det som händer ej längre kan 
tolereras och att det som dagligen sker i 
våra länder ej längre ger pardon eller några 
förlåtande tidsfrister.

Kan någon försvara eller förklara för kom-
mande generationer hur dum vår Mänsklig-
het varit. Hur det vackra på konstgjord väg 
vuxit fram, hur vårt handlande - en skam 
- beskurit vår livsstam på oförsvarligt sätt. 
Vilka fragment från nu traderas framöver? 
På vilket sätt blir barnen upplysta om, att 

delar vi ej behöver gjort större skada än 
den nytta och nöje vi erfor i stundens ram. 
Vem i vår Människofloras bildade, upplysta 
krets törs stiga fram och klart deklarera, att 
det nu är slut om den ordnin g vi satt i sys-
tem ej klingar ut. Vår ljusa dag kan snabbt 
bli en mörk natt!

Vår ”Vetenskap” bör ha kännedom om na-
turens sneda belast ning, en situation - som 
- om inte vår glättiga och skenande livsfö-
ring till naturen har moniseras - kan kasta 
vår planet miljontals mil ut i evighetens 
rymd. Omvänt; som en gång i tiden allting 
up pstod med en ”Bang”, en vän explosion 
som skapade generösa villkor för alla på 
vår jord. Hur länge skall At mosfären - Him-
melskt god - få förfalla innan vi blir medvet-
na om vårt Univer sums styrkor, dess hela 
sammanhang och rätt förstår, att Jorden ej 
av gränslösa resurser består, där, oavsett 
om alla våra snillen spekulerar ingen hjälp 
vi får, om de ej bestämda villkor når.

Sitsen vi har, är och förblir olöst liksom gå-
tornas mystik där någon däruppe konstate-
rar, att Världen ej är omätligt rik utan mes-
tadels består av besinningslös trafik och 
oansvarig politik där ingen makthavande 
vågar förklara; att ”Klotet” rämnar mitt itu 
om vi inget gör, utan bara det ursprungliga 
förstör, - och ? , om vi fortsätter likadant 
och obesvärat som nu blir vårt slut, att vi 
alla tillsammans dör, både de, dom, alla, 
liksom jag och du - ! 

/Göthe Gustafsson

Att göra något som man inte 
tror man kan….. 

Har du varit med om det? Jag var med om 
det nu i mars. I cirka en månad var hjärtat 
mestadels i halsgropen eller knäna svaga. 
Kan jag detta? Nej det går nog inte. Vi får 
nog avstyra det hela. Då är goda vänners 
tillrop guld värda. Ord som ”Du klarar det”, 
”Du kommer aldrig att ångra dig”, ”Det är 
klart att du fixar det”, ”Du kommer att ångra 
dig om du inte gör det”, ”Vi hjälper dig här 
hemma” är en fin stöttning. Dessutom en 
son som sa att han kunde tända i pannan 
gjorde att jag vågade fortsätta framåt i tan-
ken och i det praktiska arbetet. En älskad 
dotter satt vid min sida när viktiga saker 
skulle lösas via datorn. För vissa låter nog 
detta lite töntigt, men jag tillhör de som inte 
satt min fot utanför Holsljunga i onödan. 
Här är ju så fint. 
Men nu var det alltså dags att lämna trygg-
heten för en tid. Den 11 mars lämnade jag 
hemmet för mitt livs resa. Nu var hjärtat i 
halsgropen och tårarna strömmade utför 
kinderna. Kasta dig ut nu och fixa detta, sa 
jag till mig själv. Den 12 april stod jag på 
Landvetter igen och gjorde minst 10 jämfo-
tahopp och skrek ”Jag fixade det!”. 
På köpet fick jag en fantastisk upplevelse 
tillsammans med Lasse. Tänk att få hålla 
om sitt första barnbarn. Att flera dagar i 
streck få mysa och prata med honom. Fle-
ra av er som läser detta vet hur gott små 
bäbisar luktar. Det var helt underbart att få 
se hur en älskad dotter har det på andra 
sidan jorden. 
Mycket var verkligen på andra sidan jor-
den. Tänk att komma ihåg att solen är i 
norr mitt på dagen, annars går man åt fel 
håll i den lilla staden. Det var höst. Träden 
av europeiskt ursprung fällde sina löv. Den 
lilla koalan tittade slött på oss uppifrån ett 
träd. Vi körde på en känguru. Både den 
och vi klarade oss utan men.
Jag kan berätta i flera timmar om mina och 
Lasses upplevelser. Så vill du veta mera är 
det bara att trycka på ”start”-knappen. 

