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Midsommar på Högelycke 

 
 

22 juni kl 14.00: 
Vi klär midsommarstången vid vår hembygdsstuga  

Högelycke. 
Vi bjuder på fika! 

 
 

23 juni kl 14.00: 
 Traditionsenligt midsommarfirande vid Högelycke 

Musik, dans, kaffeservering, lotterier 



Ordföranden har ordet! 
 
Hallå där alla Holsjunga bor! 
 Hoppas att ni mår bra och ser fram emot en härlig sommar med skön ledighet. Jag har haft fullt upp 
denna vår med diverse uppdrag i byalaget. Det har varit omväxlande och intressant skall ni veta. Vill 
först berätta om att byalaget har haft årsmöte och en del av styrelsen har bytts ut. Vill först tacka Malin 
och Camilla för ert engagemang och intresse. Vill också hälsa våra tre nya styrelsemedlemmar 
välkomna: Rolf Järphag, Bjarne Thurgren och Annelie Bruno. Hoppas att ni kommer att trivas i vårt 
gäng!  Kvar i styrelsen sitter Tore, Ullabritt, Jörgen som är ankare i Byalaget. Dessutom vill jag ge 
avgående Erik Svensson ett varmt tack för arbetet i valberedningen. Rolf Järphag och Anna Karin 
Lindgårde Ivarsson har gjort en strålande insats med sitt engagemang i Valberedningen med att 
rekrytera till byalaget och dess kommittéer. Kan även nämna att Rolf Magnusson har efter många år 
som revisor avstått från sin plats. Ett varmt tack för din trogna insats Rolf! 
 
Äntligen är vår Holsljunga broschyr klar! Broschyren är riktad till nyinflyttade eller turister i 
Holsjunga. Den kommer att delas ut på Campingen, Vandrarhemmet och i Anitas Handel. Syftet med 
broschyren är att tydligare marknadsföra byn med vilka företag, turism, föreningar och service som 
finns i byn. Även nya skyltar om Holsljunga kommer snart att sättas upp på Lövsta rastplats och vid 
Campingen.  
 
Idag den 9 maj fick jag ett trevligt brev i min hand. Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad hälsar 
byalaget välkomna till en utdelnings ceremoni på Åhaga i Borås, där Holsljunga byalag får mottaga en 
check på 34 000 kronor. Bidraget avser stöd till inköp av spinningcyklar. Så till hösten kommer det att 
köpas in spinningcyklar som placeras i vår fina idrottshall. Redan nu har vi intresserade att hålla i 
spinningpass i vår hall. Detta kommer verkligen att gynna oss alla Holsljungabor både killar och tjejer.  
Detta tycker jag var en verkligt trevlig överraskning för oss Holsljungabor.  
 
Vill du veta närmare vad vi gör i byalaget kan du gå in på vår hemsida och läsa alla styrelseprotokoll 
och även protokoll från föreningsrådet. 
Vill du informera om evenemang och annat kan du både skriva här i Spegeln eller på byalagets 
hemsida: www. holsljunga.com  
 
Jag ser nu fram emot alla härliga lång helger som våren består av innan midsommar. Visst är 
midsommar på Högelycke ett underbart traditionellt inslag… Vi ses kanske där! 
 
Margaretha Litzell ordf. Holsljunga byalag  
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Valborgsmässoafton 2006 
 
I år lämnade Valborgsvädret mycket att önska. Regnet vräkte ner och det var iskallt. Trots 
detta hade det samlats ca 100 Holsljungabor och faktiskt några utsocknes för att hälsa våren 
välkommen. För er som inte var där finns vårtalet att läsa här nedanför. Samtidigt vill jag rikta 
ett tack till Vårtalaren Eva, kören och till det glada gäng som försökte få fart på elden 
Linda 
 
Godafton alla regntåliga vårhyllare! 
Jag är Eva i Lindhult och jag kom hitflyttande med sambo, hund och katt för sådär 3 år sedan 
ungefär. Vad regnet beträffar vill jag påminna om att ska det bli grönt och frodigt och bra 
skördar så behövs det mycket vatten. Det kan vara lätt att glömma bort. Helst vill vi ju ha 
soligt och vackert väder jämt. Jag har bott på många bra platser och Holsljunga verkar vara en 
av dem, men så hör det ju också till ”Trivselbygden”. Som gammal bondmora tycker jag om 
att ha jord och djur omkring mig, att leva nära naturen. I en vedtrave på vedbacken ruvar för 
tillfället en höna och häromkvällen var jag nära att trampa på en morkulla i fårhagen. Det 
kallar jag att leva nära naturen. Om vi inte tycker att det räcker att titta på grannarna så är det 
inte långt till byn och fler människor att titta på och umgås med. Kommer barn och barnbarn 
och hälsar på är det campingen som gäller med bad, fika och minigolf. Jättehärligt! Jag tycker 
om årstidernas växlingar och vill bo i ett land där de finns. Sommaren med grönska och ljusa 
kvällar, man hinner nästan inte sova, allt vill man hinna med. Så småningom blir grönskan 
sliten och så kommer då hösten med sin klara höga luft och vi kan börja varva ner. Så när vi 
just har börjat tröttna på mörkret kommer snön och julen med alla ljus. Och se då vänder det 
och börjar ljusna igen. När det så småningom sätter igång att droppa från taken och talgoxen 
ändrar läte vet vi att det vi hela tiden har gått och väntat på inte är så långt borta för då är 
VÅREN i antågande. Den beskrivs bäst i en dikt:  

