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En ny Pärla…

… står på garageuppfarten och riktigt ly-
ser. Tänk att det blev en ny bil till slut… 
med den beslutsångest som underteck-
nad kan ha i samband med både stora 
och små inköp är det nästan sensations-
varning på en bilaffär!
Klas har lagt åtskilliga timmar på att son-
dera utbudet på Blocket, men det enda 
jag har bidragit med är fler och fler villkor 
vad gäller färg, form och funktion – auto-
matlåda, textilklädsel, gärna blå men då 
helst midnattsblå. Visst är det fler än jag 
som tycker att utsidan har betydelse?! 
Med en ängels tålamod har han letat vi-
dare med förmaningen om att inte titta 
på för dyra transportmedel och jag har 
släppt problemet… Vilket engagemang, 
va? Nåja, en tur in till Borås har det också 
blivit för att spana vidare på begagnat-
marknaden, men även om det var roligt 
att provköra en helt ny bil, får jag nog er-
känna att det var roligare att gå in på BR 
och köpa pompoms så vi kunde heja på 
Klas i veteranhockeyn… Suck! Man kan ju 
tycka att det är viktigt att ta sig till job-
bet utan att bli stående eller att åka iväg 
på fjällsemester i en fullastad bil man kan 
lita på…

Nu skulle man kunna tro att alla problem 
är ur världen, men i själva verket är det nu 
som de börjar… Att lära känna en ny bil är 
inget man gör på en enkel tur till Sexdrega 
precis, nej det krävs långt många fler mil 
än så… Härom morgonen när tidningen 
inte delades ut, kom jag på mig själv med 
att läsa instruktionsboken som surrogat. 
Låter galet, men var helt välbehövligt… 
Vi kan börja med det här med att STARTA 
Pärlan. Glöm allt vad traditionell bilnyck-
el heter – här trycks det på en knapp och 
HOKUS-POKUS så brummar den igång. 
Mer rymdskepp än bil om du frågar mig!
Att dra HANDBROMSEN kräver numera 
enbart styrkan från ett pekfinger. 

Tidningen framställs ideellt och 
utkommer två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 
30 september 2015.

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

Annonspriser
Helsida  900 :-
Halvsida  500 :- 
1/3 sida  400 :-
1/4 sida  300 :- 
1/6 sida  200 :-
1/12 sida  150 :- 

Bankgironummer 5463-8606 
Mjöbäcks Sparbank

Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan 
lämnas i Spegellådan eller skickas till 
redaktionen via epost, adress
spegeln@holsljunga.com

Redaktion
Lisbeth Andersson 0325 - 331 39 
Jonas Bengtsson 0325 - 334 78
Leif Johansson  0325 - 331 72

Foto framsida: Leif Johansson          
Foto baksida:  Leif Johansson

En liten knapp där också, men hur SÄ-
KERT känns det?!

Första tankstoppet gav oss huvudbry: 
hur öppnar man TANKLOCKET? Klas 
chansade på en knapp på dörren, men 
inget hände. Det visade sig räcka att 
trycka in luckan. Däremot gjorde knapp-
trycket att backspegeln vek in sig…
Det berömda knapptrycket visade sig 
efter många om och men vara använd-
bart även på HANDSKFACKET. Vid för-
sta försöket att bryta sig in mixtrade 
jag en massa med nyckeln, men utan 
framgång. (Framgången låg väl möj-
ligtvis i att Klas blev imponerad över att 
jag klarade att trycka fram den gömda 
nyckeln…) 

SEXANS VÄXEL kom som en bonus, 
men alltför ofta slinker fyran in istället 
och gör att jag känner mig som en ny-
börjare. BROMSEN tar på ett sätt som 
jag inte kan minnas att SAAB:en någon-
sin tog. Lite ryck hit och dit får medre-
senärerna på köpet... Det gäller även 
alla KÄRRINGSTOPP, som det nya drag-
läget orsakar. BAKLUCKANS funktion 
känns som en ren befrielse. Visserligen 
har vi fått lite styrketräning på köpet 
med den förra luckan, men den kan jag 
klara mig utan. Ett knapptryck är inte så 
himla dumt ändå, för att inte tala om ett 
fjärrstyrt sådant… 

Att Kalle vet mer än jag många gånger 
är något jag får leva med, antar att det 
har med intresse att göra… Så smått 
börjar vi bli kompisar, Pärlan och jag, 

men känslan av lyx 
kommer nog att sitta 
kvar ett tag…

Med hopp om en 
ljuvlig sommar!

/Lisbeth Andersson

Spegeln trycks av

Vad vill Du som läsare, att vi ska skriva om i Spegeln?

Redaktionen vill ha Dina ideéer, förslag och uppslag om sånt som vi alla vill läsa om 
i Spegeln. Du kanske tror att Din idé inte intresserar någon annan? Redaktionen tror 
att Du har fel!

Du kanske vill skriva i Spegeln? Vi säger bara: Välkommen!

Redaktionen vill att vi ska göra tidningen Spegeln tillsammans med våra läsare. Vi 
tror att Spegeln då kommer att nå oanade höjder!

Tveka inte, utan tag kontakt med någon i redaktionen eller lämna dina förslag i Spe-
gellådan vid nya anslagstavlan. Föredrar du att skicka via epost, använder Du adres-
sen här under.

spegeln@holsljunga.com

Du vet väl att du numera kan  
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74

Byalaget har gjort 4 lådor som skall placeras under nya anslagstavlan. 
Lådorna är gjorda för 

Markbladet, Trivselbygden, Holsljungabroschyren & en låst för Spegelredaktionen.
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Information från Byalaget

På Holsljunga Byalags årsmöte beslu-
tades det att styrelsen ska tillsätta en 
trivselkommitté. 

Exempel på vad kommittén kan göra 
är att: ordna Valborg, dans, musikquiz, 
föreläsning och andra roliga saker. 

Vi har fått in några namn som gärna 
ingår i den här gruppen, men vi behö-
ver fler. Känner du att du vill ingå i en 
sådan grupp?  

Kontakta någon i Byalagets Styrelse 
eller maila  byalaget@holsljunga.com

/Byalaget

Stort tack till:

Rolf Johansson 
Anders och Sonja Fransson 
Göthe Gustafsson 
Christian Bengtsson 

... för att ni har skänkt en slant till Bya-
laget. Tack vare er har vi fått in ytterli-
gare 1000:-. Vi tar tacksamt emot alla 
bidrag som gör att vi kan fortsätta ge 
ut Spegeln! Använd gärna den bifo-
gade giroblanketten. Ange avsändare!

Föreläsningen med utrikeskorrespon-
dent Daniel Alling blev en sådan succé 
i höstas, att Byalaget anordnar en ny 
föreläsning i höst.
Föreläsaren hålls hemlig tills vidare... 
Håll utkik! 

Grattis till Hemmetföreningen, som 
fick 18.000:- av Svenljunga Kommun 
i form av Byalagspeng till ett Utegym 
på Näset.

/Byalaget 

Varför behöver Holsljunga en Framtidsgrupp ? 

På Byalagets Årsmöte beslutades att det skall bildas en framtidsgrupp som skall ta reda på vad som är viktigt att det finns i Hols-
ljunga och vad vi saknar idag. Det senaste året har vår by ändrats mycket främst pga att affären och bensinen försvunnit. Vår 
viktigaste mötesplats och byns ”hjärta” är borta och v i möts inte längre spontant och utbyter tankar och får reda på lite skvaller.

Samtidigt kommer fler och fler nyanlända till byns lägenheter och ovissheten om vad som skall hända med vandrarhemmet och 
andra hus i byn är stor. Vi har fått i uppdrag av styrelsen att under vår/sommar samla ihop en grupp på ca 10 personer i åldrarna 
18-70 år och med deras hjälp ta reda på vad vi i Holsljunga vill och tror om Holsljungas framtid. Gruppen kommer i första hand att 
ställa en del frågor till en mängd människor för att med hjälp av svaren gå vidare och se vad vi vill göra med vår by. Den enkät som 
Byalagets styrelse lämnat ut och fått in svar på kommer också att utvärderas.

Byalaget kommer sedan med hjälp av Framtidsgruppen och alla andra invånare i byn, som vill hjälpa till, jobba vidare för att 
Holsljunga skall få tillbaka b la en mötesplats. Vi vill även försöka genomföra det som gör att Holsljunga återigen blir en attraktiv 
by att bo i och dit fler vill flytta.

Håll utkik efter information på hemsidan och i Spegeln och kom gärna med förslag på vad gruppen skall jobba med. Vill du vara 
med och hjälpa till är det bara att kontakta Byalagets styrelse eller direkt till Framtidsgruppen.

/Holsljungas Framtidsgrupp
gm  Anna-Karin Lindgårde Ivarsson

Soporna minskar, miljön blir bättre och 
vår ekonomi främjas när vi bryr oss

I Mjöbäcks bygdegård den 5 februari 
kunde ett 80-tal medborgare lyssna till 
hur kommunens vatten- och avfallschef  
Lovisa Björnsdotter och utvecklingsin-
genjör Magnus Eriksson funderade över 
hanteringen av ett till mängd och innehåll 
ständigt växande avfall.

Förslaget till Avfallsplan 2015–2020 är 
ambitiöst och väl underbyggt.  Inled-
ningsvis ges en bakgrund om förutsätt-
ningarna för och nödvändigheten av att 
snarast, på ett långsiktigt hållbart sätt, 
komma tillrätta med ett av våra största 
samhällsproblem.

I början av 1900-talet slängde varje 
svensk 25 kg avfall per år. Nu är motsva-
rande mängd 500 kg - en ökning av nära 
2 000 procent! Och soporna fortsätter att 
växa.  Om ingen förändring sker riskerar 
vi en fördubbling av hushållsavfallet på 
bara 20 år. 

Att minska mängden avfall  är då den ena 
uppgiften, att förändra sopornas innehåll 
den andra. ”Minskade avfallsmängder 
spar energi, minskar utsläppen av växt-
husgaser och leder till en god hushållning 
av jordens ändliga resurser” kan man läsa 
i inledningen av planen som omfattar allt 
avfall i kommunen, inte bara hushållsav-
fall.

Några av rubrikerna är Minska avfalls-
mängden och Ökad återvinning. Citat: 
”Invånarna i Svenljunga kommun är ge-
nerellt sett duktiga på att sortera ut sina 
förpackningar och tidningar jämfört med 
andra kommuner”. 

En annan rubrik är Återanvändning. Am-
bitionen är att bl a fullt användbara möb-
ler, redskap och kläder inte ska slängas 
som sopor, utan fortsätta att brukas. Den 
som i Änglarp tittar ner i en container kan 
konstatera att vi nu slänger mängder av 
fräscha barnvagnar, helt funktionsdug-
liga cyklar, till synes nya möbler osv.

Av de frågor som ställdes under samman-
komsten i Mjöbäck kan man konstatera 
att kommunens avfallshantering är en 
komplicerad uppgift. Några av oss bor i 
glesbygd, andra i små villasamhällen, an-
dra åter i hyreshus, vilket kräver flexibla 
lösningar. Inför den nya planen undersö-
ker man bl a möjligheten att källsortera i 
särskilda kärl. - ”Det ska vara lätt att göra 
rätt”. 

Remisstiden för Avfallsplan 2015-2020 
gick ut den 18 februari, men förslaget 
finns fortfarande att läsa på kommunens 
hemsida www.svenljunga.se Där finns 
även bilder på tilltänkta sopkärl. 
I maj-juni kommer planen att tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
Sedan är det upp till oss medborgare och 
kommunens företag om och hur vi vill bi-
dra till avfallsproblemens lösning.

/Bo Lundberg

Vill du ha din bild som omslagsfoto 
i nästa nummer av Spegeln? 

Leta i gömmorna och skicka in till:
spegeln@holsljunga.com
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Holsljunga Förskola/Förskoleklass

Vulkaner              

”Vulkaner är lika varma som solen. Vulkaner 
finns inte i Sverige. Dom finns på Island och 
i många andra länder. Det rökande berget 
finns i Afrika. Det är världens gamlaste vul-
kan.  Från vulkanen går det stora slangar 
ner till jordens kärna. Där nere är det varmt , 
varmt, varmt och alldeles orange.

Vulkaner kan få utbrott! Då sprutar det ut 
aska, rök och koldioxid. Folk kan dö! Man 
skall vara så snabb som möjligt och åka bort.

I vulkaner finns det lava. Lava är jätte varm och rinner långsamt. När lavan blir kall blir 
den till sten.

För mycket koldioxid kan döda folk. Koldioxid är osynligt. Man kan släcka ljus med 
koldioxid. Träd och plankton kan suga upp koldioxid. Man måste så mer träd än man 
hugger ner. Om det blir för mycket plankton sugs kanske för mycket koldioxid upp? 
Men valar äter plankton, det är bra.”

/Pelle i Förskoleklassen

Håll Sverige rent

Med dessa fina påsar i händerna och 
väl förberedda på vad som inte ska fin-
nas på marken och varför man inte ska 
slänga det – djuren kan skada sig och 
en del saker kan man göra nya av, så 
gav vi oss ut för att plocka skräp runt 
vår Förskola och Skola. 

Resultatet lät sig inte vänta. Tape, pap-
per (ett av barnen tar upp ett kvitto 
tittar på det och säger: Ullared!), plast-
band, trasiga fotbollar, cigarettfimpar, 
bananskal och plåtburkar. Barnen hade 
verkligen tagit på sig skräpplockarögo-
nen och var väldigt aktiva. 

Förmiddagen avslutades med glass till 
alla duktiga deltagare, som Byalaget 
bjöd på och senare på dagen spelade 
vi skräpsorteringsspel på Förskolan och 
barnen klarade det med glans.

Tack till Byalaget 

för glassen på vår 
skräpplockardag! 

/Holsljunga Förskola/Skola

Bokstäverna flödar… 

...på Holsljunga Förskola avdelning Kajen, där våra kreativa och härliga barn finns hos 
oss under dagen. 

Vårens temaarbete handlar om bokstäver och de finns ju som bekant överallt, om man 
höjer blicken lite. Kanske inte alltid som vi vuxna tänker men barnen upptäcker saker 
och andra ting, som påminner om våra alfabetsbokstäver. 

Vi försöker väcka barnens intresse genom olika aktiviter med anknytning till bokstä-
ver.  Barnen har bl a fått göra sina initialer i form av makaroner som glitterfärgades, vi 
formar bokstäver med hjälp av kroppen, barnen syr bokstäver, ja listan kan göras 
lång. Naturens tillgångar bjuder också in till skapande. När snön fortfarande låg kvar 
målade barnen bokstäver i snön med hjälp av vattenfärg. 

