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Årets trivselbygdare 2005 
Årets trivselbygdare! Vilken titel 
som blev tilldelat oss! Årets trivsel-
bygdare. Det känns fantastiskt ro-
ligt. Det är alltid positivt att få en 
liten bekräftelse på allt det jobb man 
lägger ner ideellt. Oavsett om det är 
en klapp på axeln av grannen eller 
om det är sådana här utmärkelser 
och ekonomiska bidrag. Det är otro-
ligt viktigt att säga till någon att 
de gör ett bra jobb, förutsatt att 
man tycker det. Det är ju en av 
belöningarna när man engagerar 
sig ideellt. 

Viktigt i det här sammanhanget 
är alltså att säga att vi har 
många otroligt duktiga förening-
ar i Holsljunga och alla de ideellt 
engagerade är värda en ros! Det 
är ju tack vara föreningar som 
landsbygden lever. Det skulle 
alltså kunna varit vem som helst 
av föreningarna i Holsljunga som 
blivit ”årets trivselbygdare” eftersom 
alla bidrar till att det blir en trivsam 
bygd! 

Vi i Holsljunga 4H har jobbat på som 
vanligt under 2005, förutom det sto-
ra lägret som anordnades. Älvsborgs 

4H var såklart den stora aktören i 
detta sammanhang och de skulle 
egentligen ha kunnat bli ”årets triv-
selbygdare” om det varit så att de 
ingick i trivselbygden! Holsljunga 4H 
kan dock ta på sig lite av äran ge-
nom att hade inte föreningen funnits 
så hade antagligen aldrig Holsljunga 
blivit ett intressant objekt. Inte för 

att det inte är intressant utan för att 
någon måste göra andra uppmärk-
samma på att byn finns och föresprå-
ka den! Sen får vi väl också ta åt oss 
lite ära för att vi hade många funk-
tionärer från Holsljunga under läg-
ret.  

Mjöbäcks sparbank meddelade nå-
gon gång strax i höstas att de gärna 
ville träffa Älvsborgs 4H för att 
tacka för samarbetet under lägret. 
De nämnde då att de gärna ville att 
så många från Holsljunga 4H som 
möjligt skulle vara med eftersom de 
tyckte att det var roligt med det lo-
kala engagemanget. Ok då tänkte vi 

och jag och mina syskon tog oss 
från Göteborg till församlings-
hemmet i Holsljunga en mån-
dagskväll och kallade ihop resten 
av 4H-styrelsen i Holsljunga. De 
skulle ju i alla fall bjuda på smör-
gåstårta och det är ju inte fy 
skam! Särskilt inte när den är 
beställd från Anita! När vi åt 
smörgåstårta som bäst så tacka-
des Älvsborgs 4H för sitt initia-
tiv. Sedan var det dags för oss i 
Holsljunga 4H att få en chock 
eftersom vi då fick reda på att vi 

blivit ”årets trivselbygdare”! Kul 
med en total överraskning!! Gratule-
rar till de som lyckades hålla det 
hemligt och ändå lyckades få dit oss!! 

Lisa Hedin, ordförande Holsljunga 
4H 

Såhär motiverade byalaget att Holsljunga 4H skulle 
bli ”årets trivselbygdare”: 

”Holsljunga 4Hs egna ungdomar har genom sina tidi-
gare lyckade resultat på riksnivå givit byn stor publici-
tet. Där de utmärkt sig som Sveriges bästa 4H lag två 
år i rad och fått pris av kronprinsessan Viktoria i 
Stockholm. Detta har även skett i år oktober 2005 där 
Holsljunga 4H kvalificerat sig vidare i 4H samman-
hang nationellt. Det nordiska rikslägret som anordna-
des sommaren 2005 av Älvsborgs 4H i Holsljunga led-
de till att Holsljunga med omnejd blev en vecka i juli 
månad plötsligt mer känt både i Trivselbygden, natio-
nellt och internationellt. 

Lägerdeltagarna fick uppleva allt vad Trivselbygden 

står för vacker natur, härliga sjöar och engagerade och 
glada människor. 

På lokalnivå visade 4H upp ett stort engagemang där 
de lyckades samla en mängd frivilliga funktionärer. 
Många av dessa var Holsljungabor.  

Genom 4H stora organisation och deras funktionärers 
engagemang och kreativitet lyckades hela organisatio-
nen slutföra ett mycket stort trevligt arrangemang. Det-
ta lyckades tack vare uppoffringar och frivillighet. 

Vi Holsljungabor är stolta och hedrade över att Älvs-
borgs 4H valde att lägga sitt nordiska riksläger i 
Holsljunga där den lokala 4H förening gjorde en 
enorm insats och visade att ungdomar i en liten by kan 
ordna och lyckas med något så här stort.” 
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N u är det smällkall vinter 
och blixthalka. Och vips 
innan vi vet ordet av så är 

det vår och sommarvärme igen. 
Skönt att Näset äntligen blev upp-
röjt efter stormen Gudrun. Det 
gjorde verkligen susen och det blev 
lättare att ta en promenad runt för 
oss alla. Innan våren kommer 
igång på riktigt så har föreningar-
na sina årsmöten. Sedan den 28 
mars inbjuds alla föreningar till 
föreningsrådsmöte. 

V ad skulle Holsljunga vara 
utan allt ideellt arbete ute i 
föreningarna? Här kommer 

några axplock. Holsljunga 4H blev 
årets trivselbygdare i höstas. 
Mycket berodde detta på att ung-
domarna varit så duktiga och 
framåt både vad det gäller det nor-
diska rikslägret som var här i fjol 
samt att de varit så framgångsrika 
i nationella sammanhang. Ett stort 
grattis igen! Hembygdsföreningen 
ordnade vid trettonhelgen ett väl-
digt mysigt våffelkalas när de hade 
öppet hus på Högelycke. Tomtepro-
menaden var toppen, när fyra före-
ningar hjälptes åt och sponsorer 
ställde upp. Aldrig har det varit så 
många startande runt näset. 