Några rader från en som är glad över att 
vara hemma i Holsljunga igen, men nume-
ra vet att hon kan.

/Inger

Vill ge en bukett rosor, nej liljekonvaljer, 
till Hembygdsföreningens styrelse, som 
lät oss låna stugan till vår trivselkväll! 
Himla mysigt och uppskattat! Vi kom-
mer gärna tillbaka! 

/Lisbeth & Carin 

Rosor till dig som använder grillstugan 
på Näset och lämnar den i fint skick när 
du går!! Kanske en självklarhet för de 
flesta, men inte för alla!

/ Holsljungabo
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Knallekviltarna i Borås

har en 
sommarutställning på

Kajsas & Åkes loge i Håkanhult
 28-30 juni kl. 11-17

Varmt välkomna!

Föreningen Holsljungahemmets båtbrygga 
hälsar att det går fint att hyra båtplats nere vid 

badstranden. 
Kostnad 300:-/säsong. 

Kontakta Jonna på mobil 0708-106421
om intresse finnes!

Allsång på Stråvi 
Tisdag 20 augusti kl 19.00

Marie Arturén
och 

Lennart Palm
Inträde

Kaffeservering, lotter m.m
Tag gärna med egen stol!

Detta är ett samarrangemang  av Byalaget och Holsljunga IF  

Holsljungamarschen 2013

Boka den 17 augusti för årets 

traditionsenliga marsch.
Bilda lag och delta i årets 

roligaste evenemang !

ANMÄLAN !!!

Ring eller kom till klubbstugan på Stråvi 
tisdagen den 6 augusti kl. 18 – 20. 

Anmäl även via tfn 0325-33167, 
0708-106421 alt 0738-349958. 

Samma tider gäller vid telefonanmälan.
Du kan även anmäla dig till knytkalaset 

vid detta tillfälle.

Kostnad marsch 100:-/pers. 
Födda 2000 och senare 30:-/pers. 

På kvällen blir det knytkalas med 
sedvanlig prisutdelning och dans till

ROGER & ULF

Välkomna!
HIF & Högvads BK

Öppettider Campingen

 26 april – 6 september

Bemannad 
6 juni - 31 augusti

10.00 - 18.00
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Fira
MIDSOMMARAFTON på HÖGELYCKE

Vi klär stången kl 10.00 
- fika till alla som hjälper till! 

Ta gärna med blommor!

 
Traditionsenligt firande börjar kl 14.00 

Musik - Dans
Lotterier - Kaffeservering - Auktion 

 

Alla varmt välkomna! 

“Lilla fruntimret”
 

Söndag 6 okt kl 16.00 
i Mjöbäcks bygdegård

Ett samarbete mellan
 

Holsljunga 
Överlida & Mjöbäcks 
hembygdsföreningar 
samt studieförbundet 

Vuxenskolan.

 Entré 100 kr  
Kaffe med 

fralla & kaka ingår

 Hjärtligt välkomna!

Föranmälan till: 

Gunhild Johansson
Överlida 

 tel: 320 79

Britta Andersson
Mjöbäck 

tel: 341 25

Gun Terol  
Holsljunga 
tel: 331 27

 

EKO-MUSEETS DAG I GRÄNE 20 JULI
BEMANNAT KL. 10.00 – 12.00

RESA TILL NÅGRA BESÖKSMÅL I EKO-MUSEET 
DEN 8 SEPTEMBER

Håll utkik efter affischer och titta i
 Borås Tidning under: INFÖR i Kind

Trivseldans på
Bäckängs loge Holsljunga !