Då vi har barn med annat modersmål än svenska så är vårt användande av tecken-
språk ett bra sätt att överbrygga gränser och vi tränar dessutom på  att ljuda alla 
bokstäver. Väggarna på förskolan pryds av barnens alster och alla har fått en egen 
bok att arbeta med. Barnen är mycket intresserade och frågorna är många både hos 
oss och hemma. Det känns väldigt bra då en av tankarna med arbetet är att väcka 
barnens intresse för skriftspråket och framtida läsning.
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Holsljunga skola
Påsk, böcker och skräp

Under våren har Marie Lennermo varit 
sjukskriven och då har pensionärerna ställt 
upp. Britt-Marie Johansson och Eva Edén 
har delat upp tiden mellan sig och nu kom-
mer Roger Jansson och tar hand om reste-
rande tid fram till sommarlovet. Vi önskar
Marie mycket snar bättring och tackar 
Britt-Marie, Eva och Roger.

Brännboll på påsklovet

När Föräldraföreningen bjöd in till 
brännboll på ängen, passade vårsolen 
på att visa sig ordentligt och både små 
och stora blev ordentligt taggade. När 
planen markerats med ett kortare in-
nervarv för barnen och ett längre ytter-
varv för vuxna, delades de cirka trettio 
spelarna upp i två jämna lag. Sandra 
och Robert korades till domare och 
matchen kunde börja. Den svåraste 
uppgiften för de båda domarna måste 
ha varit att se till att papporna inte fus-
kade genom att springa det lilla var-
vet… Efter många långa slag, fina varv-
ningar och glada skratt var det dags att 
få veta slutresultatet (mindre viktigt) 
och börja grilla allas medtagna (?!) kor-
var. Medan de vuxna tog tillfället i akt 
att prata, passade barnen snart på att 
leka dunken eller hoppa studsmatta. En 
så varm och skön vårkväll kändes det 
helt självklart att alla lekte med alla. 
Härligt!

/Föräldraföreningen gm Lisbeth Andersson

ner mot stranden och de äldre var uppe i 
byn och passade på att städa längs cykel-
banan på vägen dit. Det var inga kolossala 
mängder som hittades men några fynd 
gjordes, en trasig skateboard, krukor, plast 
och fimpar. Det är lite tudelat över att hitta 
grejer. Det är ju inte kul att inte få något 
i sin påse men samtidigt är det ju väldigt 
bra att byn redan är ren och fin. Vi startade 
med att titta på en film om sopor och av-
slutade med en uppskattad glass som Bya-
laget bjöd oss på som tack för städningen.

Det som kommer att hända mer innan det 
blir sommarlov, förutom alla skolämnen, 
är en skolresa till Varberg, sexorna brukar 
ordna en utedag för resten av eleverna och 
så tränar vi sångerna till avslutningen. Maj 
är en månad som rusar iväg. Snart får alla 
barnen springa ut i gröngräset och samla 
kraft inför nästa läsår.

/Elisabeth Karlsson

När Påsklovet är efter påsk och vi går i sko-
lan på Skärtorsdagen har vi som tradition 
att klä ut oss, måla ägg, påskpyssla och ha 
äggpickning den dagen.
Så var det i år och på Skärtorsdagens mor-
gon var nästan alla på skolan, vuxna som 
barn, utklädda på något vis som hade med 
påsken att göra. Det var söta påskkär(r)
ingar, gubbar, hönor, harar, katter m.m. 

Fantasin var på topp. Alla hade med sig 
kokta ägg som dekorerades fint i glada fär-
ger innan det var dags att gå ut på skolgår-
den och kora årets äggpickningsmästare. 
Alla radade upp sig på två led och på 1-2-3 
slog man samman äggen och det syntes 
väldigt tydligt på minspråket vems ägg 
som var helt och vems som var trasigt. Till 
slut blev det Johanna Lindqvist som gick 
segrande ur detta. 

Den 23 april är det Världsbokdagen och 
den firas på skolorna runt om i kommunen 
med bl.a. en tipspromenad om böcker. 
En för eleverna i 1-3:an och en för 4-6:an. 
Vi blir serverade denna tipspromenad av 
Mediateket på Mogaskolan och har blivit 
det i många år. Det fina priset är en bok 
och i år var det Alice Lundin och Amy Nils-
son som svarade flest rätt. 

På Valborgsmässodagen drog vi från sko-
lan ut och plockade skräp. De yngre gick 
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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
Ulf  Litzell
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

En dam är en kvinna, 
vars närvaro gör att 
männen uppför sig 

som herrar

“Här har vi det bra”

Detta är något 
som 26 individer 

i blandade åldrar 
kunde gå tillsam-
mans och konsta-
tera när årets upp-
laga av en självklar 

klassiker gick av 
stapeln - årets trä-

ningsläger.

Men i år skulle det inte äga rum i det van-
liga vårrusket på nertrampade åkermar-
ker i den sydsvenska terrängen. Nej, i år 
var det dags för en glamorösare tappning 
och denna gång var det sydligare bredd-
grader och Italien som stod på schemat. 
Här skulle det banne mej tränas allt från 
frisparksvarianter till teori om hur man 
kastar inkast!

Nålen på kartan var släppt över Garda-
sjön, Italien. Något som vi alla inblandade 
både kunde njuta av och ladda inför må-
nadsvis innan det var dags.

För er som tyvärr inte kunde vara där av 
olika anledningar och deltaga, så ska jag 
försöka återberätta känslan, vyerna, och 
den teambuilding som ägde rum. Ald-
rig någonsin har ord kunnat mätas emot 
bilder, och så är även fallet denna gång.
Men vi backar tillbaka lite och tar det från 
början!

Den 8:e april ca 21:00 lyfte planet från 
Landvetter inför det som skulle komma 
att vara ett fyra dagar långt evenemang. 
Även om det var till det bergsrika norra 
Italien vi reste till, så bjöds det på kanon-
väder varje dag. Termostaten visade 20-
22 grader.

Hotellet vi bodde på, “Hotel Poiano”, 
hade allt ifrån en något undertempere-
rad pool, till en beachvolleybollplan, vi-
dare till konferenslokaler att erbjuda. Vi 
hade helpension och där var det pasta & 
tomatsås, toppat med parmesanost som 
stod på menyn (morgon), middag och 
kväll, något som våra italienska vänner 
inte tycks kunna få nog av. 

Fotbollsplanerna låg inte långt ifrån ho-
tellområdet. Vi tog oss dit via en bussresa 
som tog ca 10 minuter. Underlaget var 
inte i direkt toppskick, och det var nog 
det enda på hela resan som man i efter-
hand kan “klaga på”. Det var långt emel-
lan grässtråna, och med tanke på hur 
hård planen var, hade det nog inte skadat 
med en regnskur eller två.

Men det är ju något vi även kommer att 
uppleva under seriespelet hemmavid, så 
det fick ses som extra förberedelse inför 
den kommande säsongen!

Det var ett väl avvägt träningsläger med 
tid för både träningar, vila, och frivilliga 
aktiviteter - inte stressigt alls, till skillnad 
från tidigare år, då träningslägret har va-
rit minst en dag kortare, och med minst 
lika mycket inplanerat. Detta gör väldigt 
mycket för helheten.

Vår långweekend i Italien kan mera for-
mellt kortfattas dag för dag såhär, för att 
ge er en inblick i hur resan var upplagd:

Onsdag: Flygresa ner på kvällen, landar 
i Bergamo vid midnattsskiftet och rakt i 
säng klockan ett på Hotell Poiano.

Torsdag: En träning på morgonen, följt 
av lunch, sedan fri aktivitet på eftermid-
dagen, som slutade i beachvolleyboll,.
Kvällen avslutades på en lokal pub med 
trubadur.

Fredag: En träning tidigt på morgonen 
följt av lunch och ett par timmars vila, 
sedan ytterligare en träning på eftermid-
dagen och sedan fri aktivitet på kvällen.

Lördag: En träning på morgonen, sedan 
åkte vi med buss in till Verona för fri aktivi-
tet. En väldigt fin stad att avnjuta från en 
uteservering. Det fanns självklart möjlig-
het att kolla på de sevärdheter som finns, 
Julias balkong ifrån Shakespears “Romeo 
& Julia” bland annat, vilket många av oss 
gjorde.
På kvällen var det i vanlig ordning dags 
för inkilningar och andra aktiviteter och 
då i ett konferensrum som vi lånade. 
Detta genomfördes på bästa sätt av alla 
deltagande!
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Söndag: Hemresa.

Träningslägret är ju ett ypperligt tillfälle 
för att få de spelare som precis anslu-
tit sig till truppen att känna sig som en i 
gänget, men även lika viktigt att befint-
liga spelare kan knyta an på nytt.
Något som är oerhört viktigt när man 
sysslar med en lagsport överlag.

Avslutningsvis skulle jag vilja ta tillfället i 
akt och tacka alla engagerade som gjorde 
resan möjlig, och alla deltagande för en 
otroligt rolig och väl genomförd resa. 

För i Italien, där hade vi det bra!

/Jonas Bengtsson

“Årets ris”

Tyvärr blir det inte bara rosor i den-
na upplaga av Spegeln, det blir även 
ris. Det delas ut till de inblandade 
borta vid tennisbanan, när uppröj-
ningsarbetet för den nya Multispor-
tarenan inleddes.

Ett stort tack till alla involverade!

Historieprofessorn:
- Nå, vad vet kandidaten om 
Västgötalagen?
- Tja, Elfsborg har bra chanser att 
vinna allsvenskan i år.

Fotbollsspelare tränar 10-12 pass 
i veckan.
- Tränar dom aldrig skott eller 
löpning?

Högvads BK 2015

Ett intressant år för Högvads BK...

Är 2015 året då Högvads BK skall avan-
cera i seriesystemet? Vi är många som 
hoppas på detta.

I skrivande stund har ett antal cupmat-
cher, både i Markcupen såsom DM spe-
lats, och det ser lovande ut inför seriestar-
ten. I årets Division 6 Kinna skall vi möta 
många närliggande lag, bl a Kindaholm, 
Svenljunga, Öxabäck och Lockryd.

Vi hoppas att ni besöker våra välskötta 
arenor, Hallevi och Stråvi, och ger oss ert 
stöd.

På ledarsidan har vi inför året anlitat en 
spännande stab. Ny huvudtränare är Dan 
”i Skrötås” Josefsson och till sin hjälp har 
han Emil Johansson. Lagledare är Lars-
Olof ”Lollo” Jacobsson, Johan Karlsson, 
Stefan Gustafsson och Gert-Ove Nord-
ling.

Vår ungdomssektion samarbetar som 
vanligt med Kindaholms FF för att ge våra 
ungdomar bästa möjliga förutsättningar 
för att spela fotboll.

Höstsäsongen kommer som vanligt att 
inledas med Mjöbäck Sparbanks traditio-
nella Sommarcup i Östra Frölunda.

Nytt för i år är att stödlotteriet har fått ett 
annat upplägg. Lotter säljs för 50:- st och 
en dragning kommer att ske i samband 
med derbyt mot Kindaholm den 17 maj.

Vi arrangerar som vanligt Knytkalaset i 
Holsljunga i augusti och ”Skoj och Ploj” i 
Överlida i november. Håll utkik efter an-
nonser om detta.

Slutligen vill vi tacka våra annonsörer, öv-
riga sponsorer och alla de som på något 
sätt stöder HBK, för utan er fungerar det 
inte!

/ Styrelsen i Högvads BK

  EN RIKTIGT

VARM & SOLIG SOMMAR

 vill Spegelredaktionen
önska alla läsare     

- Hur gör skidskyttar när de har sex?
- Först liggande, sen stående!
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Byggvaruhandel för alla!

För mer information kontakta oss på 
0325-186 00 eller gå in på vår hemsida 
för att hitta närmsta återförsäljare.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Välj fritidshus och 
bo där jämt! Här beställer du

vår huskatalog
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Svärmor Gertruds liv

Gertruds pappa Oskar Unell föddes år 
1882 i Älekulla, som ”oäkta” son till Ma-
tilda Eliasson, som var ogift. Matilda hade 
plats som piga hos en ”fin” familj i Kinna. 
Där fanns sju söner, vilken en gjorde hen-
ne med barn. När det blev känt att hon 
väntade barn fick hon sluta sitt arbete, och 
hela historien tystades ner av familjen.  
                                                             
Matildas bror hjälpte henne till en bör-
jan med uppehället. För att få pengar till 
sig själv och Oskar gick hon omkring och 
hjälpte till i hushållen med att karda ull 
och spinna. Oskar fick också tidigt börja 
med att hjälpa till med försörjningen av 
familjen. Skolgången blev därför inte 
som den borde, han gick varannan dag, 
och slutade vid ca 14 års ålder. Kom sedan 
som dräng till en bonde i Mjöbäck.

I vuxen ålder träffade han Alma Anders-
son från Rud i Öxabäck. De förlovade sig 
1909. I samband med giftermålet 1910 
flyttade de till Borgåsen i Överlida. Oskar 
körde i skogen åt skogsbolaget. Alma var 
hemväverska, vävde gardintyg åt en fa-
brik i Överlida. 1911 föddes första sonen 
Einar, därefter Alvar 1913. Familjen köpte 
1915 gården Ramnås i Holsljunga och
flyttade dit. Det var fattigt, stället var litet 
och födde egentligen bara en ko. 
 

Senare odlades marken upp och man 
kunde ha fyra kor. Man var självförsör-
jande och odlade potatis, grönsaker samt 
vete och råg, som även såldes. Maten 
konserverades och man syltade och saf-
tade. Varje vår och höst slaktades en gris. 
En sed man hade i familjen var att när gri-
sen inköptes, skulle den in i köket en liten 
stund, för att den skulle växa och må bra.  

Alma födde 1920 sonen Erik, som sedan 
dog i hennes armar vid 10 månaders ålder 
i något som man kallade kramp. När Al-
var var 5 år fick han scharlakansfeber och 
var väldigt dålig, de fick köra honom med 
hästskjuts till Epidemisjukhuset i Sven-

ljunga, där han låg i 8 veckor. Dottern 
Gertrud föddes 1922.

All tvätt kokande man i gryta utomhus, 
(lite senare hade de så kallat brygghus). 
Tvätten sköljdes i dammen. På vintern när 
det var mycket kallt sparades en del tvätt, 
som tvättades till jul för då skulle allt vara 
rent och snyggt. Likadant var det efter 
jul, då sparade man tvätt, som tvättades 
på våren. På sommaren badade dom ute 
i dammen, på vintern inne i balja. Annars 
hade man bara ett handfat med vatten 
i, som man tvättade hela kroppen med. 
Långt fram i oktober kunde dom ta varmt 
vatten med sig till bäcken och tvätta sig 
där. Tvål och såpa var det som gällde. Det 
fanns bara utedass, toapapper var katalo-
ger och tidningar. Gertruds mamma syd-
de bindor av flanell, som tvättades efter 
de använts.