H emmetföreningen har nyli-
gen skickat ut en enkät 
till oss Holsljungabor om 

användningen och skötseln av 
hemmet. Hoppas att många fyller i 
den och lämnar den lappen vid 

Anitas affär. Det är viktigt att 
skriva vad man tycker om byange-
lägenheter. Tack alla för ert enga-
gemang. 

S pegelredaktionen klagar hög-
ljutt till oss i Byalaget för att 
så få skriver i vår tidning 

Spegeln. Visst vore det trevligt om 
föreningar och näringsidkare infor-
merar om vad de sysslar med, eller 
annonserar i Spegeln. Jag själv 
tycker att det är roligt att läsa när 
barnen i skolan skriver och berät-
tar om vad de gör i skolan eller på 
fritids. Det är guldkorn för oss lä-
sare. Det är synd om inte det kom-
mer in material till spegelredaktio-
nen. Det är svårt för dem att ”hitta 
på” stoff själva. Glöm inte att ta 
med kameran och fotografera vad 
som händer i byn och skriv en rad 
om händelsen. Webmaster på hem-
sidan och spegelredaktionen tar 
gärna emot och hjälper till med 
text och bilder. Dessutom är det 
roligt att läsa om hur det var förr 
här i byn. Jag kan inte ens före-
ställa mig hur det var när tåget 
tuffade igenom byn. Det är kul att 
läsa om berättelser från förr både i 
Spegeln eller på vår hemsida. På 
hemsidan finns en länk som heter 
arkiverat, där står det om många 
aktiviteter och händelser från 
Holsljunga. 

V i i byalaget jobbar på för 
fullt på med att göra en 
Holsljunga-broschyr. Det 

skall bli ett informationshäfte om 
byn och vad som finns hos oss. Häf-
tet kommer att delas ut till cam-
pinggäster och turister, samt till 
nyinflyttade. Dessutom planerar 
byalagets värdinnor att till våren 
bjuda in alla nyinflyttade invånare 
(2004 och 2005) till en välkomst-
måltid. Vi i Byalaget tycker det är 
roligt att så många flyttar till vår 
vackra by. Förresten har DU något 
förslag på en Holsljunga souvenir 
så går tiden ut vid Byalagets års-
möte (21/3.) Då väljs något förslag 
ut av de närvarande på mötet. 
Glöm inte att du kan gå in och läsa 
Byalagets protokoll sedan 2005 på 
hemsidan. Där får du även infor-
mation om du undrar vad Byalaget 
är för förening. 

H oppas nu att våren blir 
varm och härlig. Tänk vad 
mysigt att promenera runt 

näset med min lille hund Hugo och 
sedan fika vid campingen eller 
köpa en glass i Anitas affär. Jag 
ser även fram emot cykelfesten i 
maj som Cykelfestkommittén ord-
nar. Vi hade verkligen kul förra 
året. Hoppas vi ses på årets fest! 

 

Margaretha Litzell 

Ordföranden har ordet 



 

 

Det rör på sig i Spegelnredaktionen 
och den här gången vill vi tacka Ma-
lin för att hon hjälpt oss med de se-
naste numren. Hon måste tyvärr 
lämna oss och nu söker vi med ljus 
och lykta efter just dig som tycker 
det är roligt att sitta vid datorn och 
har lust att hjälpa oss i redaktionen. 
Du får materialet mailat hem till dig 

och du fixar till texten så det blir 
lättläst och lägger till lite bilder och 
rutor. Malin har arbetat i MS Publi-
sher. Säkert en enkel match men för 
oss som inte har någon datavana är 
det här ett stort bekymmer. Är du 
intresserad så hör av dig till mig. 

Det vore ju synd om vi blev tvungna 

att lägga ner tidningen p.g.a det, 
särskilt som vi märkt att fler och fler 
"utomsocknes" läser Spegeln. Nytt 
för i år är att ni kan skicka lösning-
en av kryptot med post och bor ni 
långt från Holsljunga och har vunnit 
skickar vi vinsten hem till er.  

Camilla 

Spegeln nedläggningshotad?  
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Missa inte förra årets succé: CYKELFESTEN! I år 
trampar vi iväg den 20 maj. Efter dagens cykling mö-
ter vi upp på Bäckängs loge för dans till Bröderna 
Diesel. Detta kommer att bli en oförglömlig dag, glöm 
ej cykelhjälm och gott humör! 

Ytterligare information kommer att finnas vid affären 
och på Holsljunga byalags hemsida. Har ni frågor? 
Ring: 

Marcus Liljerup & Melinda Gunnarsson 334 25 

Göran Svensson & Lena Andersson 334 87  

Cykelfest 2006 

Klockan är 03.30 och det är snart 
söndag morgon. Det är november 
månad. Sitter i bilen tillsammans 
med min kollega. Vi är ute och ser 
till att de gamla har det bra i stugor-
na. Några timmar åker vi omkring 
och under resans gång får vi som 
vanligt uppleva nattlivet på landet. 

Det är mörkt, kolsvart faktiskt och 
väldigt tyst. Vi blir förvånade varje 
gång vi möter en bil. Vi möter tid-
ningsbudet förstås och vinkar, blick-
ar av samförstånd utväxlas. Det är 
nästan bara vi som är ute förutom 
timmerbilarna. Möter vi en sån gäll-
er det att ha is i magen för dom 
har verkligen bråttom och ibland 
verkar det som dom tror att just 
dom är ensamma i skogen och 
har ensamrätt på hela vägbanan. 