26/6 kl 18.30 
Musik

Dönnes & Hanson
 

Kommande danser  
7/8 och 21/8 

Musik ej klart
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Vad kul att se så mycket folk! Hoppas ni inte fryser trots att vädret inte riktigt är med oss idag.  Jag vill börja med att tacka byalaget för att 
ni gav mig möjligheten att hålla det här talet det gjorde mig oerhört glad att bli tillfrågad!

Vårtal är det svåraste man kan hålla.

Så sa åtminstone min retoriklärare under en kurs jag läste för några månader sen.

Trots att det som sagt självklart var både en stor ära och gjorde mig mycket stolt att bli tillfrågad om jag ville hålla vårtalet i år så var det inte 
utan en viss rädsla. Det är ju typiskt att det första officiella talet man ska hålla råkar bli just ett vårtal då.

Läraren menade att vårtalet är svårt för att det är så vanligt, hon uttryckte det så här: aldrig har så många hållit så mycket tal om ett så litet 
ämne. Oavsett vad man säger i ett vårtal kommer någon ha sagt det förut, det gör att vårtalet alltid blir lite klyschigt. 

Men jag tror inte att det behöver vara negativt alls! Det kanske är så att våren faktiskt är lite klyschig, den återkommer år efter år på samma 
sätt och vi blir alltid lika lyckliga över den. Så om ni nu upplever resten av det här talet som en stor klycha så är det min fullkomliga avsikt att 
det ska vara så. Ett vårtal ska vara som våren glatt, härligt, återuppväckande och lite lite för romantiserande.

Jag har mina rötter i Holsljunga och har tillbringat många vårdagar hos mormor Anna och morfar Åke uppe på Källebacken tillsammans 
med kusiner och katter. Men det var inte förrän jag flyttade hit som jag fick upp ögonen för den fantastiskt vackra rundan runt näset. Är det 
någonstans jag har upptäckt vårtecken så är det när jag har gått sprungit och lunkat runt där. 

När isen försvann på vägarna kunde man springa fritt och njuta av att höra fåglarna kvittra och trots att det nog var flera med mig som 
undrade om våren hade kastat in handduken i år var det lika underbart när isen hade gått upp på sjön och man för första gången kunde höra 
vattnet klucka. Nu har vitsipporna slagit ut och vägkanterna börjar bli gröna, men det finns en sak som är ett mycket större vårtecken än alla 
de andra tillsammans. Alla härliga människor! Jag är inte riktigt så hurtig som jag gärna vill utge mig för att vara. Under vinterhalvåret kan 
jag i sakta mak lunka mig runt näset, men när solen börjar värma fylls de vackra rastplatserna med njutande människor, och helt plötsligt 
måste jag sträcka på mig suga in magen och med långa lätta steg trava förbi i ett mycket högre tempo än vad jag orkar, man vill ju inte verka 
otränad. 

Så länge livsnjutarna sitter still går det väl an då räcker det ju att jag verkar hurtig fram till nästa skymmande krök men det finns ett vår-
tecken till som inte går att springa ifrån, fotbollslagen har börjat träna ute! När jag möter ett helt lag vältränade unga män i spåret, då går 
det inte att sakta ner efter 10 meter, då springer jag som om jag tränade inför maraton samtidigt som jag mest av allt vill stanna och kräkas 
i diket, men det går ju inte. Man skulle alltså kunna säga att våren inte bara ger mig en rusch i sinnet utan även i kroppen!

Att skriva vårtal har fått mig att fundera över varför vi egentligen håller tal till just våren, vi har ju en massa andra årstider också. Vi svenskar 
är ju kända för att vara tysta, asociala och tillbakadragna. Jag säger inte att det är en helt osann fördom, men jag har en förklaring till varför 
det är så. Vi lever i ett land där årstiderna står i stor kontrast till varandra och det är helt underbart. Men när vintern är här är det så kallt att 
man fryser fast om man står still för länge. Då är det ingen som har lust att stanna upp och prata, vi tar mössa och luva på och går snabbt 
stirrande ner i marken. Vi är inte asociala, vi är frusna. Men sen kommer våren och då åker luvan av, och helt plötsligt ser vi uppåt, som vår-
blommor sträcker vi oss mot solen och vi börjar le och prata med varandra. Jag hör och ser det, hur folk stannar till och växlar några ord på 
gatan, jag hör barnskratt eka mellan husen, och helt plötsligt blir vi alla mycket mer sociala och glada. 