Gertrud fick gå 5 km till skolan, som bör-
jade 9.00 och slutade 15.00. Med sig till 
skolan hade hon matpaket med smör-
gås och mjölk att dricka till. Smörgåsen 
bestod av hembakt bröd med stekt ägg, 
stekt kallt fläsk eller falukorv. För det 
mesta så sparades en smörgås, som man 
åt på vägen hem. Det var inte så ovanligt 
att man bytte smörgåsar med någon an-
nan som man hade följe med. Hon gick 
varannan dag, slutade skolan vid 14 års 
ålder. Började sedan konfirmationsläs-
ning på hösten. 3 veckor före jul och 3 
veckor efter, gick hon något som kallades 
fortsättningsskolan, därefter konfirmera-
des hon.

Som femtonåring började Gertrud som 
piga hos familjen Karl Magnusson i Hols-
ljunga, som drev manufaktur och spece-
riaffär. Där fick hon göra allt som behövs 
i ett hem, städa, tvätta och laga mat. 
Hon stannade i 2 år. Efter detta hade 
hon lite olika ströjobb som hjälp i hem-
men. När hon var 20 år började hon som 
piga hos disponent Ek i Rydal. Lönen 
var 70 kr i månaden plus mat och logi. 

3 år senare blev hon husmor för Sven-
ljunga Beredskapssjukhus som tog emot 
krigsskadade från andra länder, många 
av dom hade tbc. Smittorisken var stor, 
därför var det noga med hygienen. Spot-
tet från spottkopparna brändes upp och 
kopparna kokades rena. All tvätt togs om 
hand i källaren av vaktmästarens fru. 
Gertrud arbetade från ca. 7.00 på morgo-
nen till 19.00 på kvällen. Lönen var 200 kr 
i månaden, hon var då ledig en eftermid-
dag i veckan och var fjärde helg. Hon var 
ensam i köket och lagade all mat på ved-
spis till 25-30 patienter. Det kunde vara 
svårt ibland när vissa av dem hade olika 
kultur och religion.

Funderingar i marginalen

Tänk att få ha förmånen att få bo och 
leva i detta vackra Holsljunga. Förra 
veckan hittade Lasse och jag ett nytt fi-
kaställe bakom huset. Vi har bott 34,5 år 
i huset. Efter avverkning kom det in ljus 
så det blev så fint bakom huset. 

Då slog det mig att det nya och fina 
finns så nära inpå knuten. Fanns inget 
behov av att ge sig iväg långt bort för 
det är ju nära någon annans knut. Jag 
vill verkligen leva så att jag ser det fina 
och härliga i det nära. De fantastiska 
människor till exempel som bor och le-
ver nära mig är ju några som bor långt 
borta och kan verka exotiska för den 
som kommer från Abisko. ”Tänk ni mås-
te vara speciella och lyckliga som bor så 
nära Ullared” kanske de säger.

Varför har vi så lätt för att fascineras av 
grannens gräsmatta när min egen är 
lika fin? Har vi någon ide om att man är 
finare om man bor i stan? Varför tror en 
del av oss att det är så mycket finare nå-
gon annan stans så vi till och med säger 
stolt till våra vänner; ”Ja bara mitt barn 
inte blir kvar i Holsljunga så är jag nöjd”. 
Jag kan inte förstå det. Är det något vi 
saknar i Holsljunga får vi väl hjälpas åt 
att få till det.

Känns underbart att vi har en 
FRAMTIDSGRUPP i Holsljunga!

/Inger i marginalen

Tillsammans med sjuksköterskan som 
hade hand om ekonomin, planerade man 
gemensamt all inköp av mat. Hon stan-
nade där till 1947. Samma år gifte hon sig 
med Nils Johansson och flyttade till  Hå-
kanhult i Holsljunga. Blev hemmafru och 
fick 3 söner, men det är en annan historia.

/M-L Johansson

En stor ros till Leif, Lisbeth och Jonas 
på Spegelredaktionen, för det fantas-

tiska arbete som läggs ned på 
Spegeln!

Det ligger många timmar bakom!

/Byalaget
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Som kärringen sa, då hon 
cyklade i motvind:

”Hoppas vinden vänder tills 
jag skall cykla hem!”

Cykelväg

Jag tycker det är fantastiskt härligt att 
cykla, men att cykla på 154:an är inte det 
minsta härligt – det är snarare farligt. 

Jag tänker att vi skulle kunna ha en bra 
cykelväg både norrut och söderut utan 
att behöva vara på 154:an. Vi har ju vår 
fantastiska banvall som finns kvar efter 
Pytte-banan. Nu vet jag att vi är lite olika 
ägare till den här banvallen eftersom jag 
äger en bit. 

Det skulle vara roligt att träffa alla er 
markägare och se om vi kan komma på 
hur vi kan använda banvallen. Jag vet att 
vår del av banvallen inte får asfaltsbe-
läggas eftersom vi använder den när vi 
kör ut skog. Kanske finns det andra lös-
ningar?  

Hör gärna av dig till Inger Lindberg He-
din när du läst detta.

Tel 070 - 6633381 eller 0325 - 33310

Holsljunga Camping

Nu har en säsong varit och nästa är på 
snabb ingång.

Vi vill tacka alla. Det har varit så roligt att 
Holsljungaborna kommit för en pratstund, 
ta en kopp kaffe eller en glass. 

Vi började förra säsongen med full energi. 

Det måste sägas att det var tur för det be-
hövdes. Det är inte allt som syns men på 
sikt hoppas vi att det skall ge resultat. Vi 
hade och har många planer men det vikti-
gaste får komma först. 

Vi öppnar för säsongen med lite mer kun-
skap om campinglivet. Vi har fått mycket 
feedback och råd från Holsljungabor och 
även från campinggäster, många av dem 
räknar sig som fast inventarie. Vi har för-
sökt ta till oss så mycket som bara går. Vi 
vill så mycket, men allt tar sin tid. 

Cafèet är viktigt som en mötesplats. Alla 
är välkomna att bara ta en pratstund. Vill 
ni fika så finns till kaffet både smörgåsar 
och olika bakverk. I år har vi duktiga Erika 
och Emilia till hjälp. 

Holsljunga är fantastiskt med sin under-
bara badstrand, och inte att glömma den 
mycket välskötta vandringsleden på Nä-

set. Men det finns inte så mycket annat 
att göra som aktivitet. Kommunen har ta-
git bort sin minigolf. Den var i dåligt skick 
så det var tvunget. Det finns bara ett par 
banor kvar som de mindre barnen kan slå 
några slag på. Klubba och boll lånar vi ut 
i receptionen. Vi skulle gärna ha en fung-
erande minigolf och på sikt kanske vi kan 
få till ett samarbete med kommunen? Nå-
got nytt ville vi gärna göra så det fick bli 
en boulebana. Båt och kanot har vi förstås 
till uthyrning om man vill ta en fisketur el-

Hemmetföreningen

Föreningen hade årsmöte 19 mars då man valde följande styrelse.

       Ordförande:  Anders Bergsten
       Kassör:            Bengt-Göran Karlsson
       Ledamöter:   Lars Odqvist
                                  Inger Lindberg Hedin
                                  Alf Jonsson

Föreningen ägnar sig åt följande verksamhet:

a) Näsetrundan. Där är grillstugan renoverad i år. Några i styrelsen har ständig tillsyn 
av Näset. I år har vi också sökt pengar för att det skall kunna byggas ett Ute-gym på 
Näset.

b) Båtbryggorna: Föreningen lägger i och tar upp bryggorna och hyr ut platserna. I 
år lades bryggorna i 1maj.

c) Skovelhjulsbåten: Vi skall se om vi kan få den i sjön i år. Finns det någon som vill 
jobba med den så hör av er till någon i styrelsen.

d) Gräsplanen: Vi tycker att hela planen skall klippas till sommaren. Alf ser till att det 
blir gjort. 

Föreningen har också en hel del maskiner som måste vårdas. Det är ett gäng med 
framtidstro som bidrar till allas trivsel i Holsljunga.

/Styrelsen

ler bara åka ut till någon av de fina öarna. 
Fiskekort finns till försäljning.

Det är många som frågar vad vi skall göra 
med vandrarhemmet/ålderdomshemmet. 
Vi är inte riktigt framme i tankarna där. 
Viktigt är att huset inte bara skall förfalla. 
Vi har gått igenom huset så det finns inga 
läckande tak eller andra vattenläckor, hop-
pas vi i alla fall. Det var en vattenskada i 
köket som gjorde att vi fick ta bort golv, 
isolering etc och ha tork på i ett par måna-
der. Många element hade frusit sönder så 
alla ledningar är tömda på vatten och bort-
kopplade. Elen har också varit utslagen. 
Nu när nytt golv finns i köket, vatten på-
kopplat och elen i en del av huset fungerar, 
så ser vi att det går åt rätt håll. Men vad 
skall vi göra med det? Ja det återstår att 
se. Många förslag har vi fått men nej det är 
inget som vi nappat på. Vi får se framöver, 
i år händer inget.

Nu har vi har kommit ganska långt med 
ytorna ute samt fräschat upp stugor och 
servicehus. Det som nu ligger närmast är 
målning av byggnader. 

Gå gärna in på vår hemsida, som inte är 
riktigt färdig ännu:
www.holsljungacamping.se

Vi ser fram mot en lika fin sommar som 
förra året och hoppas att vi ses.

/Lars-Åke och Conzitta

Det är för väl att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant!
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Gerds Hårvård 
önskar er 

alla en skön

SOMMAR
Tel 333 35

Holsjungas skjutbana

Holsljunga Skytteförenings skjutbana i 
Floghult är stängd för allt skytte.
Perioden för senaste besiktningen har 
gått ut och det är i nuläget oklart om ny 
besiktning kan genomföras och i så fall 
hur mycket arbete som krävs för att få 
banan godkänd igen.
Nuvarande styrelse har suttit länge, 
och saknar energi att driva detta själva.

Gällande Luftgevärsskyttet finns all ut-
rustning  för detta. Det som saknas är 
ett antal personer som vill hålla i det. 
Styrelsen hjälper gärna till att starta 
upp verksamheten igen om det finns 
några föräldrar som vill vara med som 
ledare.

Om du är intresserad av att hjälpa till, 
kontakta någon i Styrelsen:

Peter Karlsson  0325-33464
Ulrik Gustavsson  0325-33450
Daniel Claesson  0325-33046

Läraren i grundskolan frågar:
 - Vem var det som rev Jerikos murar?
 - Det var inte jag, ropar Ola ängsligt. 

Det tyckte läraren var så roligt så när 
han några dagar senare möter Olas 
pappa så berättar han historien för ho-
nom.
 - Jaså, säger Olas pappa, men Ola lju-
ger aldrig. Säger han att det inte var 
han så var det inte heller han!

Nu tyckte läraren att det blivit en rik-
tigt bra historia, så när han några da-
gar senare möter kommunalfullmäkti-
ges ordförande så berättar han den för 
honom.
 - Jaså jaha, säger ordföranden allvar-
ligt. Då ser jag ingen annan råd än att 
kommunen får stå för återuppbyggna-
den.

Kyrkbyvandring

En kylslagen kväll i slutet av maj, anordna-
de Hembygdsföreningen en Kyrkbyvand-
ring för ett 20-tal intresserade. Historien 
bakom husen berättades och besökarna 
fick tillfälle att berätta vad som var sant 
och inte sant om husen och dess tidigare 
ägare och boende. Alla hade inte samma 
uppfattning om historien bakom huset, 
men detta gjorde inget, då berättandet 
blev mer levande då. I halvtid intogs med-
havt kaffe och därefter fortsatte berät-
tandet. De hus som det berättades om var 
bl.a. Församlingshemmet, Fredriksborg 
och gamla Lärarbostäderna.

/Leif Johansson
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Monicanders
Mjöbäck . Tel. 0325-34004Mjöbäck . Tel. 0325 34004

s
Ordinarie Öppettider:
Månd-Fred 09-19
Lörd 09-15
Sönd o röda dagar 10-15
(Midsommardagen stängt)

Fråga Ulf

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
06:36.

Hur många resväskor äger du? 
2 som jag använder.

Vilken var den senaste filmen du såg? 
Gone girl.

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

Det är svårt att komma på något när 
man har allt man vill ha.

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

När var senast någon stötte på dig? 
Det har aldrig hänt. (”Det funkar inte när 
man snackar om biogas”, skjuter Marga-
retha in..)

Vad åt du till middag senast? 
Nötstek och potatis (rester).

Kan du vissla? 
Ja!

Vem var den senaste som ringde dig? 
Matilda – äldsta dottern. (Just när 
frågan ställts ringer Lars Bengtsson från 
Gingri, en ev blivande kund i Mjöbäcks 
Pastorats Ömsesidiga Hästförsäkringsbo-
lag…det ni!)

Är du blyg inför det motsatta könet?
Nej. Van med tre tjejer i familjen…

Äger du några popband t-shirts? 
Ja! Bruce Springsteen och David Bowie, 
om de räknas.

När flög du senast? 
Till Sardinien förra hösten.

Hur många stolar står kring ditt 
köksbord? 
6 st.

Har du gråtit offentligt?
Nej, för f-n! (”Du är så macho...”, lägger 
Margaretha till.)

Tycker du att killen borde bjuda på första 
dejten?
Ja!

Kan du kasta macka? 
Ja!

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos 
en partner?
Gott humör.

När sov du senast på golvet? 
Vet inte. Det var länge sedan.

Vilken är din favoritdrink? 
Gin & tonic

/Intervjuare: Lisbeth Andersson

Hej alla vänner!

Nu har vi startat upp nybygget. Grävmaskiner och 
lastbilar har varit i farten ett tag och när du läser det 
här, hoppas vi att plattan är gjuten och att stommen är 
uppe.
Du kommer dock inte att märka något inomhus på ett 
tag ännu.För det sista vi gör, är att ta bort nuvarande 
yttervägg, som vetter mot tillbyggnaden. Så¨framåt 
hösten har vi nya hyllor, nya frysar och kylar i en större 
och ännu trevligare butik!

Välkommen redan nu och ta en titt bakom knuten!
Och så ha en riktigt skön sommar!

hälsar Christina, Liselott, Maria, Pernilla, Taina och Göran samt Monica o Jan-Anders lite då o då
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Nytt från kyrkan

Finns vi här av någon anledning?

I början av förra århundradet var optimis-
men inom vetenskapen mycket stor. Man 
trodde att man skulle kunna förklara det 
mesta i tillvaron och det var nog bara en 
tidsfråga innan luckorna som fanns kvar 
blev helt tilltäppta. Den vetenskapliga 
framgången tycktes utan gräns och Gud 
hukade i kulisserna.

Nu har det gått hundra år. Om vissa av 
den tidens vetenskapsmän hade fått veta 
att det fortfarande skulle finnas kyrka och 
prästerskap skulle de nog ha blivit myck-
et förvånade. Den vetenskapliga förkla-
ringsförmågan har visat sig vara begrän-
sad, särskilt gäller detta universum och 
livets uppkomst. De tre stora sprången: 
från inget till något, från något till liv, från 
liv till medvetande får oss att böja oss i 
tillbedjan över Skaparen.