Vi är glada att vi hittills sluppit 
snö, slask och isiga vägbanor, det 
är 11 grader inatt och skogen är 
full av liv och rörelse. En liten 

harpalt skuttar i panik över vägen. 
Det såg ut som en unge, får hararna 
ungar i november? Har dom blivit 
lurade av det milda vädret i höst? 

Ett annat underligt djur dyker upp 
på vägen. ”En skunk” ropar jag och 
vi skrattar. Naturligtvis är det inte 
det, men vad i allsindar var det för 
något? En iller kanske? Lång och 
smal med korta ben, svart spetsigt 
huvud och lång svart svans. En rik-
tig fuling. Man skulle ha en kamera. 

Plötsligt ser jag något i ögonvrån. 
”Ett vildsvin” utropar jag och tvärni-

tar. ”Backa, backa!” ropar Annci 
”Jag vill också se”. Åh vad spännan-
de! Jag backar och trixar på den 
smala grusvägen och riktar strålkas-
tarna mot det öppna fältet och där 
står den! Måste väga flera hundra 
kilo tänker jag. ”Vad stilla den står” 
viskar jag. ”Dom brukar göra det” 
viskar Annci allvetande tillbaka. Vi 
sitter några minuter och stirrar an-
däktigt i tyst samförstånd. 

Vad härligt att få uppleva naturen 
på natten och se något andra kanske 
aldrig får se. Plötsligt drar molnen 
iväg och månen träder fram. Det är 

då jag ser det. ”Annci” viskar jag. 
”Det är inget vildsvin”. På fältet 
står en uppochnervänd ho som 
korna druckit vatten i under som-
maren!! Så dumma vi kände oss 
när vi gapskrattande åkte vidare 
till nästa hembesök. 

Camilla 

Rapport från natten 
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Gör ett besök hos 

 
 
 

i 
Älvsered 

 

Öppet måndag-fredag kl. 7.30 – 17.30 
lördag kl. 9.00- 13.00 

 
Tel. 0325-31108 

 

Stor sortering för hus och hem 

bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg, färg, 

hund och kattmat… 

 
JUST NU! 

 

Toalettpapper hel bal          165:- 
Hushållspapper hel bal       189:- 
Hörselskydd Peltor med radio 795:- 

 
Gå med i Granngårdens Kundklubb 

och samla Bonus-poäng. 
 

Välkomna! 
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Holsljunga tomtepromenad, 3 dec 2005 

Jag är lite osäker på vilket år vi 
startade med tomtepromenaden, 
men det är minst 7 år sedan. Första 
året kom nog inte mer än omkring 
25 startande, men det var vi otroligt 
nöjda med och såg det mer som en 
liten reklam för 4H, än en inkomst-
källa. Det gör vi fortfarande och hål-
ler det låga startpriset 10 kr. Detta 
för att så många som möjligt ska ha 
möjlighet att gå och det ska inte bli 
en för stor avgift för en stor familj. 
Från början bjöd vi på glögg och korv 
utmed stigen och hade en tomte som 
delade ut julklappar och våra 4H-
ungdomar och 4H-barn delade ut 
godis de bakat på ett klubbmöte. 

För ett par år sedan anmälde LRF 

sitt intresse att vara med på ett 
hörn. Ett oerhört välkommet erbju-
dande eftersom det tar mycket kraft 
och tid att anordna något sånt här. 
Byalaget blev också intresserade och 
även Hemmetföreningen. LRF håller 
nu i en korvförsäljning och brukar 
ha skiljefrågan, byalaget bjuder på 
glögg och brukar ge ett litet ekono-
miskt bidrag till 4H, så vi till exem-
pel kan köpa in marschaller. Hem-
metföreningen höll i år för första 
gången caféet på campingen öppet 
och starten hölls därinne för andra 
året i rad. Tack vare att många före-
ningar hjälps åt är det lättare att 
hålla kvalité på promenaden, då kan 
man lägga massor av kraft på den 
lilla del man är ansvarig för. 

Vi i 4H har för andra året i rad nu 
anordnat en pimpeldamm. Inte dåli-
ga abborrar och gäddor man får i den 
vill jag lova! Och så ser vi till att tala 
om för tomten att det är många snäl-
la barn ute i skogen denna eftermid-
dag så att han tar sig tid att titta 
förbi. Vi brukar också dikta ihop lite 
frågor som de startande får brottas 
med under promenaden. Marschaller 
fixar vi också och utplacering av des-
sa, det går åt några stycken om det 
ska räcka näset runt! 

I år slog vi alla rekord! Det var unge-
fär 160 startande mot de senaste 
årens ungefär 80 startande. Otroligt 
kul! Det blev brått när fler godispå-
sar var tvungna att göras och att 
tomten varit förutseende nog att ta 
med sig paket så det räckte! 

Vi i 4H hoppas på massor av år av 
gott samarbete med andra intres-
serade föreningar! Det är före-
ningslivet som får landsbygden att 
leva. Tack alla som drog sitt strå 
till stacken för att göra en så bra 
tomtepromenad! 

/Lisa Hedin, ordförande Holsljunga  

Information från hemmetföreningen 
Hej alla Holsljungabor 

Tack för de svar vi fick på enkäten. 
De som har svarat vill ha hemmet 
för turism, föreningar, fritidsgård 
med föräldrainsats, kurser möten, 
fester, övernattningar och social ge-
menskap. Ni som har svarat ja på 
att arbeta ideellt med hemmet var 
vänliga och hör av er till Christer 
Gustavsson 331 25 eller Suzanne 
Josefsson 333 43. Vi vill ha all hjälp 
vi kan få så vi kan bevara hemmet 
och för att det ska vara kvar. Det är 
dyra omkostnader att driva ett stort 
hus. Campingsäsongen är så kort, 
bara 5 månader från 1/5 – 15/9. Det 
vore bra om resterande 7 månader 
kunde användas till fler ändamål. 