Vi håller alltså visserligen ett tal till våren, men det är våren som får oss att tala!

Med dessa ord vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve till våren som leve: hipp hipp hurra hurra hurra hurra!

De som tagit sig till Holsljunga Camping för 
att fira årets Valborg, möttes av kalla vin-
dar och en mycket trögstartad vår. Uppslut-
ningen var, trots dåliga yttre förutsättning-
ar, god. Besökarna bjöds både på körsång 
och vårtal samt utdelning av Byalagets 
utmärkelse, Årets frivilligarbetare. Om man 
blev sugen på att få sig nåt i magen, erbjöd 
skolelever korv och fika. Pengar som de 
fick in ska gå till en klassresa.

Årets vårtalare var Elin Larsson, med rötter 
i Holsljunga och numera även Holsljunga-
bo.

Nedan kan du läsa Elins vårtal.

VALBORG
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Årets frivilligarbetare, utsedd av Holsljunga 
Byalag, blev i år Anna-Karin Lindgårde-
Ivarsson, för ett långt och troget arbete i 
Holsljunga Byalags styrelse. Då numera 
Anna-Karin gått ur styrelsen kunde Bya-
laget med gott samvete ge Anna-Karin 
denna utmärkelse. Här följer motiveringen.

Årets frivilligarbetare är en genuin 
Holsljungabo, som med sina insatser 
och stora engagemang i flera fören-
ingar är en stor tillgång för bygden. 

Hon kommer alltid med bra idéer och 
uppslag. Ingenting är omöjligt eller 

besvärligt, och varje insats görs med 
glädje och med glimten i ögat.

ÅRETS FRIVILLIGARBETARE

                     - Vi säger grattis till  Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson!

Hembygdsföreningen tackar dessa
SPONSORER

för arbetet med nedläggning av 
nytt avlopp vid Högelycke

ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT
FIRMA TOBIAS HEDIN

HOLSLJUNGA RÖR
FJ DIKA

Tack till alla som på ett så fint sätt ser till att allt i 
vår Hembygdsförening fungerar så bra!

/Ordföranden

I Alfhilds dikt i förra numret av Spegeln blev det lite galet... 
Textraden ”...Tidens tand har med dig framfarit...” skulle lyda ”...

Tidens tand ej med dig framfarit...”. 
Hoppsan! Lite skillnad blir det!

/Ordföranden
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Holsljunga fiber ekonomisk förening 

Informationsmöte/Årsmöte hölls söndagen den 12 maj i Ljunghagahallen.
Ca 50 intresserade medlemmar kom, varav tre blev medlemmar på mötet.
Informationsmötet inleddes med en Power Point presentation om fiber av Fredrik Höper.
Inbjudna talare bl.a. Gunnar Johansson från Södra Kinds fiber informerade om deras 
fiber utbyggnad. Därefter talade Christian Bonfré, kommunens IT-ansvarige om var och 
hur kommunen står angående fiber. Därefter var det tid för frågor från åhörarna.
Styrelsen består av Tobias Hedin ordf. Margaretha Karlsson kassör, Jenny Edén, Frank 
Johansson, Fredrik Stenbäcken, Anders Karlsson, Fredrik Höper, Percy Edén. 
Suppleanter är Lars Hedin och Bengt-Göran Karlsson.