Inom vetenskapen talar man idag om 
den antropiska (av antropos som betyder 
människa) principen.  Principen går ut på 
att vårt universum verkar vara skapat för 
oss. Naturkonstanterna och fysikens la-
gar tycks vara designade för att sådana 
som vi ska kunna existera. Hade till ex-
empel tyngdkraften varit en miljondels, 
miljondel större eller mindre så hade 
universum bara överlevet ett tiotal år el-
ler varit helt tomt. Eller om kraften som 
håller samman atomkärnorna hade varit 
en anings mindre eller större hade vi inte 
heller kunnat existera.

Vänskap Holsljunga

Välkommen att vara med i gruppen ”Vän-
skap Holsljunga”, till hjälp för asylsökande 
flyktingar som bor i Holsljunga, Överlida 
och Mjöbäck. 
”Vänskap Hols-
ljunga” är nam-
net på den verk-
samhet inom 
kyrkans regi 
som hjälper de 
människor som 
flytt för sina liv undan krig och förföljelse.

Vi har fått mycket kläder, mattor, leksaker 
och andra prylar som vi har kunnat dela ut 
och det har varit mycket tacksamt. Nu på 
vår och försommar vill många också ha en 
cykel som inte kostar för mycket, för att 
lättare kunna ta sig någon eller några ki-
lometer när man ska någonstans och det 
är fint väder. Men vi behöver också flera 
medarbetare när vi, som nu är engage-
rade, behöver få ledigt, är sjuka eller på 
annat sätt är förhindrade att hjälpa till.

Så kan man fortsätta, hela universum 
balanserar på en knivsudd, den måste ha 
exakt de egenskaper den har för att inte 
kollapsa.

Kravet på exakthet gör tanken att vår ex-
istens bara är tillfälligheternas spel allt 
mer absurd. Det krävs nästan mer ”tro” 
att tro på slumpen än att tro att vi finns 
på grund av en avsikt. Tanken att Någon 
medvetet har placerat ut oss i kosmos blir 
mer och mer uppenbar.
Nu är det alltså inte bara religionen som 
hävdar det utan antydningar kommer 
även från vetenskapligt håll: vi är inte 
bara produkten av miljontals godtyckliga 
händelser, utan det finns en avsikt och en 
mening med varje enskild människa.

Nog måste detta göra skillnad för oss. 
Jag tror inte att det är en tillfällighet att 
just känslan av meningslöshet varit så 
utbredd bland oss i vårt samhälle. Det 
blir konsekvenserna av en världsbild där 
inget har en avsikt eller en mening. För 
om tillvaron bara är en serie av orsak och 
verkan, vad är då meningen?
Men insikten ökar om att religionen långt 
ifrån har spelat ut sin roll. Vetenskapen 
kan svara på mycket, men inte på frågor 
som: vad är rätt och fel? hur ska jag leva 
ett gott liv? Och finns det någon som har 
en avsikt med att just jag finns? För att få 
svar på sådana frågor så måste vi söka på 
annat håll.

/Tobias Bäckström
Präst i Kindaholms och 

Mjöbäck-Holsljungas församlingar

 Vi har ett språkcafé som är grunden i 
verksamheten. Många, inte alla, har tro-
get kommit och verkligen försökt lära sig 
svenska och skaffat sig en god grund att 
gå vidare på. Vi har träffat många helt 
vanliga fina människor, som inget hellre 
vill än att leva i fred. Tyvärr drabbas också 
vi av Migrationsverkets hårda asylregler. 
Kanske kan vi inte göra så mycket mer än 
att vara ett stöd i en svår situation.
Något som gläder oss är att ofta har nå-
gon av de asylsökande med sig en smas-
kig kaka och kanske ibland också någon 
tårta, som man bakat och vill bjuda på. 
Detta visar ju att man uppskattar språk-
caféet.

Välkommen att vara med och kom till För-
samlingshemmet, torsdagar 10.00-12.00, 
eller hör av Dig till någon kontaktperson.

Tobias Bäckström tel. 0325-61 21 65
Sonja Fransson tel. 0325-331 38
Sven Johansson tel. 0325-330 80

/Sven Johansson

Nytt från Hembygdsföreningen

Den 11 mars hade Hembygdsförening-
en årsmöte. Det var ett positivt gäng 
som samlades för att avsluta 2014 och 
sätta agendan för 2015. Årsmötet be-
slutade att styrelsen för 2015 skulle ha 
följande utseende:

Ordförande:
Inger L Hedin
V Ordförande: 
Lill Terol
Sekreterare:
Caroline Göthman
Kassör: 
Bengt- Göran Karlsson
Ledamöter: 
Gerd Carlsson, Gun Terol,
 Lars Svensson, Carin Roslund
Suppleanter:
Annika Wixe, Bernt Johansson

När vi planerade för 2015 blev det först 
tal om städdagar på Högelycke. Den i 
maj har passerat när du får tidningen, 
men du får en chans till i oktober. Vi 
kommer också att ordna en städdag 
vid Gräne gruva. 

Sen planerar vi att fortsätta vår Kyrk-
byvandring. Nu har vi kommit fram till 
del 3. Den går av stapeln 25 maj. Den 
tar sin början vid Klockaregården. Na-
turligtvis skall vi ha vårt traditionella 
Midsommarfirande. I år är midsom-
mar den 19 juni. (se annons sid. 19).

Mitt i semestertider, 23 juli, har vi Hö-
gelycke öppet för att de som vill kan 
dricka en kopp kaffe och se på våra 
samlingar. I Lillstugan kommer vi att 
ha en utställning av grytlappar. Om du 
som läser detta har grytlappar, som du 
tycker kan vara med på utställningen – 
prata med Gerd eller Gun.

I september gör vi en utflykt till Över-
lida och tittar på Västgöta textils mu-
seum. Dag och tid kommer på anslags-
tavlan.

Naturligtvis kommer vi att delta på 
årets Tomtepromenad. Det är lörda-
gen före andra advent.
Året avslutas med en Grötfest på Hö-
gelycke just när 2016 har börjat.

Alla är varmt välkomna på dessa ak-
tiviteter. Titta på Byalagets fina an-
slagstavla eller hemsida för att hålla 
dig uppdaterad.

/Styrelsen
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En resa för livet 

Nu ska jag berätta om den resa jag och 
cirka 35 andra elever och lärare gjorde 
i mitten av mars. Det var tidigt på sön-
dagsmorgonen som bussen rullade ut 
från Tranemo Gymnasieskolas parkering. 
De flesta av oss sov på vägen till Karls-
krona och efter några timmars resa var 
vi framme vid färjeterminalen. Färjan 
över till Gdynia, Polen, skulle ta över tio 
timmar. Resan var lång. Vissa utav oss 
utnyttjade spat som fanns, andra sov el-
ler kollade på film. Väl i Gdynia väntade 
många timmars bussresa innan vi skulle 
nå vårt slutmål; Krakow! 

Vid fyratiden på måndagsmorgonen var 
vi äntligen framme vid vårt hostel och 
några välbehövliga timmars sömn i en 
riktig säng var mycket välkommet efter 
en lång dag på resande fot.
På förmiddagen var det dags att ge sig ut 
och utforska Krakow. Staden var väldigt 
vacker och verkligen väl värd ett besök! 
Mariakyrkan, det stora torget med kring-
liggande gamla byggnader och slottet. 
Krakow är en av få polska städer som inte 
blev bombade under andra världskriget. 
Ingen är riktigt säker på varför, men det 
finns teorier om att det var många nazi-
tyskar som befann sig i staden, bland an-
nat generalguvernören, vilket gjorde att 
Krakow var viktig för nazisterna. 

Vår tisdag skulle spenderas i Oswiecim, 
förmodligen mer känt som Auschwitz. 
Huvudsyftet med vår resa var just att be-
söka dessa två koncentrations- och för-
intelseläger. Auschwitz I och Auschwitz 
II – Birkenau. Innan resan hade vi arbetat 
länge med främlingsfientlighet i sam-
hällskunskapen. Det började med att vi 
läste boken om Lasermannen, samtidigt 
som vi försökte koppla ihop vårt samhälle 
kring olika teorier. Exempelvis om en fi-
nanskris kan leda till ökad främlingsfient-
lighet. Så väl i Sverige som Europa drar 

det fram mer och mer rasistiska 
vindar och det gjorde den här re-
san ännu viktigare.

Det var en olustig känsla man 
hade i kroppen när man gick in ge-
nom porten till Auschwitz I. Tyvärr 
skulle det inte komma att bli bätt-
re. Lägret fungerar numera som 
ett slags museum. Där fanns stora 
glasburar fulla med bl.a. glasö-
gon, skor, leksaker och resväskor. 
Inne i blocken, husen, hängde det 
bilder på de som en gång bott där. 
Fångarna. Visste du att genom-
snittslängden en människa kla-
rade sig i lägret var ca 3 månader? 
Under förutsättning att han eller 
hon inte kom under vintern då. 
I Auschwitz I fanns en läkare som expe-
rimenterade med barn och då speciellt 
tvillingar. Vi fick se otäcka bilder på några 
av dessa tvillingpar som blivit utsatta för 
fruktansvärda försök, för att nazisterna 
skulle testa sina biologiska teorier. 

På onsdagen skulle vi åka till Auschwitz 
II – Birkenau. Lägret som enbart var till 
för att döda. Förintelse. Det var otroligt 
obehagligt att gå in genom porten där 
tågen med fångar körde för mindre än 80 
år sedan. Vi fick gå upp i ett vakttorn där 
vi kunde se ut över hela lägret. Trots att vi 
var så högt upp kunde man ändå inte se 

slutet på det med blotta ögat. Så 
stort var det! 280 fotbollsplaner 
stort. Vi gick runt nere på per-
rongen. Det är svårt att tänka 
sig hur det faktiskt gick till. På 
perrongen stod en tågvagn. Det 
enda original som finns kvar. I 
en sådan vagn skulle ungefär 80 
fångar få plats. Vissa fick resa 
väldigt långt för att komma till 
Auschwitz, bland annat de gre-
kiska judarna. Deras resa tog 
ungefär två-tre veckor. Utan 
mat. Utan vatten. Det hemska 
var att fångarna själva betalat 
för dessa tågbiljetter. Som om 
det vore en helt vanliga tågresa. 

Många i klassen tyckte det var 
jobbigt att gå runt i området 

kring ruinerna av de gamla gaskamrarna. 
Trots att det bara var ruiner kvar så fick 
man ändå en bild i huvudet av hur massvis 
med människor lurades in till rummet där 
endast döden väntade. Barackerna var 
väldigt kala. Vissa var till för att bo i och 
andra för att uträtta sina behov i, sani-
tetsbaracker. Ett av de mest eftertraktade 
jobben i Auschwitz var att tömma ”toa-
letterna” (en betongbänk med massa hål 
i). Vi blev mycket förvånade över detta, 
men vår guide förklarade att det berodde 
på att dessa fångar gick inne i skitlukten 

hela dagarna. Detta medförde att de till 
slut började stinka och SS-soldaterna ville 
inte gå i närheten av dessa fångar. Att sol-
daterna inte ville gå i närheten var något 
positivt om man var fånge, eftersom då 
var risken väldigt liten att man skulle bli 
misshandlad. 

Fångarna bodde i antingen sten- eller 
träbaracker. Kvinnor och barn bodde till-
sammans och män bodde tillsammans. 
Ingen hänsyn till familjer togs och dessa 
splittrades. Innan vi åkte hem från lägret 
var vi inne i registreringsbyggnaden. Hit 
kom de som inte blivit direkta dömda till 
att dö i gaskamrarna. Fångarna blev re-
gistrerade och för att det inte skulle bli så 
personligt fick alla varsitt nummer intatu-
erat istället för att bli kallade sitt riktiga 
namn. De skulle känna sig så lite männis-
ka som möjligt. Man rakade av dem hå-
ret och en läkare granskade varje individ 
från topp till tå för att sålla ut de som inte 
var arbetsdugliga. Exempelvis gravida 
kvinnor, psykiskt sjuka och andra med 
mindre synliga funktionsnedsättningar. 
Efter en snabb och iskall dusch släng-
des de på ett betonggolv, blöta och helt 
nakna. De kunde dröja flera timmar innan 
de fick lägerkläder och kunde komma ut 
därifrån. Det sista vi såg var ett rum fyllt 
med gamla foton av de som en gång bott 
i Auschwitz. Foton på barn, par, hela fa-
miljer. På något sätt blev det så tydligt för 
oss när man såg riktiga människor bakom 
alla namn. Det var väldigt känslosamt för 
oss alla och vi blev otroligt berörda. Det 
kunde likaväl ha varit våra egna gamla fa-
miljefoton. Det var tungt.   

Senare under eftermiddagen rullade bus-
sen mot Wieliczka och saltgruvan. Gruvan 
har sedan 1978 funnits med på UNESCO:s 
världsarvslista. Denna gruva är den enda i 
världen som varit i drift sedan 1300-talet, 
vilket är mer än 700 år! Vi gick i massvis 
med trappor för att komma ungefär 130 
meter ner under marken. Vi fick se sjöar, 
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Lika som bär (i protest...)

Helena af Sandeberg?Lisbeth Andersson? 

grottor och skulpturer av salt. Salt har 
sedan urminnes tider använts för att kon-
servera mat och saltet har varit en väldigt 
viktig råvara för Polen. Luften var väldigt 
frisk och det fanns ett slags behandlings-
rum för personer med astma och allergi 
nere bland grottorna. Detta för att salt 
sägs ska bidra till att allergener har svå-
rare att fastna på slemhinnorna. Några 
av oss tänkte att vi skulle testa att slicka 
på väggarna, eftersom det var häftigt 
att även det smakade salt. Våra lärare 
rynkade något på ögonbrynen men vår 
guide berättade att det var helt ofarligt. 
På grund av det var så salt fanns inga bak-
terier från tidigare ”väggslickare” och då 
var det bara att köra på! 

Innan vår hemresa på torsdagseftermid-
dagen skulle vi besöka Schindlers-muséet 
i de judiska kvarteren i Krakow. Kanske 
har du sett Schindlers list? Oskar Schind-
ler var en framgångsrik affärsman under 
andra världskriget. Han hjälpte tusentals 
judar att få arbete och på så sätt överleva. 