Välkommen till hemmetförening-
ens årsmöte söndag 12 mars kl. 
18.00 på hemmet. 

Vi kommer att ha en städ- och rö-
jardag den 14 april kl. 9.00 där vi 
jobbar, pratar, äter och har mycket 
trevligt. Vi ses! 

För er som inte vet vad som finns på 
vår fina camping kan jag berätta att 
det är 18 säsongsplatser, 23 vanliga 
platser, 5 tältplatser och 5 stugor. 
Hemmet används som vandrarhem 
med 16 sängplatser. Vi har en recep-
tion och café med plats för ca 20 per-
soner inne och en altan med plats för 
ca 25 pers. Vi har minigolfbana, en 
mycket fin badplats med båtbrygga 
och stor gräsplan för olika slags boll-

spel m.m.  Promenadslinga på Näset 
med grillplatser som våran Alf skö-
ter med omsorg. Det finns även ka-
noter, trampbåt och fiskebåtar att 
hyra.  

Till er ungdomar i Holsljunga som är 
intresserade av att sommarjobba på 
Holsljunga camping: Hör av er se-
nast 31 mars till Suzanne Josefsson 
070-350 21 76 eller 333 43. 

Varma hälsningar Suzanne, alla i 
styrelsen hälsar! 
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Holsljunga byalag - liten historik 

I  början av 1970-talet bildades 
Holsljunga byalag som ett av 
de första byalagen i Sverige. 

För många Holsljungabor är ju det-
ta kanske en tid som tillhör histori-
en, då de var mycket unga eller inte 
bodde här. Men  en del av oss som 
är lite äldre, minns när det bilda-
des och också varför. Därför tänkte 
jag att jag skulle göra en liten till-
bakablick på tillkomsten av byala-
get. 

U nder åren 1950 och fram 
till1970 –talet minskade 
antalet invånare generellt 

på landsbygden och också i hela det 
område som 1971 blev Svenljunga 
kommun. Därmed minskade också 
barnantalet och vår skola hotades. 
Skolstyrelsen oroade sig över det 
minskade barnantalet, som inte 
bara var aktuellt i Holsljunga utan 
praktiskt taget över hela kommu-
nen. 

V ad gällde Holsljunga så var 
det den första skola som 
hotades av nerläggning. Det 

var då några Holsljungabor kom på 
idén att bilda ett byalag. Dessa klo-
ka människor insåg  att som ensam 
förälder, invånare eller till och med 
lokalpolitiker, så kom man ingen-
stans inför ett sådant hot, men som 
grupp så kunde man bli stark nog 
för att kanske kunna påverka hän-
delseförloppet. Efter ett stormigt 
möte i skolan förklarade dåvarande 
skolstyrelsens ordförande, att med 

de sparkrav som ställts på skolsty-
relsen så måste någon skola läggas 
ner och detta skulle vara Holsl-
junga skola. 

S om vid alla hot så blev enga-
gemanget stort bland invå-
narna här och man beslutade 

att bilda en förening, ett byalag, 
som i första hand hade till uppgift 
att ta tillvara Holsljungabornas 
intresse. Byalaget skulle vara så 
konstruerat att alla som var skriv-
na på orten automatiskt blev med-
lem, men utan några ekonomiska 
eller andra förpliktelser.  Detta 
skulle ge de lokala politiker som 
var verksamma i kommunen ett 
stöd i nämnder och kommunfull-
mäktige att föra fram det lokala 
intresset. 

E ffekten av bildandet av det-
ta byalag inom kommunen 
fick större effekt än någon 

av upphovsmännen kunna drömma 
om, ett faktum som jag själv kunde 
betrakta som anställd i kommunen. 
En stor irritation och rädsla väck-
tes bland många ledande politiker, 
då man såg byalaget som ett stort 
hot mot demokratin. De såg ju sig 
själva som folkets utvalda, vars 
beslut givetvis inte kunde ifråga-
sättas av någon utomparlamenta-
riskt bildad grupp. 

I  den första byalagsstyrelsen, 
där jag själv var sekreterare 
under de första sju åren, fanns 

bl.a. två lärare. En av dessa var 
dessutom politiskt engagerad och 
satt med i kommunfullmäktige. 
Dessa herrar blev mycket illa an-
satta både ur yrkesmässig och poli-
tisk synpunkt. Som tur var orkade 
de stå emot trycket under denna för 
dem mycket tuffa tid, vilket med 
största sannolikhet räddade vår 
skola. Till stor del berodde återta-
gandet av beslutet på den rädsla 
som denna obekväma grupp spred 
bland de styrande. Heder åt dessa 
modiga vänner. 

F ör min egen del kom jag lind-
rigt undan, förmodligen för 
att jag inte deltog i de första 

stridiga mötena, men det var lite 
pirrigt ibland när man var närva-
rande på möten i de kommunala 
nämnderna, där man ondgjorde sig 
över byalaget och jag som sekrete-
rare satt mitt namn på en del skri-
velser till min arbetsgivare från 
byalaget. Dock skall sägas att åt-
minstone några av kommunens 
kloka ledande politiker efterhand 
förstod fördelen med att ha organi-
sationer ute i kommunen, som hade 
lokalkännedom och som kunde tag i 
frågor där kommunen av skilda 
skäl inte får engagera sig. 

E fter det att skolfrågan ord-
nat sig, inriktade byalaget 
sig på andra lokala frågor 

och så småningom blev ju byalagen 
en naturlig företeelse i de flesta av 
kommunens socknar. Efter de för-

Byalaget kallar till årsmöte! 
När? Söndagen den 21 mars 
Tid? Klockan 19.00 
Plats? Abrahams Pub 
Byalaget bjuder på fika. 
Alla byinvånare är hjärtligt 
välkomna! 