Detta har hänt sen Informationsmötet 25 novomber i Församlingshemmet då beslut togs om att bilda en ekonomisk förening. Förening-
en bildades och i mitten av December blev vi godkända av Bolagsverket. Syftet var och är att alla fastigheter i Holsljunga socken ska få 
möjligheten att få anslutning till Optiska fibernätet. I mellandagarna gjordes en Informationsbroschyr om Holsljunga fiber som kördes 
ut till alla hushåll i socknen. I Januari startades ett samarbete med Vattenfall för att samförlägga tomslang mellan Arnås och Lindhult. 

Vi har haft Fiberfika utanför Anitas Handel, vi har varit i Fäxhult och informerat om fiber. En grupp har bildats i Lindhultsområdet, 
vilket sträcker sig från Arnås till Målhult och har genererat i ett flertal nya medlemmar. Operation dörrknackning pågår. Styrelsen har 
deltagit på ett flertal möten arrangerade i andra orter i Sjuhärad. En förening har bildats av fiberföreningarna i Svenljunga kommun 
s.k. Paraplyn, för att i framtiden kunna göra gemensamma upphandlingar och bevaka våra intressen.

Varför vi ska ha Optisk fiber! Det är för att främja och se till att hålla landsbygden levande. Att vi  fortfarande kan bo och verka i 
Holsljunga om 20 eller 50 år. Det är vi som är landsbygden och  vi bygger åt oss! Framtiden, som vi inte vet något om, annat än att 
utvecklingen går så fort och då måste vi vara med. Vi måste se till att även lilla Holsljunga är med för det gör ingen annan åt oss.
Hela EU regionen bygger. Hela Sverige bygger. Allra mest byggs det i Västra Götaland regionen. EU har satt upp direktiv, Sveriges 
regering har satt upp direktiv och avsatt pengar via Landsbygds-programmet. Post o telestyrelsen har ocksa avsatt pengar till detta. 
Länsstyrelsen handhar hela processen där vi ansöker om och blir tilldelade bidrag till projektet. När bidraget inte finns längre då blir 
det på tok för dyrt och man kan bara få det en gång. 

Vi har anlitat ByNet en s.k. systemleverantör som ska vara oss behjälpliga med projektering och en hel del annat. Projekteringen 
baseras på antalet medlemmar, kostnaden att gräva, längd på slang, fiberkabel, skåp o.dyl.
 

Till årsmötet hade de tagit fram en preliminär projektering baserat på 106 medlemmar. Kostnaden låg då på lite drygt 23 000 kr. För 
varje ny medlem/fastighet minskar så klart den slutliga kostnaden för var och en. Om vi är 106 eller 206 gör ju som alla förstår flera 
tusen på slutpriset. Så därför är det mycket viktigt att alla finns med när nästa projektering görs. Vi räknar med att efter semestern ska 
den vara färdig så att vi har ett fast pris att gå på och då ska även beslut tas om grävstart på projektet. Det värsta som kan hända är 
att vi måste avveckla projektet. Det ger oss extra kostnader att omprojektera, det är bättre att vi kan räkna med alla från början. Att 
ansöka om medlemsskap och betala 100 kr/fastighet är inte bindande. Det är en intresseanmälan, ett underlag för oss att projektera 
på. Vänta inte på att vi ska kontakta dig! 

Ansökan om fiber hittar du på http://www.holsljungafiber.se 

Behöver du hjälp med ansökan, be någon om hjälp eller så ringer du någon i styrelsen!

FrågaBengt

Vilken tid är din väckarklocka inställd 
på?
Kl. 5

Hur många resväskor äger du? 
5 st

Vilken var den senaste filmen du såg? 
From dust to dawn

Om du vann på lotto, vad är det första du 
skulle köpa? 
Holsljunga camping

Har någon berättat en hemlighet för dig 
den här veckan och i så fall VAD? 
Nej

När var senast någon stötte på dig? 
Denna vecka

Vad åt du till middag senast? 
Grillat med sallad

Kan du vissla? 
Ja

Vem var den senaste som ringde dig? 
Stefan Qvist

Är du blyg inför det motsatta könet?
Lite

Äger du några popband t-shirts? 
Ja

När flög du senast? 
Kommer inte ihåg

Hur många stolar står kring ditt köksbord? 
3

Har du gråtit offentligt?
Ja 

Tycker du att killen borde bjuda på första 
dejten?
Nej

Kan du kasta macka? 
Ja

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos 
en partner?
Ärlighet

När sov du senast på golvet? 
Kommer inte ihåg

Vilken är din favorit drink? 
Gt eller rom cola
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Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De 3 första rätta lösningarna ger två 
trisslotter var. Dessa hämtas ut hos Matkroken.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 30 september. Bidrag lämnas i Spegelns låda hos Matkroken 
eller skickas till:

Spegeln c/o Lisbeth Andersson 
Fredriksborg 
512 64  Holsljunga

Det går också bra via epost på adress: spegeln@holsljunga.com

Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.

Tävling - gåtor

 1.   Vad gör alla i hela världen i samma takt, samtidigt? 

 2.   I ett träd hänger fyra äpplen. Prästen, hans dotter, klockaren och hans fru tar 
.......alla varsitt äpple, men ändå hänger ett äpple kvar. Hur förklarar du det?

 3.   Vad har man alltid framför sig?

 4.   I vilken stad finns aldrig några byggnader?

 5.   Vilket är det första namnet i almanackan? 

 6.   Vad är det man bryter när man pratar?

 7.   Den väger ingenting, men trots det förmår inte ens den starkaste mannen att 
.......hålla den speciellt länge.

 8.  Jag blir ofta funnen, men ska egentligen inte finnas alls.

 9.   Hur får man det omöjliga att bli möjligt?

10.  Vilket träd finns mitt i Malmö?

11.  Jag har ett öga men kan inte se. Petar du mig i ögat blinkar jag inte. Vem är jag? 

12.  Vilken dräkt bär man livet ut? 

13.  Vi är ett par. Vi ser nästan likadana ut. Vi tar oss fram bredvid varandra. Vi är 
.......med på fotbollsmatcher och fina fester. Vi blir aldrig mindre än vi är. Ändå kan vi 
.......ibland bli för små. Vad är vi? 

14.  Har inga fötter, kan ändå gå. Har inga händer kan ändå slå. Vad är jag?

15.  Vilket ord har fyra bokstäver och kan aldrig vara fel?

16.  Jag gör dig hastigt fattig eller rik, lycklig eller olycklig. Men när jag försvinner är 
.......allt som förut. Vem är jag? 

17.  Vad är det som kan alla språk utan att ha lärt sig dem?
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Gör ett besök hos

Tranemo Rödfärg 10 lit 199:-

Vi säljer Diesel, Aspen Motorsågsbensin och 
Gräsklipparbensin från egen tank

Öppettider
Måndag – Fredag 7:30-17:30
                  Lördag 9:00-13:00 

Välkomna till butiken!
Tel 0325-31108

Kviltutställning i Håkanhult!
Vi är en kviltförening i Borås som startade 
för snart 20 år sedan och har idag ca 35 
medlemmar. Vi har ett upptagningsområde 
som sträcker sig från Herrljunga i norr och 
Sjötofta i söder, men de flesta medlem-
marna är från Mark och Borås. Vi träffas 
var tredje vecka på Sparrehus i Borås, där 
vi syr tillsammans, ger varandra idéer och 
har olika kurser ihop. Det har i föreningen 
skapats en utställningsgrupp, och det är 
denna grupp som har kört igång med att 
göra sommarutställningar. 

Första året kom idén fram ganska sent på 
våren, så vi hann inte annonsera så myck-
et innan, men ändå var vi nöjda med resul-
tatet, så vi bestämde att försöka ett år till. 
Förra året gick det mycket bra och vi var 
jätte nöjda, vi hade ca 300 besökande på 3 
dagar. Det var besökare från både Skåne 
och Bohuslän, men även många besökare 
från bygden, vilket vi uppskattar mycket. 
Det är roligt när det ordas något och även 
bygdens befolkning anammar det. 