Han startade upp en fabrik som tillver-
kade emaljvaror, så som kastruller. Med 
hjälp av falska legitimationer och arbets-
tillstånd kunde de få arbete hos Schind-
ler. Men det blev lite problem och judarna 
kunde inte jobba kvar då de istället skulle 
skickas till olika läger. Det slutade med att 
Schindler, tillsammans med sin assistent, 
skrev listor på vilka judar de skulle köpa 
så att produktionen kunde fortsätta som 
vanligt. Muséet handlade väldigt mycket 
allmänt om andra världskriget och hur 
samhället såg ut då. Men Schindlers rik-
tiga kontor fanns kvar. På hans skrivbord 
fanns ett foto på en medelålders man 
som red på en häst. Det var mannen 
som rädde tusentals av människor. Oskar 
Schindler. När han dog begravdes han i 

Israel, i den katolska kyrkogår-
den. Han är den enda medlem-
men ur nazistpartiet som blivit 
begravd där, samtidigt som ett 
träd är planterat för honom i de 
rättfärdigas trädgård efter allt 
det goda han gjorde för judarna.

Jag är otroligt tacksam att jag 
har fått chansen att göra den 
här resan. Det gav så mycket 
att få uppleva allt på plats och 
få det på riktigt. Det är så viktigt 
att det som hände aldrig glöms 
bort. Tyvärr blir de som över-
levde förintelsen färre och färre 
för varje år som går. Därför är 
det vårt uppdrag att berätta för 
alla vi känner om det vi sett med 

egna ögon för att det aldrig ska glömmas 
bort. För det som hände får aldrig uppre-
pas. 

/Sofia Lindgårde
Ekonomiprogrammet på 

Tranemo Gymnasieskola)

Det finns saker, som man 
måste vara fackman

för att inte förstå.

CYKLAR

  Vi behöver cyklar till 
barn och vuxna flyktingar. 

Har du någon hemma 
så hör av dig till oss. 

Vi lagar om de är trasiga 
eller behöver nya däck.

 

Sonja Fransson 33138 
eller Sven Johansson 33080 

sonjafransson@telia.com
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Gör ett besök hos

Väggslangbox 995:-
Högtryckstvätt Kärcher K5 Premium 3.395:-

Vi säljer Diesel, Motorsågsbensin och
Gräsklipparbensin från egen tank

V Ä L K  O M  N A

Öppet Måndag - Fredag  
kl. 07.30 – 17.30

Lördag kl. 09.00 - 13.00

Tel. 0325 - 31108

 - om långstrumpor som klias, kittlas och 
sticks uti benet
- om livstycken, benknappar, invanda, 
halvslitna kängor
- om det enkla i leken, halmstråbubblor, 
pilbågar av eget snitt; om allt mitt, som 
alltid även var ditt
- om vass-träbåtar, barkskepp, om trådrul-
lars enkelhet
- om den egna fantasin, om vedträd som 
tåg, om Far som såg  med sin stränga 
disciplin, om Mamma som alltid var fin
- om ögonblick som gick fort, där något 
enkelt var stort
- om livet!
- om aftonbönen, kramen vid sängens 
kant, om Mamma som tant Snäll, varje 
kväll
- om barnen i barnhemmets nödda förvar
- om de äldre i Ålderdomshemmens still-
samhet som försvar       
- om livet som gåvan av Gud; om de alla: 
De tio Gudens bud, som var viktigare än 
den binära mystiken, där fysiken genom 
slit, släp, drag; på kvällen gjorde den idoge 
svag
 - om proletärens kamp för de sina, om 
fest, pest och pina i en liten ombonad 
värld där alla kände för det rättas lag. 
   

 /Göthe Gustafsson

I natt jag drömde något......

- om barnens skolsliga flit, om glädjen att 
lära sig läsa
- om pekpinnar, griffeltavlor, om aristo-
kratens barn, de fjäsa, som med andra 
rikligare medel fortsatte sin bana
- om de jordnära, som av föräldrarnas liv 
fått livets vana att fortsätta niten, som de 
lärt genom de sina som liten
- om en känsla, den kanske karga tomhe-
ten inför societeten
- om glädjen - trots allt - att kunna multip-
likationstabellen    
- om oron över psalmers ordföljd och lärar-
krav inpå kvällen
- om ansvar och rätt!
- om hemmet med spiskrok, klappträn, 
brödspadar och fotogen
-om den enkla fåfängans dag, om 
gärsgår´n, byggd utav sten
- om ängarnas rikliga smultronmäng-
der, uppträdda på grässtrå med grädde, 
kanske i dåets byggnadsform i spisvärmda 
låga kök där tecknet i skogen, om liv eller 
död, var skorstenens rök
- om emigration från fattigdom, svårighet, 
att göra det drägligt 
- om chansen som många tog, när tillfället 
var lämpligt, lägligt,
- om Amerikabåtarna, som avvinkades 
från den landfasta redden.

Vinnare av förra
numrets ordfläta

Följande har vunnit 
två trisslotter vardera:
Ingmarie Turgren

Malin Lundin
Monica/Lars i Målhult

Stort grattis till er! 
Redaktionen prånglar ut 

priserna till dessa ”kändisar”!

Stort tack till 
Monicanders

och
Snickeri AB Special
för allt gott på vår 
föreningsdag 17/5!

/Högvads BK

I detta nummer hittar du
ingen ny tävling. 

Ingen gammal heller.
Pga bristande deltagarintresse 

har vi  bestämt oss för att
avvakta med detta

inslag i Spegeln.
/Redaktionen
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HÖGVADS BK P/F 8
kör igång igen med 

FOTBOLLSTRÄNING
för alla födda 2007-2009

onsdag 5 augusti
på Hallevi

VÄLKOMNA!

Lyckad Föreningsdag på Hallevi

Den 17 maj anordnades en Föreningsdag 
för aktiva i Högvads BK. Tillsammans med 
Kindaholms FF har klubben en gemen-
sam ungdomssektion. Tanken med da-
gen var att knyta samman alla i klubben, 
oavsett ålder. Planeringen utgick från den 
inbokade derbymatchen i division 6 mel-
lan just Högvad och Kindaholm. 

Dagen startade klockan tolv med en in-
ternmatch för P/F8, där lagen blandades 
ut med taggade föräldrar. Lämpligt nog 
slutade matchen oavgjort, 2-2. Parallellt 
spelade P10 seriematch mot Sexdrega 
och i den avslutande ungdomsmatchen 
drabbade P12 samman med Sjötofta, 
även detta en seriematch. De yngre fick 
se sig besegrade med 1-5, medan de äldre 
kunde kamma in sköna poäng genom en 
vinst med samma siffror. Ungdomarna 

var mycket nöjda med att ha varit påhe-
jade av våra seniorer. 

A-lagsmatchen inleddes med ett pampigt 
intåg med seniorer hand i hand med våra 
ungdomar och Sveriges nationalsång inn-
an avspark. Efter många fina lägen och 
målchanser för Högvads del, men utan 
att riktigt förvalta dem väl, kunde slutre-
sultatet skrivas till oavgjort, 1-1.

Trots ett riktigt aprilväder mitt i maj, hade 
Hallevi 400 besökande under hela dagen 
och alla matcher hade storpublik, vilket 
givetvis var superkul. Alla barn upp till 15 
år bjöds på korv, dricka och glass. 

Upptill fotbollen, som ändå var knyt-
punkten, så fanns några utmaningar a´la 
Holsljungamarschen samt godisregn och 
fiskdamm för barnen. ”Mini-planen” mel-
lan stora och lilla planen användes också 
flitigt av barn i olika åldrar.
Dagens största utmaning var att få med 
alla spelare på en gemensam lagbild, men 
det lyckades efter mycket möda och stort 
besvär samt med hjälp av en stege. Hög-
vads styrelse vill tacka alla som gjorde det 
möjligt att genomföra denna dag: kiosk-
personal,  lekledare, sponsorer, fotograf, 
musik- och mikrofonansvariga, spelare, 
ledare och givetvis all publik!

/Högvads BK gm Henrik Johansson
och Lisbeth Andersson

Bilder
Ovan: Full fart i P/F8 matchen
Under: Även P10 matchen hade full fart
Nere t.v. Uppställning för nationalsång
Nere t.h. Inmarsch för A-lagsmatchen

Alla lag som spelade på 
Föreningsdagen finns samlade på 

baksidan av  detta nummer av Spegeln.

Alla barn på 
Holsljunga Förskola/Skola:

Boka in 
Föräldraföreningens 
AKTIVITETSKVÄLL
onsdag 9/9 kl. 17-19

Ta med familjen!
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PLANKET - Händer på böggda

Vill du bli 
blodgivare?

Behållningen går till 
HIF!  

Kontakta 
Erland Josefsson

334 33
och gör en insats

Knytkalas på
Hagalund 

 

8 aug kl 19.00

Vi fixar dukningen och
ni tar med maten

 

Deesel står för musiken
Anmälan  senast 3 aug till 

Marie 0706228187 
eller till 

Göran på Monicanders
 

Arr. Mjöbäcks ByalagLerbäcksbyn - en förläggargårds historia

Så heter ett bygdespel som nu håller på att inövas i Lerbäcksbyn. Det är en berät-
telse om förläggargårdarnas storhetstid i akt 1 (slutet av 1800-talet) och hur det 

gick ca 30 år senare i akt 2.
 

Spelet har verklighetsförankring. De flesta figurerna har funnits i verkligheten. 
Det är ett riktigt amatörspel med skådespelare från bland annat Östra Frölunda, 
Håcksvik, Holsljunga, Kinna, Svenljunga. Det är levande musik i spelet och den 

står Eva och Ingvar för.

Varje söndag under våren har det övats och lästs roller och dansats. I maj hoppas 
man få börja öva på den riktiga scenen som skall byggas framför huvudbyggna-

den på gården. Så teatern spelas utomhus. Som kuriosa kan berättas att det även 
kommer att finnas en häst med i spelet.

Regissör för spelet är Christina Nyhage. Hon har också skrivit manus. Flera av rol-
lerna är hennes släktingar.

Premiären är planerad till 1 augusti. Håll utkik efter annonser och boka din biljett.

Holsljungamarschen 2015 
Boka den 15 augusti för årets 

traditionsenliga marsch.
Bilda lag och delta i årets roligaste evenemang !

ANMÄLAN !!!

Ring eller kom till klubbstugan på Stråvi
tisdagen den 4 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 2002 och senare 30:-/pers. 

På kvällen blir det knytkalas med prisutdelning och dans till
 

ROGER & ULF

Välkomna!
HIF:s Festkommitté

Magneter
har en stor dragningskraft hos 

vissa personer här i byn.
Så stor dragningskraft att dom 

försvinner från vår nya,
fina anslagstavla.

D E T T A  Ä R  I N T E  B R A !

Magneterna som finns vid 
anslagstavlan, skall endast 

användas som de är
avsedda att användas.

Låt bli att stjäla magneterna!
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PLANKET - Händer på böggda

Välkommen till Knallekviltarnas 
sommarutställning i Kajsas loge

När: 7 - 9 augusti 2015, (fredag-söndag) kl 11-17
Tema: Hav och Strand
Servering: Kaffe med våfflor
Övrigt: Lotterier och försäljning
Adress: Håkanhult 4, 51264 HOLSLJUNGA

Vägbeskrivning: 
Ta väg 154 till Holsljunga, vid trafiklju-
sen i Holsljunga finns skyltar till logen.

Utställningen sker i samarbete med NBV.

Traditionellt 
MIDSOMMARFIRANDE

Holsljungas hembygdsstuga HÖGELYCKE
fredag den 19 juni

kl 10.00 klär vi midsommarstången
ta gärna med blommor
föreningen bjuder på 11-kaffe
kl 14.00 börjar midsommarfirandet
Det blir lotterier, chokladhjul,
dans runt midsommarstången, musik m m. 
Kaffe på inträdesbiljetten
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För dem är fibern en självklarhet

Har du hört talas om fiber? Förmodligen 
är svaret ja. Landsbygden har drabbats av 
fiberfeber. Fenomenet som för bara någ-
ra år sedan var okänt för de flesta är nu ett 
av de mest diskuterade ämnena på orten. 
Fiberföreningen i Holsljunga har i dagslä-
get drygt 170 medlemmar. Två av dessa är 
Emmeli Christiansen och Mikael Ehn.

När inte staten tar sitt ansvar får vi på 
landsbygden ta saken i egna händer.
Mikael Ehn är Holsljungabo i själ och hjär-
ta. Han har bott på orten i hela sitt liv och 
sedan snart två år tillbaka kan han dess-
utom stoltsera som husägare tillsam-
mans med sambon Emmeli Christiansen 

och sonen Nils. 

Det var i samband med husköpet som 
Emmeli och Mikael valde att gå med i fi-
berföreningen. Trots att de för tillfället är 
nöjda med hur uppkopplingen fungerar 
så ville de vara med på tåget redan från 
början.

Vi tänker på framtiden, säger Mikael, det 
är lika bra att vara med redan nu, man 
vet inte vad som kommer hända längre 
fram. Om vi inte är med från början finns 
det risk att vi måste betala mycket större 
summor längre fram.

Första gången paret hörde talas om fiber 
var när Holsljunga Fiberförening skulle 

bildas. Snacket gick på byn och trots att 
Emmeli och Mikael då bodde i lägenhet 
fanns planer för husköp och de kände 
båda att de ville ha mer info så att de kun-
de ta ställning till frågan om fiber. 

Vi var med på ett infomöte som hölls 
innan föreningens uppstart, och tyckte 
att det lät intressant och viktigt, berät-
tar Emmeli och fortsätter; även om man 
inte använder internet så känns fiber som 
en bra investering. Jag tror till exempel 
att installerat fiber kan göra att huset 
blir mer värt vid en eventuell försäljning. 
Hade vi köpt hus efter att fibern hade in-
stallerats hade vi helt klart värderat hus 
med fiber högre.

Att fibern har blivit just en landsbygds-
fråga märks tydligt i Mikaels och Emmelis 
resonemang. De är irriterade över hur or-
terna utanför städerna gång på gång blir 
åsidosatta men ser ändå en fördel i att 
vara med och driva frågan själva.

Det är ju bara att gilla läget, dessutom är 
vi mer insatta i frågan nu vilket är bra. Fi-
ber är extra viktigt för oss som bor på lan-
det eftersom internetuppkopplingen of-
tast är betydligt sämre resonerar Mikael.

Emmeli som är inflyttad till Holsljunga 
från Borås, håller med Mikael och tilläg-
ger:

Vi värderar landsbygdens avstressande 
miljö och lugn högre än närhet till allt, 
men för att kunna bo på landet är bra in-
ternetuppkoppling trots allt väldigt vik-
tigt idag. 

/Elin Larsson

Städdag på Stråvi

Den 7 april samlades ett 15 tal personer 
på Stråvi idrottsplats i HIF:s regi för att 
välkomna våren med en städ- och fixar-
kväll. Det krattades, eldades, mål tvätta-
des och matchklockan fixades inför serie-
premiären. 

Tack till alla som hjälpte till, små som 
stora!

/Sandra Bengtsson

Fråga en gift man vad han tycker är svå-
rast med fotboll och han kommer att 
svara dig att det är att komma 
hemifrån för att spela.