Kallelse till byalagets årsmöte 
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sta årens kamp utvecklades byala-
get mer till en organisation som 
arbetade mera konkret med att 
utveckla bygden. Många av de pro-
jekt som kreativa grupper startat 
har tillkommit genom att man 
kunnat samla bygdens folk till att 
engagera sig. Campingen, Holsl-
jungahemmet, idrottshallen, näset 
är några av de projekt där byalaget 
varit en faktor när det t.ex. gällt 
att få kommunen med på att med-
finansiera eller stödja projekten. 

D et fina och för vår bygd 
unika 4-H-lägret i somras 
är ytterligare ett bevis för 

att det går att få människor att 
ställa upp och till och med tycka 
att det är roligt att gå upp kl. 6 på 
morgonen och stå och servera fru-
kost. Vi går mot en tid där männi-
skor upplever att de inte orkar med 
att använda sin fritid till engage-
mang inom politik, föreningsliv, 
byalag och dylikt. När det gäller 
politiska uppdrag så är intresset så 
lågt att nämnder och styrelser 
minskar sina ledamöter till mycket 
låga nivåer, som på sikt kan bli en 
fara för demokratin, då även repre-

sentationen i nämnderna utanför 
tätorten blir mindre. 

D et finns en stor fara i att vi 
människor isolerar oss och 
på vår fritid och undviker 

den mänskliga kontakten. Att sitta 
framför våra datorer eller TV-
apparater ger i bästa fall en stunds 
underhållning, men inte den glädje 
man kan känna när man varit på 
ett möte och pratat med andra 
människor. Det är nu det är viktigt 
att i vår socken visa att vi fortfa-
rande vill arbeta för en aktivt sam-
hälle och landsbygd. Det bästa för 
detta är att utnyttja byalaget för 
att föra fram synpunkter och idéer. 
Att t.ex. vara med byalagets styrel-
se eller någon kommitté innebär 
ofta några timmars arbete om året 
och kräver inte att man behöver 
gått på högskola eller andra högre 
läroanstalter. Är man många som 
byts om så blir det mindre betung-
ande för var och en. 

E n av våra kloka ordförande 
i byalaget, sa på ett årsmö-
te något som fastnade i mitt 

huvud. Han frågade en person om 
hon ville bli  sammankallande i en 

kommitté och hon svarade ”Nä, jag 
vet inte om jag har lust med det”. 
Och han svarade: ” Nä det finns 
inget skäl i världen att du skulle 
ha lust med det, men jag frågar om 
du kan åtaga dig det”.  Då sa ve-
derbörande ”ja”. 

S å vänner i Holsljunga, ställ 
upp när ni kallas till något 
uppdrag inom byalaget, 

framför allt ni som har familjer och 
barn i och före skolåldern, ty det är 
ni och era barn som hör framtiden 
till i vår vackra bygd. Jag lovar att 
bara ni tar steget och tar på er nå-
got uppdrag så får ni uppleva 
mycket glädje i att samverka med 
andra. Vi som är lite äldre skall 
hjälpa till så gott vi kan, men ris-
ken att vi inte förmår så mycket, 
ökar med vår ålder. 

Rolf Järphag 

Sammankallande i byalagets val-
beredning och stolt medlem i bya-
lagets ”sketagubbestyrka”. 

Holsljunga 
Byalaget bjöd 
alla duktiga 
medarbetare 
på Lövsta 
rastplats och 
Byalagets 
styrelse på ett 
trevligt sam-
kväm på Ab-
rahams pub, 
fredagen den 
2 december 
2005. Vi alla 
åt god mat 
och hade en 
trevlig och 
munter afton. 

Tore tackade 
alla för sam-
arbetet och 
utförandet 
och frågade 

medarbetarna om de var villiga att sköta rastplatsen åt 
NCC även nästa år. Alla de 12 medarbetarna lovad att 
fortsätta skötseln av rastplatsen även år 2006. Vilket vi i 

Byalaget är mycket tacksamma för.  

För oss i styrelsen var det väldigt trevligt att få vara 
med vid ett sådant tillfälle. 
 
Margaretha Litzell 

Skitgubbefesten, 2 dec 2005 
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Manusstopp till Spegeln: HJÄLP! 
Så var det då dags igen, manusstopp 
till Spegeln. Jag har gjort precis som 
Professor Balthazar (om någon 
minns honom?!?.), jag har funderat 
och funderat och funderat. Vad ska 
jag skriva om denna gång. Det ver-
kar inte vara första gången heller. 
Jag började faktiskt med att göra en 
liten tillbaka blick bland mina sam-
lade bidrag till Spegeln.  

” Hur många gånger har inte jag 
uppmanat andra att skriva något!?! 
Men nu sitter jag här vid manus-
stopp utan en vettig tanke att få ner 
på papper…” citat ur Spegeln nr 71 

Det var faktiskt ganska kul. Det 
finns artiklar om Halloween, semlor, 
böcker, recept, dopfunten i kyrkan 
(med viss hjälp), kaffe och barn. Nu 
undrar ni säkert vad det kan tänkas 
bli denna gång. 

Jaha då tar vi sats. OS, ja det låter 
bra. Hjälp jag är ju egentligen inte 
intresserad av sport, men alla har 
väl en åsikt om detta fenomen. TV-
tablåerna fylls av olika sportevene-

mang och det skrivs spaltmeter om 
deltagarna och diverse skandaler. 
Hörde senast idag (20/2) om nya do-
pingfall. Vad hände med fair play? 
Att vinna en medalj i något stort 
mästerskap har blivit så viktigt att 
man dopar sig trots att det betyder 
en risk för den egna hälsan. 