I år har vi ett tema och det är blommigt och 
prickigt, så många av alstren i år kommer 
att ha detta tema. Det kommer att vara ett 
stort utbud av diverse lappteknik både sto-
ra och små saker. Vi kommer förstås även 
ha försäljning av lotter, kaffe med våfflor, 
korv med bröd och tygförsäljning och lite 
försäljning av färdiga lapptekniksföremål. 

Så känn er varmt välkomna 
till en trevlig stund i Håkanhult!!                                  Läckra kviltalster från förra årets utställning
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Mjöbäcksbaren Du & Jag
 

LUNCH LAGAD MÉ
 
 
 

 

V  Ä  L  K  O  M  N  A
 

VARDAGAR 11 - 15 
 
 

www.mjobacksbaren.se

Har du alla tjänster som gör det enklare på semestern?

Anslut dig till MOBILBANKEN och SWISH
Betala dina räkningar med hjälp av mobilen 

var du än befinner dig.
Läs mer på www.mjobackssparbank.se

   

Vi önskar er en skön sommar!
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Denna gång hämtar vi en artikel från nr 22 1986

Har du något förslag på material till Backspegeln?
Skicka då ett mail till Spegelredaktionen och ange vilket nummer och vilken 

text du rekommenderar!

De två frågeformulär som skickades ut med Spegeln gav i sam-
manfattning följande resultat:

Sammanlagt inkom 58 svar vilket får betecknas som ett ganska hyfsat intresse. 
Beträffande frågorna om Holsljungas framtid kom 60% av svaren från män och 40% från 
kvinnor.

Medelålder 45 år 

Största yrkesgrupper: Snickare/Byggnadsarbetare Lärare/Tjänstemän Sömmerskor

Arbetslösa: 17%
Pensionärer: 10%
Egna företagare: 13%

Vanligaste arbetsplatser: 
Holsljunga 25% 
Göteborg 4%
Kinna/Skene 4%
Öxabäck, Mjöbäck

Trivsel i Holsljunga: Bra 53% Mycket bra 47% Inget vidare 0%
56% skulle kunna tänka sig sämre betalda jobb för att kunna bo kvar i Holsljunga
93% tror att Holsljunga har en framtid 3% vet ej 4% hoppas

Som skäl till att man trivs i bygden anges : 

Det lilla samhället. 
Mysigt samhälle
Bra för barnen
Nära till fin natur
Den positiva atmosfären människor emellan. 
Gemenskap
Lugnt
Det är kul i Holsljunga 
Bra affär
Finns fritidssysselsättningar 
Bra skola
Bra geografiskt läge

Nackdelar med Holsljunga

Svårt att få jobb
Dåliga kommunikationer
Dålig väg till Strömma
Dåligt med samlingslokaler
Jävla klimat
Lite görs för ungdomen
Ensidigt idrottsutbyte
Saknar motionsslinga och idrottshall

Varför tror du att Holsljunga har/ inte har en framtid? 

Majoriteten kämpar för Holsljunga
Här finns sammanhållning, vacker natur och många barn.
Vi har tillgång till alla mänskliga kompetenser 
Holsljungaborna tror på sitt samhälle 
Ungdomarna bra utbildade. Vill stanna kvar 
Fina läget

Det blir svårt för våra efterlevande om det inte blir något arbete
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Familjesidan

Födda

Ture Sjöqvist  Åh Kvarn
Melker Johansson Sjögården

 

Avlidna 

Gun-Britt Lindgårde Hidvägen
Madeleine Stenbäcken Åh gård

Snabba enkla fiskgratängen

Bred på mjukost med kräft- eller räk-
smak på färska eller frysta fiskfiléer. 
Lägg i smord form. Grädda i 200 grader 
ca 20 minuter beroende på om fisken 
är fryst eller tinad och beroende på hur  
tjock filéen är. Servera med potatis och 
sallad.