Ronaldo kan trolla fram kaniner ur en 
hatt.
"Ja, han är ju bra på att göra hat-tricks!"
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Byalaget informerar

Här följer information om senaste nytt från Byalaget. Det är mycket trevligt att kunna berätta om allt kul och utvecklande 
som händer i samhället och sådant vi gör, men som inte alltid syns!

• På Näset har det satts upp 13 stycken stolpar med plastad skylt som går att använda vid exempelvis en tipspromenad. Vi ser 
fram mot att de kommer till användning och att de tas väl omhand.

• Vår fina anslagstavla uppe vid kommunhuset används flitigt, vilket vi är oerhört glada för. Nu har det även kommit upp lådor 
där man hittar Holsljungabroschyren, Trivselbygdens tidning, samt Markbladet. Välkomna att hämta ditt exemplar!

• Bertas camping är upprustad och försedd med ett helt nytt hus som rymmer både toaletter och tanktömning för husbilar 
och husvagnar. Svevia har dessutom asfalterat området och satt upp belysning. Fantastiskt kul att man satsar på vår fina 
rastplats. Här ute kommer man även kunna ta sitt exemplar av Trivselbygdens tidning och Holsljungabroschyren.

• Byalaget har en dialog med kommunen om att sätta ut en informationsskylt om Holsljunga vid Bertas camping, samt att 
uppdatera skylten nere vid rödljusen.

• Byalaget har påkallat uppmärksamhet kring de inaktuella skyltar som funnits i samhället. Dessa är nu bortplockade.

• Byalaget har en positiv dialog med framförallt ett bensinbolag om att åter få möjlighet att tanka bilen i Holsljunga i framti-
den.

• Efter förfrågan från Anna-Karin Lindgårde har det nu skapats en Framtidsgrupp. Denna grupp kommer att arbeta med visio-
nära frågor gällande Holsljungas framtid.

• Byalaget har även skapat en kommitté som kommer att arbeta med trivsel och roliga sammankomster för oss i Holsljunga. 
Sammankallande är Emmeli Christiansen.

• Byalaget har i samarbete med Holsljunga IF ansökt om ekonomiska medel till att köpa in och anlägga en Multisportarena. Vi 
har glädjande nog fått 689 000:- från Arvsfonden, samt 100 000:- från Sparbanksstiftelsen. Om allt går som det är tänkt står 
arenan klar till midsommar. Följ bygget på facebooksidan ”Multisportarena Holsljunga”.

• I samråd med kommunen kommer Byalaget att organisera en uppröjning av skogskanterna längs framförallt väg 154.

• Byalaget genomförde för första gången ett Musikquiz på dansbanan på Nationaldagen. Vi hoppas att ni alla som var där 
hade en trevlig kväll!

• Man kan numera hitta Byalaget på facebook. Gilla vår sida du med! www.facebook.com/holsljunga

• Holsljungas skolbarn var så duktiga på Valborgsmässoafton, då de var ute och städade i samhället, att Byalaget bjöd dem 
alla på glass. Tack för hjälpen!

• Byalaget planerar en föreläsning med hemlig gäst i höst.

• Byalaget planerar en torgdag med eventuell skördefest till hösten.

TACK!
Ett stort tack till alla som på olika sätt 

bidrar till Hembygdsföreningens arbete.

/Styrelsen i Hembygdsföreningen

TACK!
Till alla som hjälpte till på Valborg samt till  Anne-Charlotte Hall 

och Ellionore Johansson för julgranen!

/Byalaget
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Valborgsfirandet 2015
Årets vårtal

”Hej allihopa vad roligt att ni alla har tagit 
er hit i dag!

När jag fick frågan om jag ville hålla årets 
vårtal, blev jag så överraskad att jag inte 
kunde säga annat än ja, jag trodde nämli-
gen att jag blev uppringd för att bli invald 
i någon kommitté. Så att jag skulle bli till-
frågad om att hålla årets vårtal det var jag 
helt oförberedd 
på. Men jag ser 
det som en ära att 
få hålla vårtalet, 
så jag tackar Bya-
laget för att jag 
fått förtroendet 
att vara här i dag. 
Jag har länge sut-
tit och funderar 
över vad jag ska 
säga i mitt vårtal, 
vad kan man säga 
som inte redan är 
sagt?
Trots allt måste 
man ju ha hållit 
vårtal i evighe-
ter, och det sker 
varje år säkert på 
hundratals plat-
ser, så att tro att 
man ska komma 
på något nytt känns ganska avlägset. Men 
det får mig också till att undra, vad som är 
anledningen till att vi ändå fortsätter att 
hålla vårtal? Är det för att det ändå är en 
tradition?

Den Valborg vi firar i dag grundar sig på 

en hednisk högtid som funnits i Tyskland, 
men som vi kommit att sammankoppla 
med den Heliga Valborg. Valborg var en 
abbedissa som blev kallad till Tyskland för 

att hjälpa till att kristna Tyskarna. 1 maj 
år 870 blev hon helgonförklarad. Under 
medeltiden utvecklades det särskilda riter 
till Valborgs minne, där häxor och motver-
kandet av onda andar hade stor betydelse. 
Vid denna tid som vi i dag firar Valborg höll 
det germanska folket vårfester vilket av de 
kristna sågs som häxförsamlingar. Särskilt 
trodde man att häxorna flög på valborgs-
mässonatten. På sina kvastar flög de till de 

gamla offerplat-
serna och för att 
delta i djävulens 
sällskap.
Ja, så nog består 
vår tradition så-
väl av den kristna 
tron, men också 
av den gamla hed-
niska kulturen, så 
visst är traditio-
nen gammal. Men 
hur står sig detta 
firande i dag? Vad 
är det som gör 
våren så viktig för 
oss i dag? Det får 
mig att fundera 
över våra fyra års-
tider.

När semestrarna 
är slut brukar de 

flesta av oss tycka 
det är skönt att komma in i våra vardag-
liga rutiner. Hur bra semester man haft 
beror enligt de flesta människor på hur-
dant vädret varit. Har det varit mycket sol 
och hög temperatur har det ofta varit för 
varmt, har vädret fört med sig mycket ne-

derbörd har det varit för kallt och regnigt. 
Det gör att ledigheten kanske inte alltid 
blev som man tänkt sig. Vi låter ofta vädret 
styra vårt välbefinnande. Uppfattar vi att 

vädret varit bra har vi också lättare att se 
framemot hösten. För när hösten kommer 
går vi in i en mörkare och kallare årstid och 
dagarna blir kortare. Och så har vi vintern, 
som i väderleken ofta ter sig oförutsägbar. 
Och vad alla undrar är -Blir det någon snö 
till jul? Julen som vi tycks ha någon slags 
hatkärlek för. Vissa av oss som älskar att 
ge bort julklappar och pynta våra hem, och 
andra som bara vill slippa och tycker julen 
är en kravfylld tid.

Efter det har vi en vecka då vi ska förbe-
redda oss för det nya året. För det nya året 
ska bli så mycket bättre än det förra! För 
nu ska jag allt bli en ny människa! Och jag 
ska avlägga det där nyårslöftet, som jag 
sen tänkt följa i max 3 månader. De är löf-
ten som är svåra att uppnå, de innebär allt 
för ofta en för stor förändring i vår tillvaro. 
Dessutom ska vi göra dem med sådan kraft 
att vi oftast inte orkar längre än en kort tid. 
Löftena handlar ofta om att vi ska bli bätt-
re människor och att vi ska ta bättre hand 
om oss själva, tänk om vi skulle ha de som 
mål året runt. Då hade vi inte behövt några 
kravfyllda nyårslöften. Efter nyåret startar 
vårat nya liv! Det är också en slags mellan-
tid, med en uppförsbacke mot att -bara det 
blir varmare och ljusare väder, för då kom-
mer allting att bli så mycket lättare och 
bättre. Men varför tycks de flesta människ-
or mest uppskatta våren och sommaren?

Jag går till mig själv, och funderar över 
förra lördagen, då jag tänkte att jag måste 
ta i tu med min hälsa, så jag deltog i utom-
husträningen ute på Näset. Givetvis var 
det jobbigt, för jag hade ju inte tränat på 
ett tag. Men jag som andra vet ju att nu ska 
vi snart visa oss på stranden, och vi vill ju 
vara i bra form inför sommaren och förra 
årets kläder måste vi ju bara i, för tänk om 
de skulle var för små?

Just våren, som även jag förknippar med en 
förväntansfull tid har jag i år upplevt som 
en väldigt jobbig tid. Jag har varit mycket 
trött och gått med en ständig förkylning 
som aldrig riktigt tycks bryta ut. Men efter 
lite efterforskningar har jag kommit fram 
till att jag nog har lite pollenallergi. Vad 
skönt, för nu deltar även jag i denna vår-
förkylningen, precis som jag deltar i hös-
ten och vinters influensor. Tänk vad skönt, 
även här följer jag normen för vad som ses 
som normalt och naturligt.

Jag får inte heller glömma att se till att 
trädgården görs i ordning inför sommaren, 
det ska sås och planteras. Och så semes-
tern som måste planeras, för annars kan-
ske vi inte får någon stuga, eller den där 
rabatten som givetvis har ett slutdatum 
för att kunna bokas billigare. När jag tän-
ker på allt detta så är det precis samma sak 

Elin Johansson
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Årets frivilligarbetare 2014

”Årets mottagare har under åren hon bott i 
Holsljunga samlat på 

sig en lång meritlista som 
Frivilligarbetare.

Hon har varit, och är aktiv inom både 
Hembygdsförening och 4H.

Inför valet 2014 var hon en av de drivande 
som såg till att 

kommunens politiker kunde frågas ut här 
i Holsljunga.

Årets Frivilligarbetare har verkligen ett 

riktigt föreningshjärta.”

i vilken årstid man än befinner sig i, det är 
alltid något man måste fixa eller göra.

Även denna härliga vår och sommar har 
sina krav. Men kanske det ändå ligger i oss 
själva, att det är våra egna upplevelser och 
tolkningar som får oss att tänka att detta 
är en skön tid. Hur kravfyllt eller kravlöst 
vi vill att vårat liv ska vara är mycket upp 
till oss själva. Och hur mycket inflytande vi 
låter andra ha över våra liv är också upp till 
oss själva att bestämma. Det är kanske en 
fördel att större delen av året är lite dys-
trare, så att vi lättare kan uppskatta den 
ljusa tiden på året.

Något som är tänkvärt är ju att - låt säga 
att du uppnår en ålder av 90 år, och du 
tycker att halva året bara är tråkigt och 
dystert, då har du ägnat 45 år av din livs-
tid till att klaga på årstiden, något som du 

ändå inte kan göra något åt så länge du bor 
i Sverige.

Vi som bor här har själva ett eget ansvar 
att vi trivs och mår bra. Att skylla på dåliga 
årstider eller att det var bättre förr är att se 
sig i backspegeln på det som inte kan göras 
ogjort. Men framtiden är ännu orörd och 
det är upp till oss att skapa den på ett så-
dant sätt som vi vill leva i den. Vi ska vara 
tacksamma att vi har möjligheten att bo 
på en sådan vacker plats som i Holsljunga.

Med de vackra sjöarna och de fina sling-
orna ute på Näset. Med en idrottsfören-
ing som ordnar uppskattade aktiviteter så 
som Holsljungamarschen, som människor 
kommer långväga för att delta i. Här har vi 
också ett levande Byalag som är aktiva och 
har entusiasm, och vilja till att skapa för 
att ge en ökad trivsel och gemenskap. Jag 

tänker också på de människor som flyr kri-
gen, som lämnat allt de äger och har. Hur 
de kämpar för att få ett bättre liv, ett så-
dant liv som du och jag lever här i Sverige.
Visst har vi plats för några av dem. Vi ska 
vara tacksamma för att ha dem här, för att 
de lär oss att alla inte har det lika bra som 
vi. De bidrar till oss genom att ha sina barn 
i skola och förskolan, det kanske är tack 
vare dem vi kommer kunna fortsätta att ha 
våran skolan kvar.

Det är lätt att ta saker och ting för givet, 
för vi är vana att ha det bra. Jag vet att det 
också finns ideella krafter i Holsljunga som 
arbetar för att de som kommer hit, ska få 
en chans att komma in i gemenskapen. Det 
glädjer mig att veta att de finns de som vill 
hjälpa andra, men särskilt roligt är det att 
se dom som faktiskt gör det.
Jag tror nämligen att allt som man vill 
ska fungera, också kommer att fungera så 
länge man själv vill det! Vi alla är en del av 
bygden, och alla kan bidra med något för 
en ökad trivsel och utveckling. Men inte 
minst kan man göra något för sig själv, 
genom att acceptera det som varit och det 
man inte kan ändra på. Och det som ännu 
inte hänt, är man med och kan påverka, 
genom att ha en bra inställning och goda 
attityder.

Med dem orden styr jag mitt segel genom 
alla årstider, och inget väder ska stoppa 
min goda attityd, eller hur jag vill vara som 
människa!

Tack ännu en gång för att jag fick vara här 
och jag önskar er alla en trevlig och glad 
Valborg och 1 Maj!”

/Elin Johansson

En intervju med årets pristagare hittar du på sidan 26.
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Vi har fått nya grannar!

Att bo på landet är en livsstil och det är 
alltid glädjande då man möts av männ-
iskor som har ”hittat hem”. Två stycken 
som har hittat sitt hem i just Holsljunga 
är Christian och Anneli på Larsabo. En lite 
blåsig och småruskig dag gjorde jag ett 
besök ute på deras lilla gård.

Ut till Larsabo slås jag av att det faktiskt är 
en bit ut till dem, något jag inte har tänkt 
på när man har gått förbi på någon pro-
menad. Granskogen sluter sig tätt längs 
med vägen, och så, helt plötsligt öppnar 

landskapet upp sig och den lilla gården 
ligger där med böljande hagar framför 
betraktaren. Ett litet lantligt paradis, 
trots att det finns en del att pyssla med 
för att få gården i prima skick. Framme 
på gården är det febril aktivitet. Christian 
och Anneli möter upp, tillsammans med 
hund, hästar, katter och ett gäng tackor 
med lamm.

Det var hit Christian hittade för ett par år 
sedan. Boendes i lägenhet i Håcksvik le-
tade han länge efter ett eget litet ställe, 

gärna en mindre gård med utrymme för 
lite djur och möjlighet att bruka skog och 
mark. Och helt plötsligt fanns det där – 
Larsabo. För Christian var den lilla gården 
och dess läge precis vad han var ute efter.
Efter att ha haft ett liv med stort ideellt 
engagemang har han nu beslutat att un-
der de första fem åren på Larsabo lägga 
all sin tid och energi på gården för att få 
det i det skick han vill ha. Att han då dess-
utom har fått lite extra hjälp på traven ge-
nom att han träffade Anneli för ett år se-
dan var en lyckoträff. Anneli som kommer 
från ett litet samhälle i Falköpingstrakten 

och som har ett brinnande intresse för 
djur. Tillsammans fokuserar de nu på att 
i första hand rusta upp ladugården och 
markerna som hör till gården.