Vart är vi på väg? Vilka signaler 
sänder detta ut till våra idrottsin-
tresserade ungdomar? Inte ens elit-
idrottsmän är tillräckligt bra som de 
är utan måste ha lite hjälp på tra-
ven. Vart ska detta sluta. Jag tycker 
att det står i tidningarna varje vecka 
om hur dåligt ungdomar och barn 
mår i dag på grund av stress, depres-
sioner och utseende fixering. Kort 
och gott jag duger inte som jag är. 
Grattis det gör inte världens bästa 
idrottsmän heller så välkommen i 
klubben. Det räcker inte att vara 
bland de bästa längre, man måste 
vara bäst, störst och vackrast (läs; 
smalast).  

Nåväl tillbaka till OS. Jag har fak-
tiskt suttit och tittat en del på detta 

fantastiska evenemang. En sport 
som jag inte tidigare riktigt begripit 
är curling, men det är ju riktigt 
spännande. Dessutom finns det nya 
sporter som jag aldrig har hört talas 
om tidigare. Jag saknar dock pulka-
åkning och tefat, men det finns ju i 
alla fall bob.  

Så var det ju då frågan om hur 
många svenska medaljer det blir. 
Många hoppas jag, men det viktigas-
te var väl att delta och kämpa väl 
eller. Vi får nog ändra det till Vinna 
eller försvinna. Eller Våga (dopa dig) 
och vinn.  

Nu får det vara nog med floskler 
även om det var kul att hitta på 
dem. 

Heja Sverige friskt humör det är det 
som susen gör! 

Hoppas att ni har haft en trevlig läs-
ning denna gång. 

Linda Lundin  

 
-VÄLKOMMEN TILL MJÖBÄCKS SPARBANK- 

 

FÖR KOSTNADSFRI GENOMGÅNG AV DITT PENSIONSSPARANDE 
 

Kontakta Anders Trulsson 0325-32706 eller Thomas Nielsen 0325-32703  för att boka tid ! 

 

MJÖBÄCKS SPARBANK 
Den enda banken med huvudkontor i Trivselbygden. 

 

Hemsida: www.mjobacks-sparbank.se  

E-post: info@mjobacks-sparbank.se  

Telefon 0325-32700 Fax 0325-32701 

Box 4025, 512 04 Överlida 
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Information från Holsljunga 4H 
Först och främst vill vi i Holsl-
junga 4H tacka för alla goa minnen 
vi fick från nordiskt 4H-läger i Holsl-
junga sommaren 2005. Vilken ka-
non-by vi är som lyckas göra 1500 
4H-ungdomar nöjda! De gillade vå-
ran badplats (Och använde den trots 
att det var kallt J), handlade nöjda i 
affären, sov gott på Hedens och 
Stommens åkrar och fikade på Rof-
fes Café. De spelade volleyboll på 
gräsplanen vid hemmet, dansade på 
dansbanan, spelade fotboll på fot-
bollsplanen, åkte ångbåt på Holsjön, 
sköt luftgevär, lärde sig om bin av 
biodlarföreningen och mycket mera! 

Vi försökte dokumentera allt som 
hände på och kring lägret, både med 
stillbilder och med film. Filmandet 
resulterade i trettio timmars råma-
terial, som vi har klippt ihop till en 
DVD. Den kommer att delas ut till 
alla ”stamfunkisar”, bränn gärna av 
deras exemplar eller köp ett eget 
exemplar för en liten slant om du är 
intresserad. 

Inför lägret gjordes också en reklam-

film i actionstuk, som utspelade sig i 
Holsljunga. Var du med i filmen eller 
är du ändå nyfiken på hur den blev? 
– Den kan bli din för en ringa pen-
ning! 

Vill du ta kontakt? Om svar önskas 
på diverse 4H-frågor –Ring till exem-
pel: 

Lisa Hedin 031-42 44 15 
Fam. Böös 0325-333 76 
Lena Johansson 0325-62 01 27 
 
Vi skulle också gärna berätta om 
ett annat läger vi hade i höstas, fast 
det var mycket mycket mindre… 

…En regnig natt i höstas tältade 
tappra 4Hare i klubbens militärtält 
på gräsplanen utanför hemmet. Ak-
tiviteterna bestod mest av att hugga 
ved men vi hann också med att grilla 
korv och mashmallows på kaminen, 
sjunga och spela, rita, leka lekar, 
tälja osv. 

När vi vaknade efter en natt i tältet 
var vi glada över att ha klarat även-

tyret! (Se bilden) 

Sedan vill vi meddela att även vi är 
tillbaka i vardagen med vanliga 
klubbaktiviteter. Vårens stora pro-
jekt är att sjunga in en låt på en CD-
skiva. 

Häng på så får Du veta mer! 

Vi, Holsljunga 4H, har varit på 4H 
klubbarnas riksfinal på Säbyholms 
naturbrukgymnasium utanför Stock-
holm. 

Vi åkte från Kinna station 
kl. 08.00 lördagen den 11 
februari, när vi efter en 
lång tågfärd kom fram fick 
vi lunch, sedan började täv-
lingarna. Under hela efter-
middagen satt vi lagvis och 
svarade på teorifrågor, äm-
nesrubrikerna är alltid: 
jordbruk, skogsbruk, hem 
och hushåll och förenings-
teknik. En fråga som vi inte 
kunde svara på var ”Vad 
heter rentjuren och ren-
kon?” (rätt svar: sarv och 
vaja). En fråga vi kunde bra 
var att namnge olika fröer 
så som (Majs, timotej, vall-
mo, råg och korn) 

På söndagen skulle vi vissa våra pra-
tiska färdigheter, uppgifterna var 
varierande, t.ex.: köra traktor, lägga 
stengolv på en uteplats, göra bloms-
terarrangemang, förbereda hästar 

inför ritt, konfliktlösning samt att 
bygga ett fågelmatbord. 