/Lilly Johansson

Farmors pepparkaka
- lika god till fikat som till ostbrickan

3 dl socker
7 ½ dl vetemjöl
1 ½ dl grovt rågmjöl
3 dl sirap
3 dl vatten
2 tsk kanel
1 tsk ingefära
2 tsk nejlikor
1 tsk bikarbonat
1 tsk bakpulver

Blanda alla torra ingredienser. Rör i si-
rap och vatten och rör till en slät smet. 
Häll i smord och bröad liten långpanna. 
Grädda i 175 grader ca 20 minuter. 
Prova med sticka. 

/Lilly Johansson

Recept för midsommarens fester

Midsommarsnaps

En snaps som passar perfekt till 
midsommar. 

Fruktig och somrig till 
midsommarmaten.

1 halvflaska

Ingredienser: 

10 g rabarber, färsk
0,5 st vaniljstång, halv
0,5 dl jordgubbar, hackade
2 krm muscovadsocker, mörkt

Tillagning:

1. Ta undan cirka 1 dl sprit.

2. Skär rabarbern i småbitar. Skåra va-
niljstången och klipp den i bitar. Blanda 
ner jordgubbar, rabarber, vanilj och rå-
socker i resten av spriten. Låt stå i två 
dygn. Skaka om ordentligt då och då.

3. Filtrera genom kaffefilter. Stick hål 
i botten på filtret efter ett tag med en 
tunn strumpsticka eller liknande, så rin-
ner spriten igenom fortare.

4. Häll tillbaka drycken i flaskan och fyll 
upp den sparade spriten.

Se hit!

Vi har en nyinflyttad familj som bor på bot-
tenvåningen i kommunalhuset.

De har fått uppehållstillstånd i Sverige och 
har valt att stanna i Holsljunga. De behö-
ver kontakt med någon/några som vill träffa 
dem lite ibland. Det är en mamma med två 
barn - Abbas 13 år och Johanna 11 år - och 
en syster till mamman.

De kommer från Afghanistan och talar per-
siska dialekten dari. De har alla studerat 
svenska ett tag så de kan göra sig förståd-
da på svenska och förstår enkel svenska.

Det är viktigt att de får kontakter annars 
orkar de inte stanna i Holsljunga och vi be-
höver väl alla invånare. Ta gärna med dem 
på olika aktiviteter, erbjud dem gärna att 
få åka med till Svenljunga etc. Det dröjer 
innan de kan få möjlighet att skaffa körkort 
och bil.

Frågor? Kontakta Inger på 070 - 663 3381

 

Bröllop
 

Elin Bengtsson och John Johansson
gifte sig den 5 maj i Holsljunga kyrka.

I samband med bröllopet  
döptes sonen Melker.

 

Brudparet lystar nu till 
efternamnet Johansson

Titel: Nubben smakar
Melodi: Gubben Noa

Nubben smakar, nubben smakar,
bäst till matjessill.
Nu vi höjer glaset, på den här kalaset.
Skål för sommar, skål för sommar,
dax att skölja ner!

Titel: Så höj nu glaset 
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger 

Så höj nu glaset till en skål 
och drick så mycket som du tål. 
Glöm bort att du är gammal, ful och 
trist. 
Var glad och nöjd, för som du vet 
blir du snart pank och riktigt fet. 
Och allt du tänker på är vad du mist. 

SKÅL!! 
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ombud för post, apotek & svenska spel 
  

Under juli månad kommer en ombyggnad att ske. 
Där den gamla charken nu finns, kommer det att 

byggas ett kylrum för mejerivaror. 
Gamla mjölkkylen kommer att göras om till 

grönsakskyl och en mindre ny chark 
kommer att byggas. 

Givetvis kommer det att bli lite rörigt under den här 
tiden, men vi hoppas att våra kunder har förståelse 

för detta.

Smörgåstårtor kommer fortfarande 
att kunna beställas.

 I entrén kommer du att kunna sätta dig ner och 
ta en fika om du känner att lusten faller på. 

  
  

Ett bonuskort är under utarbetning 
- mer info om detta senare i butiken.

  

Varmt välkomna till oss! 
/Robert & Karola med personal 

MATKROKEN

Öppettider

Vardagar 9-19
Lördagar 9-13
Söndagar 9-12 
(under sommaren till att börja med)