Anneli lägger i dagsläget all sin tid på går-
den och ser till att alla djur har det bra. 
Med erfarenhet från jordbruk har hon 
viljan att så småningom hitta ett pas-
sande jobb i vår närhet. Till skillnad från 
Christian har hon ingen ideell erfarenhet, 
men vem vet, kanske kan framtiden även 
innebära den ingrediensen i de bådas liv.
Vi passar på att önska de båda varmt väl-
komna till Holsljunga och ser fram emot 
att träffas på våra olika arrangemang i 
framtiden.

TVÅ STJÄRNOR (= bra saker) 
OCH EN ÖNSKAN I HOLSLJUNGA EN-

LIGT CHRISTIAN OCH ANNELI:

Naturen och centralt läge! Det  är  relativt 
nära till mycket.

Information! Christian jämför med Håcks-
viks Allehanda, som kommer ut sex gång-
er om året och han saknar på sätt och vis 
samhällsinformationen. Något vi får ta till 
oss!

TACK
Erland & Ulrik som har fixat 

lådor till anslagstavlan!

/Byalaget

TACK JOAKIM
för att du servar

våra grävmaskiner!

/Alla barn på Holsljunga Förskola

Larsabo är det lilla torpet som 1825 nämns 
för första gången i husförhörslängden. 
Torpets första ägare var Lars änka och 
hennes piga Anna. 
Larsabo ligger under Tommared.

Fakta ur ”Holsljunga – Boken om dess his-
toria, gårdar, människor”, sammanställd 
av Ingemar Herngren, utgiven av 
Holsljunga Hembygdsförening, 1995.

/Ann-Margret Karlsson

Uthyrning av bord & stolar

Skall du ha fest
och mycket gäster?

Då kan du hyra bord & stolar till 
ett mycket rimligt pris genom 

Byalaget. 

Tag kontakt med någon av 
nedanstående personer.

Hyra erlägges kontant 
vid hyrestillfället.

Ansvarig uthyrare:

Jörgen Grandén
 Tel. 33429 eller 070 - 306 8070

Ersättare: 
Bengt Josefsson 

Tel. 073 - 054 6142
 

Ersättare: 
Sixten Bengtsson 
Tel. 070 - 583 2441 

 
Antal tillgängliga bord: 21 

(30:-/bord) 
Antal tillgängliga stolar: 94 

(5:- stol)
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Holsljunga Multisportarena

- Ett spontanidrottsprojekt för barn och 
ungdomar.

För lite mer än ett år sedan började Six-
ten Bengtsson som senare skulle komma 
att bli initiativtagaren till projektet “Mul-
tisportarena - Spontanidrott för barn och 
ungdomar”, att fundera på vad kan vi göra 
för positivt för bygden?

Föräldrar och barn hade påpekat för Hols-
ljunga Byalag att det finns för lite för barn 
och ungdomar att aktivera och roa sig 
med på fritiden. Tankegångarna fortsatte 
kring mataffären som lagts ned, kring 
skolorna i Högvad som låg inom fara för 
nedläggning, samtidigt som det inte finns 
en enda konstgräsplan i hela Svenljunga 
kommun, och inte heller en enda multis-
portarena för den delen.

Det finns inte tillräckligt stort underlag 
på orten för att ha ett brett utbud av or-
ganiserade idrottsformer. Beakta då att 
den före detta tennisplanen borta vid fot-
bollsplanen där det bedrevs tennis för 20 
år sedan höll på att växa igen. Den vilande 
tennisklubben som lagt ned ett otroligt 
arbete en gång i tiden blev tillfrågade om 
att överlåta tennisplanen till Holsljunga 
IF. De blev positivt överraskade och såg 
att allt ideellt arbete som lagts ned på 
tennisplanen inte längre behövde gå till 
spillo.

För ett år sedan träffade Sixten Bengtsson 
Multisport i Mark AB vid tennisplanen. (Vi 
hade tur att grunden för en multisporta-
rena redan var lagd genom den förfallna 
tennisplanen, vilket sparade kapital).

På hösten 2014 påbörjades allt pappers-
arbete med ansökningar till Allmänna 
arvsfonden, Swedbank Sjuhärads stiftel-
se och Svenljunga kommun för att nämna 
några.
Ett skrivbordsarbete som pågick under 
minst ett halvt års tid med komplette-
ringar såsom arrendekontrakt, bygglov, 
och det ordnades även ett stormöte på 
Holsljunga Skola där barnen uttryckte att 
de gärna ville ha en multisportarena.

Till både vår stora förvåning och lycka 
blev Holsljunga IF beviljade bidrag från 
Allmänna arvsfonden, Swedbank Sjuhä-
rads Stiftelse och Svenljunga Kommun, 
folkhälsobidrag, samt Mjöbäcks Spar-
bank. Stort tack till dem alla!

Ni kanske redan vid det här laget har sett 
eller hört talas om vad en multisporta-
rena är, för i samma stund som Spegeln 
hamnat i brevlådorna så borde om allt 
gått som vi hoppats på multisportarenan 
i stort sett vara klar.

Utifall att den inte skulle vara det, kan 
en Multisportarena beskrivas som: “En 
multiidrottsplats med plats för flera olika 
aktiviteter, såsom basket, volleyboll, land-
hockey och fotboll.”
Den ska vara handikappanpassad och det 
kommer finnas be-
lysning så den kan 
användas även på 
kvällarna. Det kom-
mer även att finnas 
redskap tillgängliga 
såsom klubbor och 
bollar.

Syftet är att barn 
och ungdomar i alla 
åldrar, oavsett kön, 
etnicitet och bak-
grund ska ha möjlighet att prova på nya 
aktiviteter, ha något att se fram emot, 
lära sig ta ansvar för varandra och skapa 
en gemenskap.

Vi vill uppnå god fysisk och psykisk hälsa 
hos barn och ungdomar, samt att det blir 
en naturlig mötesplats där även föräldrar 
kan känna gemenskap.
Såklart finns här även möjligheten att  be-
driva tillexempel träningar och idrottslek-
tioner i skolan i organiserad form. 

Alla ska känna sig välkomna.

En multisportarena i Holsljunga kan för-
hoppningsvis även bli ett ansikte utåt i 
samhället och förhoppningen är att det 
kan locka hit barnfamiljer.
Vi planerar att bjuda in barn och ungdo-

mar från byn och orterna 
runtomkring till att prova 
på olika aktiviteter och det 
är inte omöjligt att det blir 
en invigning så småningom. 
Med hopp om att alla ska 
tycka detta är roligt och att 
multisportarenan ska bli väl-
använd!

Avslutningsvis skulle vi vilja 
tacka alla som har ställt upp 
på allt ideellt arbete som har 

ägt rum kring den gamla tennisplanen, 
ingen nämnd ingen glömd!

/Holsljunga IF  gm
Sandra Bengtsson

Mjöbäcksbaren
Du & Jag

 

LUNCH LAGAD MÉ

 
 
 

Vardagar 11:00-15:00

Pizza
Tisdag-Fredag 11:00-20:00

Lördag-Söndag 12:00-20:00

MÅNDAGAR SERVERAS INGEN PIZZA
 

www.mjobacksbaren.se

Den ena fotbollskommentatorn till 
den andra:

- Matchen slutade 0-0. Vad har du att 
säga om det?

- Jag är mållös!
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800 krAC Service

Försäkra dig om 
friska fläktar i sommar!
Snart dags för sommarens heta dagar?
Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning för att 
försäkra dig om att bilen inte blir en bastu i
sommarvärmen.

På MECA är vi utbildade för att kunna serva 
klimatanläggningar på bästa sätt, så hit är du alltid 
välkommen, om du vill serva/reparera din AC.

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5,  
512 64 Holsljunga
Tel. 0325 - 333 03

Försäkra dig om friska fläktar i sommar 
Värmen håller i sig! Vi servar din ac
Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning. 

Halva priset i augusti. 250kr

Holsljunga Bilservice AB 
Företagsvägen 5, 512 64, Holsljunga 

0325-33303  

www.holsljungabilserviceab.se

Hämta bilen
utan att betala!

Hämta bilen 
utan att betala!

Inger – Årets Frivilligarbetare

I år valde Holsljunga Byalag att ge årets 
utmärkelse – Årets Frivilligarbetare, till 
Inger Lindberg Hedin. Inger är känd för 
många av oss för sitt engagemang då det 
kommer till Hembygdsföreningen och 
Holsljunga 4H, men även för att vara mo-
tor i många samhällsfrågor, så som förra 
årets politikerdebatt. Visst kan man und-
ra var hennes stora engagemang kom-
mer från. 

Inger växte upp tillsammans med mor-
mor och morfar i ett lantbrukarhem strax 
utanför Östersund, i byn Vålbacken, och 
som präglades av ett stort engagemang, 
särskilt gällandes den lokala missionskyr-
kan. Även Ingers mamma och moster var 
djupt engagerade i olika samhällsfrågor. 
Båda två enga-
gerade sig sär-
skilt mycket i 
frågor som kunde hjälpa de som hade det 
extra svårt. Mosterns engagemang tog 
henne ända till Indien, där hon levde mer 
eller mindre hela sitt liv med att hjälpa 
andra. Det är därför lätt att tänka att Ing-
ers starka vilja att engagera sig är djupt 
rotat i generna.

Ingers pappa gick bort då hon var väl-
digt liten, vilket innebar att mamman 
var tvungen att flytta för att skaffa sig en 
utbildning och möjlighet att försörja sina 
barn. Därför hamnade Inger och hennes 

syskon hos mormor och morfar. I skolål-
dern flyttade Inger och hennes syskon till-
baka till mamman, som nu hade hamnat 
i Västmanland. Ett mycket starkt minne 
från denna tid är när Inger kom till skolan 
och fröken uttryckte att hon inte förstod 
vad Inger sa. Uppvuxen på ett lantbruk i 
Jämtland, tillsammans med mormor och 
morfar var den gamla jämtländska dia-
lekten djupt rotad, och Inger både talade 
och skrev på detta mål. 

Som vuxen hamnade Inger på lärarhög-
skolan i Jönköping. I dansens virvlar med 
folkdanslaget mötte hon mannen som 
kom att betyda så mycket för henne. Las-

se kom från den lilla byn Holsljunga – ett 
samhälle som Inger aldrig hade hört talas 
om, men dit nu färden gick mer eller min-
dre var helg. Snart förstod hon att Lasse 
aldrig skulle kunna flytta från sin oas. De 
båda beslöt att flyttlasset skulle gå mot 
Holsljunga och med gott om arbete bland 
kommunens skolor så fanns det jobb att 
få för Inger.

Inger slogs av Holsljungas vackra natur. 
Att man kunde bada i de olika sjöarna 
utan att frysa eller bli smutsig, men också 
över hur roligt det var att komma dit. Hon 
kände sig välkomnad. Detta kom att väga 
tunga då de valde att uppfostra sina barn 
i byn.

Under alla år har ett samhällsengage-
mang drivit Inger. Listan över vad hon har 

sysslat med 
ideellt kan gö-
ras lång och 

med pensionen i antågande öppnar det 
upp för nya projekt. Då kommer det lite 
slumrande intresset för odling att åter få 
utrymme och givetvis hoppas hon på att 
få träffa barnbarnen, som bor ända borta i 
Australien. I skrivande stund är den mins-
te bara en vecka gammal, så mormor har 
enbart träffat den lille via tekniken.
Vad är det då som driver Inger i att enga-
gera sig i alla dessa föreningar och pro-
jekt. Inger säger att ”För-
eningslivet ger tillbaka.

Man får mycket goda kon-
takter. Inspiration. Glädje 
av att vara ihop. Det är 
meningsfullt! Man får en 
kick av att engagera sig. 
Man kan vara hur trött som 
helst innan man åker iväg 
på ett möte, men sedan 
blir man så pigg och glad.”

Oerhört glad och stolt blev 
hon också för den utmär-
kelse hon tog emot vid 
Valborgsfirandet – Årets 
Frivilligarbetare. Lite för-

läget säger hon att hon nu förstår hur 
det känns för de som får ta emot ett pris 
de är nominerad för och hur tunghäftan 
kan drabba dem. Att få detta pris var helt 
oväntat och mycket glädjande. Hon rik-
tar ett stort tack till de som nominerat 
henne. ”Jag blev så rörd, det är ett riktigt 
fint pris” säger hon och tillägger att blom-
morna höll sig länge, länge och gladde 
henne lite extra.

TVÅ STJÄRNOR OCH EN ÖNSKAN
I skolans värld talar man om ”2 stars and a 
whish”, vilket innebär att man framhåller 
två saker som är särskilt bra, samt en öns-
kan om att något kan bli eller vara bättre. 

Här kommer nu Holsljungas motsvarig-
het och frågorna är dessa: 

- Vilka två punkter tycker du att vi ska lyf-
ta fram som positivt i Holsljunga? 
- Vad tycker du att vi kan förbättra, göra 
annorlunda?

 -  En stark ideell vilja. Tomtepromenaden, 
multisportarenan, klubbstugan och så vi-
dare.

 -Att vi fortfarande har ett odlingslandskap 
i vår by.

- Önskar att vi ALLA arbetar gemensamt 
för att få behålla vår skola.

/Ann-Margret Karlsson

Namn: Inger Lindberg Hedin
Ålder: Fyller 65 i december 2015
Familj: Maken Lars Hedin. 
Dotter Lisa med make Luke och barnen Anders och Jonas, 
Bealiba, Australien. 
Sonen Tobias och hans Antonia, Nygården Holsljunga 
Dottern Emma och hennes Hasse, boende i Göteborg.
Aktuell som: Årets Frivilligarbetare i Holsljunga.
Engagerad i: Hembygdsföreningen, Hemmetföreningen, 
kulturföreningen Obygden, Kinds forskarklubb samt genom ett 
samhällsengagemang särskilt i frågor kring klimatet och frågor 
som berör hembygden.
Arbetar i dagsläget på Mogaskolan i Förberedelseklassen.

”Jag blev så rörd, det är ett riktigt fint pris”
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Invigning/Öppet Hus 
 

Lenas Kost &Träning öppnar Gym i Holsljunga 
 

Lördagen den 27/6 kl 10:00 ‐ 12:00  
och  

Söndagen den 28/6 kl 14:00 ‐ 16:00 
 

har jag Öppet Hus 
 
 

Om du tecknar 12 månaders avtal under dessa dagar 
får du träna gratis i juli och augusti och deltar även i en 
utlottning av 1 tim personlig träning (värde 500:‐‐) 

 

Information om priser m.m. finns på min hemsida 
 

www.lenaskostochtraning.se 
 

Jag bjuder på fika 
 

Adress: Idrottsvägen 2  
(Snickeri Specials gamla lokaler) 

 

Hjärtligt Välkomna /Lena 
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Undrar du också vad det här är?