På söndagskvällen, innan resultatet 
tillkännagivande (vi kom fyra) åt vi 

en riktig fin middag med tre-
rätter, bordsdamer, kavaljer, 
långklänningar och kosty-
mer. 

På måndagen åkte vi in till 
Stockholm till konserthuset 
där vinnande laget 
(Stättared, Halland) fick ta 
emot fanan ur konungens 
hand. Sist men inte minst åt 
vi en god lunch och sade hej-
då till alla trevliga vänner 
med en stor kramning. 

Laget bestod av: 

Emma Hedin, Sebastian Jo-
hansson, Caroline Ahnström, 
Andreas Böös och Anna Böös 

PT-final 
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Livet är fullt av känslor, positiva 
och negativa. Staplade ligger de 
där i livets vågskålar, helst borde 
det väga någorlunda jämnt, men 
det börjar kännas som on skålen 
med negativa väger tyngre. Det 
har blivit svårare att hitta något 
att skratta åt och det är synd. Så 
nyttigt som det är med ett skratt, 
det sägs ju till och med att det 
förlänger våra liv. 

Så kände jag det, den dagen tid-
ningarna visste berätta att fågel-
influensan kommit ett steg när-
mare vårt land. Så tungt och 
eländigt, som om jordens under-
gång var nära. 

Nu hör det till saken att den 
mänskliga influensan sedan någ-
ra dagar tillbaka hållit mig grepp 
och hotat att förgöra mig, och 
eftersom man inte gärna vill ut-
sätta sina vänner och bekanta för 
onödigt lidande (de flesta har ju 
redan haft sin beskärda del i vin-
ter) har jag hållit mig frivilligt 
isolerad och på så sätt har även 
det sociala livet blivit en kata-
strof. Och fast det nu finns en 
livskamrat i stugan så vet väl 
alla att en karl som tagit plats i 
TV-soffan i OS-tider inte är spe-
ciellt mycket att ha i sociala sam-
manhang. Inget morgoncasino, 
snön ligger djup och det är svårt 
att ta sig fram i terrängen, ska-
ren gör illa vid hundtassarna, 
inga pjäxor finns som passar till 
mina gamla skidor o.s.v, ja, det 
verkar inte finnas någon gräns 
på eländet. 

Men, så helt plötsligt ändras lä-
get!! Den hemska förkylningen 
släpper äntligen sitt järngrepp. 
Bella känner med en gång att det 

kan bli något trevligt, och så 
traskar vi upp mot ”fjället”, ber-
get som gränsar mot Skrötås. 
Däruppe blir man som en ny 
människa. Krafterna är inte rik-
tigt vad de borde vara, men väl 
däruppe stannar jag och bara 
njuter, av utsikten och stillheten. 

Hemma igen tar jag nu med för-
nyade krafter itu med hönshuset, 
gör rent och strör med sågspån 
från Åh snickeri. Om nu hönorna 
måste hållas instängda så har de 
i alla fall lite trevligare. Dagen 
efter är husbonden fortfarande 
fast i TV-soffan och eftersom lä-
get är likadant uppe hos gran-
narna, bestämmer vi kvinnfolk 
(Margit och jag) oss för att åka ut 
på vift. Viftet består i att vi åker 
till närmaste stad, går runt och 
uträttar några ärenden utan 
brådska. Äter lite ”skräpmat”, 
d.v.s. hamburgare och pratar, 
pratar, pratar. Efter ett par tim-
mar känner vi oss styrkta och 
vederkvickta och återvänder till 
våra respektive hem. 

Och plötsligt känner jag att jag 
kan skratta åt mig själv igen och 
känna att allt ordnar sig. Tänk 
så inskränkt man kan bli i sin 
lilla värld och hur man kan få 
små futtigheter att bli stora som 
hus. 

Ytterligare en dag senare upp-
täckte jag hur mycket spännande 
som pågick i TV, det var ishock-
eymatcher och curlingfajter, ski-
dor av alla de slag m.m, så nu 
sitter vi tillsammans som klistra-
de i soffan, husbonden och jag. 

Eva på Höjden 

Vinterdepression, eller? 

Första föreningsrådet blev en 
succé och nu är det dags igen! 

28/3 19.00 på Abrahams Pub 

Alla föreningar som har en bas i 
Holsljunga är välkomna med en 
eller två representanter.  

Har ni frågor som Du tycker ska 
tas upp på ett föreningsråd? Kon-
takta då Din förenings styrelse/
representant och be dom ta upp 
frågan? Det går givetvis även att 
kontakta byalagets ordförande 
Margaretha Litzell.  

Kallelse till föreningsråd 

Vårt språk är inte så lätt 
Ingen parkering förbjuden 
- Skylt på bensinmack i Uppsala 

Vi utför rost och plåtskador billigt 
- Bilverkstad utanför Göteborg 

Jag är sjukdom, kommer morgon 
- Hos frisör i Stockholm 

Vid köp av klockarmband - gratis påsätt-
ning 
- Skylt på loppmarknad i Göteborg 

Posten hämtas då och då, ibland något 
senare 
- På brevlåda utanför Hotellet i Kittelfjäll 

Frigående ägg 
- Affisch i ett fönster till en mataffär i Gö-
teborg 

Para er tre och tre i liftkön. Se upp så inga 
klädesplagg fastnar i liften. 
- Plakat vid skidliften i Sunne 

Morgondagen inställd p.g.a. bristande in-
tresse 
- Lapp i Medborgarhusets foajé i Stock-
holm 

Priserna gäller endast när gatuköket är 
öppet 
- Gatukök i Uppsala 

Tomgångskörning förbjuden högst 1 minut 
- Skylt vid lastkaj 

Idag rabatt på underkläder som avdrages i 
kassan 
- Skylt i mindre klädbutik 

Extra mört kött. Vi hänger själv i butiken 
- I fönster på en mataffär 

Årets Trivselbygdstidning 
kommer att utdelas genom Posten i följan-
de kommuner: Svenljunga, Mark, Trane-
mo, Falkenberg, Varberg och Smålandsste-
nar. Totalt kommer drygt 52 000 ex att 
utdelas. Dessutom kommer ca 8 000 att 
spridas till bygdens serviceföretag och Tu-
ristbyråer i området kring Trivselbygden. 