Vi förklarar, ansluter och hjälper dig att komma igång med den nya tekniken. 

Välkommen till Mjöbäcks Sparbank.

www.mjobackssparbank.se

Kinds MotorVeteraner

Motorhistoriska dagen ”Kultur på väg” 
Lördag 6 juni
Start kl. 10:00 på parkeringen mittemot kommunhuset i 
Svenljunga.
Vi erbjuder 2 veteranrundor i karavan. En för långsamma 
fordon på ca 1 mil och en runda för lite snabbare fordon 
på ca 4 mil. Båda rundorna avslutas gemensamt på Byn-
anders Motormuseum, Månstadvägen Svenljunga. Alla 
veteranfordon är välkomna att vara med, medlemskap 
krävs ej. 

Midsommardagsrally i Holsljunga Lördag 20 juni
Samling hos Åke Johansson Håkanhult, Holsljunga. 
Kl.14:00 påbörjar vi vår lilla långsamma tur som tar oss 
runt i Holsljunga by. Vi avslutar med uppställning på 
Holsljunga camping ca 14:45. 

Motor-/Veteranträff med bakluckeloppis/försäljning Lördag 5 september
Kl. 10:00-14:00 Östra Frölunda
I år firar vi 5 års jubileum. Det firar vi med lite extra denna dag. Nallens 50 tals tivoli, helikopterflygning, flygplansmotorer och 
naturligtvis utställare av alla olika slag. Traktorer, bilar, motorer, mopeder, knallar och försäljare m.m.

 

Har du frågor eller vill hjälpa till som funktionär vid några av våra  arrangemang, kan du kontakta någon i styrelsen eller slå en 
signal till Carina 070-60 39 809

www.kimv.se Välkomna!



Spegeln nr 95     Årgång 33     År 2015 29

B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Nedanstående artikel är hämtad från nr 11 1983

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

text du rekommenderar!

HOLSLJUNGA HOBBYKLUBB 

Höstterminens verksamhet är slut och alla elever får 5 i betyg. Några måste få l:or 
och det är vi ledare som inte har byggt en enda modell.
Två grupper har arbetat på Hemmet: Måndag och tisdag och nästan alla har byggt båtar. 
”Tänk om vi får låna simhallen i Svenljunga och ha elbåtstävling” undrar Ulrika, som 
enligt uppgift bygger den snabbaste farkosten. Tomas Jimmy och Peter laddar sina 
skepp med våldsamma motorer, men känner inte till Ulrikas trumfkort.
19 ungdomar jobbar med modellbygge i Hobbyklubbens lokaler och 7 av dem har byggt 
en riktigt fin bilbana.
Flygarna som var så framträdande förra året har riktigt kommit i skymundan, men det 
gör väl inget, för det är väl bara Lasse H och Anders B som kan tänkas sörja.
Tack alla föräldrar för att era barn kommer så hela och rena och är så duktiga. 
Vi ses igen med start samtidigt med skola.

T A C K 

alla ni som skickar in bidrag till Spegeln! För att underlätta redigeringsarbetet vill vi att ni skickar 
text & bilder separat.

Skicka  material endast till adressen  spegeln@holsljunga.com
alternativt lämnar det i lådan vid anslagstavlan. 

/Spegelredaktionen

Artikel från nr 7 1982

Bryggan har ynglat av sig

Den långa badbryggan från föregående år – den, som 
legat på knädjupt vatten – har lämnat ifrån sig hälften och lite 
till av sina kroppar till en brygga på det djupa vattnet vid bad-
stranden.
TÄNK PÅ DETTA NÄR DU LÄMNAR DINA BARN VID STRANDEN I SOMMAR!

Nu har det också hänt något ovanligt med bryggan på det djupa vattnet.
Fyra extra flottsektioner bildar en extra pir, som utrustats till båtbryg-
ga.
Hur kommer det sig nu att bryggarrangemanget tagit denna form? Jo, så här är det:
Efter flera uppmaningar i olika media om engagemang i bryggiläggningen in¬fann 
sig första iläggardagen fyra (4) man till jobbet. Dessa fyra mäns viljor samsa-
des om bryggplaceringen, som nu föreligger. Antalet bryggiläggare gjorde att allas 
egen vilja fick komma till uttryck och nu ligger bryggan utan någon osämja bland 
dem, som tog ansvaret. De övriga tre dagar¬na, som bryggiläggningen tog i anspråk, 
fylldes av ytterligare tre (3) mans arbetsstyrka. Nu var vi sju (7) och tack och 
lov för det, ty att lägga i Holsljungas hela bryggkomplex är inget lätt jobb inte.
Nej, jag ska inte klaga, som en missförstådd idealist, för pengar flödar ju in 
till Hemmetföreningen. Ni visste väl att kommunen betalar 2000 kr för bryggilägg-
ning och bryggupptagning.

Anders Bergsten

Holsljunga Tennisklubb 

Höstens klubbmästerskap i tennis har färdigspelats och i herrfinal en tog Jerker 
Lindqvist sin första inteckning i vandringspriset.

Anna Karin Lindgårde vann damfinalen och fick sin andra inteckning. 

Vandringspriset är skänkt av Lind gårde Bil AB. i Svenljunga.

Artikel från nr 6 1982
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”Krämig sill med kräftstjärtar” 

1 burk inlagd sill (Abbas)
1 burk kräftstjärtar
1 tsk dillfrön
1 dl majonnäs
2 dl creme fraiche
1 msk chilisås
2 msk hackad färsk dill
1 tsk koncentrerad hummerfond
1 tsk socker

Låt sill och kräftstjärtar rinna av i  
en sil. Stöt dillfröna lätt i en mortel.  
Blanda med resten av ingredienserna. 

Skär sillen i bitar och vänd ner till-
sammans med kräftstjärtarna.
Låt stå och dra sig i kylen i ett dygn.

Sommargott att äta och dricka

Spegelredaktionen rekommenderar 
sommarens bästa snaps

TÄLLBERGS 
FESTBRÄNNVIN

Denna fantastiskt goda 
snaps, får sin speciella ka-
raktär från fruktiga nypon 
och som balans till detta,  
kryddas snapsen med ing-
efära och pomerans.
Denna blandning ger 
snapsen en lätt pepprig 
smak tillsammans med en 
frisk citrussmak.

Som alltid, skall snaps 
drickas i måttliga mäng-

der och detta gäller även Tällbergs 
Festbrännvin.  Även om den är god! Halstrad strömming 

Detta är den ultimata, godaste, enk-
laste och billigaste sommarrätten av 
alla. En delikatess utan dess like! 

Lägg den hela strömmingen i en bun-
ke. (Går även med filéer)
Räkna med 8-10 strömmingar per per-
son. 
Förvåningen blir stor, när du upptäck-
er hur mycket det går åt, när folk väl 
får smak för det! 
Salta lite lagom mellan lagren och låt 
helst stå i kylen över natten.

Halstra strömmingen på ett halster 
över en rejäl glödbädd. Strömmingen 
blir godast om den nästan blir på grän-
sen till bränd, men det är en smaksak. 

Lägg strömmingarna i en uppvärmd 
bunke eller folie, vartefter dom blir 
klara. 

Nu till det viktigaste!
Strö massor av finklippt dill mellan 
lagren. 

Servera med kokt färskpotatis, gott 
knäckebröd och en vällagrad ost. 

Mums fili babba!

Maskrossirap

                      Tag 2 ragade dubbelhänder            
                      maskrosblommor 
                           (Obs! endast det gula)
                                         Lägg blommorna i 
                                     1 liter kallt vatten.                                                     
                                           Koka upp 1 gång 
                                         och tag av från
                                        spisen. 
                                     Låt stå över natten.

Nästa dag silas blommorna bort och 
saften pressas ur blommorna.

Tillsätt 1 kg socker och 1/2 citron i 
tunna skivor. Ställ på spisen med låg 
värme. Låt vätskan dunsta tills saften 
får sirapskonsistens.

Serveras ljummen till glass!

Spegelredaktionen rekommenderar 
en god öl till sillen

GREBBESTAD 
CRAFT LAGER

Denna ljusa Lager, som 
tillverkas av humle och 
kornmalt, har en fruktig 
smak och med inslag av 
sirapslimpa, aprikos, apel-
sin, örter och honung.

Alkoholhalten är 5,7 % och
bör serveras vid ca 8-10°C

Ölen produceras av
Grebbestad Bryggeri

Kall räkpaj

Pajdeg : 
3 dl vetemjöl 
125 g smör 
3 msk vatten 

Hacka ihop mjöl och smör i en bunke 
till en smuldeg. Tillsätt vatten och ar-
beta ihop till en slät deg. Låt ligga kallt 
en stund. Kavla ut degen till en form 
27-28 cm i diameter. Nagga botten 
och grädda i 12-15 min. Ugn 225 gra-
der. 

Fyllning: 

500 g oskalade räkor 
1 ytterst finhackad liten gul lök 
200 g philadelphiaost (lätt) 
2 dl creme fraiche (lätt) 
100 g röd caviar/stenbitsrom 
1 burk gröna oliver (kan uteslutas) 
dillkvistar

När skalet kallnat fyll det med den 
ihoprörda osten, creme fraichen och 
hackade löken. 

Dekorera med skalade räkor, caviar, 
oliver och dill. Servera med grönsallad 
till.

Jag äter inte ekologiskt odlad 
mat. I min ålder behövs alla 

konserveringsmedel 
man kan få.

Kannibalerna äter lunch. 
Den ena säger plötsligt:
- Jag tycker inte om din fru.
- Du kan väl åtminstone äta     
upp potatisen!

Syrénsaft

40 klasar syrén            2 liter vatten
2 kg socker            2 citroner
50 gram citronsyra

- Lägg syrénklasarna på vitt papper, 
för att ev.kryp skall trilla av. Lägg i 
hink.
- Koka upp vattnet med sockret & häll 
det hett över blommorna.
- Borsta citroner, skala eller riv av det 
gula. Dela frukten och pressa ur saf-
ten. Blanda ner citronskal, citronsaft 
och citronsyra i syrénhinken.
- Täck över och låt stå svalt 4 dygn. Rör 
om två gånger varje dag. 
- Fyll på rena, kalla flaskor. Förvara 
svalt. Går också utmärkt att frysa! 
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Traktorer och 
Tractors

 
- Att växa upp 

tvåspråkig i 
Bealiba, 

Australien

Ibland när jag har pratat färdigt så kom-
mer jag på mig själv med att undra om 
jag just sa det jag sa på rätt språk. Oftast 
kan man döma av ansiktsuttrycket på 

den man talat med om det var rätt språk. 
Eftersom Luke och jag vill att Anders ska 
lära sig både svenska och engelska så ta-
lar jag i princip enbart svenska med An-
ders. Det har gjort att svenskan nu ligger 
mer nära till hands för mig jämfört med 
de första åren jag var här i Australien och 
nästan fick anstränga mig att prata på 
svenska när det behövdes.

Att uppfostra i tvåspråkighet är inte helt 
okomplicerat. Det är svårt att ha disciplin 
och tala konsekvent på ett språk. Skaffa 
DVD:er och böcker på svenska och se till 
att ha många besökare från Sverige så 
att språket blir levande är bara några ex-
empel på hur jag försöker vidarebefordra 
min kunskap till Anders. Hade det funnits 
andra svenskar boendes här ute i obyg-
den hade jag säkert umgåtts i princip 
enbart med dem och deras barn bara för 
att försäkra mig om att jag lyckas vidare-
befordra språket och kulturen till Anders. 
Att vara på egen hand mitt i den nya kul-
turen kräver lite extra uppfinningsrike-
dom och envetenhet. Jag hoppas att jag 
ska lyckas överföra så pass mycket språk 
och kultur till Anders så att han ska kunna 
åka till Sverige och njuta och förstå. Kun-
na sjunga Små grodorna och äta sill.

Ibland kan det ta mig en vecka för att 
räkna ut vilket språk Anders försöker säga 
ett ord på innan jag kan lyckas förstå vad 
det är han menar. Det är ju på så vis inte 
så konstigt att tvåspråkiga barn talar nå-
got senare, de måste ju kämpa med sina 
oförstående föräldrar! Tvåspråkiga barn 

tittar mer på munnen på den som talar än 
enspråkiga barn. Jag måste ideligen tän-
ka på att titta på Anders när jag talar. Det 
är mysigt när han gärna söker ansiktskon-
takt.

Det är otroligt givande att inse att det ar-
bete man lagt ned ger resultat. Anders, 
nästan 2,5 år blandar nu språken, förstår 
båda och kan ibland skilja på dem i sitt 
talspråk. Han effektiviserar ibland för 
att slippa förtydliga sig. Om det är bajs 
i blöjan säger han ofta ”Mamma – Poo-

baj”. På så vis borde ju alla förstå. Härom 
veckan lekte han med legohästar med 
moster Emma. Senare kom Australien-
siska farmor på besök och då pratade han 

genast om ”horsie”. Ett av hans första ord 
var oj. Eller ojojoj, när helst han tappar 
något tex. Nu har alla dagisfröknarna lärt 
sig det också och en del av barnen börjar 
använda det. Kanske har vi lyckats sprida 
ännu ett svenskt ord till engelskan. Be-
tydligt mera användbart än ombudsman 
i min mening.

Det är höst här nere i Australien nu. Vi har 
fullt upp med att så och väntar på att det 
ska regna. Jag har precis gått på mam-
maledighet och väntar på att bebis ska 

komma. Moster Emma är här och läser 
för Anders på svenska. Anders läser gärna 
böcker om traktorer. I de svenska böck-
erna plöjer traktorn först och sen sår. Inte 
alls som här. Här sås det rakt i stubben. 
Anders älskar att åka med. Och det är ju 
praktiskt att traktor låter nästan samma

på båda språken. Han lyckas alltid göra 
sig förstådd med önskemål att få åka 
med på så vis. Fast han tröttnar ganska 
fort eftersom han inte får ta på ratten. 
Datorn styr och det är bara att åka med.

/Lisa Hedin Smith 
– tidigare Holsljungabo

Anders sitter på sin motorcykel.
Man måste kunna köra sådana
om man ska ha får här nere.

Luke sår utan att plöja rakt i stubben eller betesmarken. För att få så lite vattenavgång 
som möjligt så undviker man att röra runt för mycket.

Information

Jag har varit i kontakt med Migrations-
verket angående olovligt fiske i Holsjön 
och problem med lekplatsen i byn. De 
har lovat att ta upp det med de boende 
på Gamla Järnvägen. Om problemet 
kvarstår skall vi göra en polisanmälan. 
Så det är bra om ni som ser människor 
som fiskar med otillåtna redskap att ni 
tar deras namn.

Migrationsverket informerade också 
om att boendet i gamla vandrarhem-
met skall i huvudsak inrymma familjer, 
inte ensamkommande flyktingbarn. 
Det förklarar mängden postlådor.
Hör gärna av er om ni har frågor.

/Inger 070-6633381