Under vecka 22 kommer tidningen att de-
las ut av Posten. 

Om du inte har annonserat i tidigare tid-
ningar och vill ha med en annons: kontak-
ta Marina Bengtsson, 0325-479 55 

Har du förslag på reportage från din by: 
kontakta Tina Hjort Svensson, 0325-
479 54 

BYALAGEN I TRIVSELBYGDEN 



 

 

Efterlysning ! 
 
Byalaget håller på att ta fram en informations-
broschyr om Holsljunga. Broschyren behöver därför 
material för dess innehåll. I första hand är det bilder 
som behövs. 

Därför söker vi just Dig som har material som skulle 
passa i denna broschyr. 
Vi söker bilder med detta innehåll:  

- Årstidsbilder 
- Personer som cyklar 
- Personer som vandrar 
- Personer som åker skidor 
- Badbilder 
- Bilder från olika miljöer  

Finns bilderna digitalt, är detta en fördel ! 
Senast 1 mars vill vi ha bilderna !  

Anslagstavlan 
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Tack till Anita i affä-

ren för att du spons-

rade Tomtepromena-

den! 

Byalaget 

Tack till alla som 
ställde upp för att 
möjliggöra tomte-
promenaden. 

Byalaget 

Intresserad av att måla 
Högelycke? 

Ring: Caroline 325 01            Gerd 333 35 
Jag vill tacka Alf för all 
hjälp med snöplogning på 
hemmet, campingen och 
Näsetrundan. 

En stor kram från Suzanne 

EFTERLYSNING 
Man har upptäckt att en del lånade saker försvunnit vid Fredriksborgs ladugård. Det som saknas är 15 bockar, 5 sidor till marknadsstånd och 1 bord. Låna gärna men var snälla och lämna tillbaka sakerna. Det är lätt att glömma… 

Byalaget 

Tack till Alf och Rolf som 
plogat undan snö runt Näset. 

Byalaget 

GÖDSELSTACK VID KOMMUNALHUSET Snälla hundägare! Vill ni vara så vänliga att efter promenaden ta med era små svarta på-sar till egen soptunna. Ibland finns inte plats för vanligt skräp i papperskorgen vid buss-hållplatsen eftersom den fyllts av material från era små fyrfota vänner. Det blir inte trev-ligt att vänta på bussen en varm sommardag… 

Dagens ros till Alf och 
Ingalill! 

Tack för alla trevliga, 
fina stunder vi har 
tillsammans. 

Rolf och Britt-Marie Det vore trevligt att se nya 
ansikten i Holsljunga Syfö-
rening. Vi har symöten 3-e 
onsdagen i varje månad kl. 
18.00. 

Den 21 maj anordnas även 
en bussresa till Åh stifts-
gård, där vi besöker kyrkan  
och äter lunch. Se vidare 
information till våren. 

Välkomna till en trevlig 
samvaro / Styrelsen 

Holsljunga Kyrkliga Syförening ska ha en vårbazar den 25 mars. 

Lotterier, brödtombola, paketauktion, kaffe med våfflor serveras. 

Välkomna att stötta vår förening. Pengar som kommer in går bl.a. till 

Gbg Stadsmission, Lutherhjälpen, SKUT, Bräcke Östergård och Handi-
kappade i Swaziland. 

Gåvor till lotterier mottages tacksamt, helst senast 15 mars. 

Ring Britt-Marie 334 60 eller Gun-Britt 0320-560 26 

Hembygdsföreningens 
årsmöte 

15 mars kl 19.00 på 
Högelycke 

Kaffeservering och under-
hållning av Roasjö-

Handlar´n. 

Välkomna! 

Grattis till Holsljunga 4H 
som vann priset ”Årets Triv-
selbygdare”. Ni är väl värda 
priset då ni sommaren 2005 
satte lilla Holsljunga på kar-
tan. Det nordiska lägret blev 
ett oförglömligt minne för oss 
alla i byn. 

Byalaget 



 

 

 

Lösningen är in-
lämnad av: 

Namn: .......................................................................................................................................... 

Adress: ......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Vinnarna av krypto 74 
 

Ann-Margreth Karlsson 
Horsby Bengtsgården 2 
Herrljunga 
 
Ingmarie Turgren 
Genvägen 4 
Holsljunga 
 
Svea Svensson 
Solhaga 
Holsljunga 

 

Grattis!  
Ni har varsin penninglott att hämta 

i Anitas Handel (skickas till Ann-
Margreth i Herrljunga). 

 

 
Vi önskar Er alla lycka till med 
det nya kryptot! 

OBS! Ditt tävlingsbidrag skall vara redaktio-
nen till handa senast vid nästa manusstopp! 

Bidrag lämnas i Spegelns låga utanför Anitas 
handel eller skickas till: 

Spegeln 
C/o Camilla Ekman 
Alvägen 5 
512 64 Holsljunga 
 

Om jag vinner önskar jag vinsten hem-
skickad eftersom jag bor utanför Holsljunga 

Krypto 75 

Kryptot är konstruerat av Olof Göranzon 
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