 
”Jordeskimmer” av Bertil Malmberg 

Kom ut på din trappa! Hör morgonens sus genom asparnas silvrade rad! 
Kom ut på din trappa! Med klingande sol driver fjärden åstad. 

Vad luften är lätt! Det blånar till vår. Något nytt har hänt sen igår. 
Kastanjeträdet vid stugans vägg med brustna knoppar står 
Jag har tänt ett bål av förtorkat ris, av visset löv från i fjol. 

All höstlig nöd fördunstar som rök under livets sol! 
Och staren som satte sig, svart som kol, på aspens glittrande gren 

Får ett sällsynt skimmer, ett paradissken av mörkblå ädelsten. 
Omkring oss regnar vinst efter vinst från ett skimrande lyckohjul 

Och än är planen snödroppsvit och än är den vårlöksgul. 
Och ibland över skogar och skummande våg ser man vildgässens tåg dra förbi 

Och ditt hjärta står still, när du hör deras rop, deras gåtfulla skri 
Låt oss sitta på hällen och skåda dit ned, där den dansande fjärden går! 

Det svallar och slår mot grå granit, det kvittrar ur dungar och snår. 
Var dag har en annan fågellåt och snart tar göken vid, 

Men näktergalen bidar ännu sitt välljuds tid. 
Det sjunger genom rymden om uppståndelse idag 
Och glädjen flyger mot mig med solens andetag. 

  
Med detta vill jag högtidligen hälsa VÅREN VÄLKOMMEN! 



Nytt från 
Hembygdsföreningen 

JUNI 
22 – 14.00 klär vi midsommar-stången vid 
Högelycke. Fika. 
23 – 14.00 traditionsenligt midsommarfirande. 

SEPTEMBER 
Föreningen arrangerar en bussresa. Mer 
info senare 

 
 

AUGUSTI 
13 – BYVANDRING start  kl 14.00 vid 
Kommunalhuset. Vi kommer bl a att få se 
stationen. Vi slutar vid Högelycke med 
kaffeservering. 

DECEMBER  30 – Julgröt på Högelycke 16-18 

 MEDLEMSAVGIFT 

 Enskild medlem – 35 kr 
Familj – 70 kr 

 Bankgiro: 937-6435 
Du vet väl att du kan även lösa 
medlemskort hos Gerd och Tore.   

 
 
 
 
 
 

Hej HOLSLJUNGABO! 
Vi i hembygdsföreningen vill gärna dokumentera hur det är och har varit med din 
fastighet från ca 1950 till nu. Vår fina bok slutade ca 1950 och det gör att flera 
fastigheter uppe i byn inte finns med i boken. På många av de fastigheter som var med i 
boken har en hel del hänt med ägarbyte och verksamhetsinriktning. Nu tänkte vi att vi 
skulle underlätta för nästa bok genom att be er berätta det ni vet om er fastighet. Det 
finns en blankett i affären. Prata med dem som arbetar i vår fina affär så får du en 
blankett! 

Tack på förhand från hembygdsföreningens forskningsgrupp! 
 

Här är en nyhet i hembygdsföreningens utbud.  
Vi tror att många av oss är nyfikna på att veta lite om hur det såg ut uppe i stationsbyn förut. 
T ex: Var låg lokstallarna? Var låg badhuset? Har någon några minnen av ”skomakarens”? Därför 
inbjuder vi i år till…….. 
 

BYVANDRING 
Dag: 13 augusti 

Kl: 14.00 
Samling vi kommunalhuset 

Vi avslutar med kaffe på Högelycke. Det ordnar föreningen. 
 

PS! Har du någon bild eller berättelse som kan berika vandringen så ta med den. Ansvariga för 
vandringen är Åke S, Rolf M, Alfhild E, Gun T, Siv J. 
 



Margits små tankar 
 
Snön lyser vit på taken och överallt 
annanstans, det är så vackert och ungarna 
har så roligt, men när temperaturen kryper 
ner mot 20 gr och därunder en längre 
period då börjar man bli less. Is under 
snön, broddar på, kallt i husen, elda elda. 
Det tär på vedförrådet, snart är veden slut. 
Men våren är på väg! Trots 20 gr på 
morgonen så sjunger fåglarna när tidningen 
hämtas. Kung Bore kämpar och blåser för 
att hålla sig kvar men ganska snart har 
prinsessan ”vår” tagit över och vi njuter i 
fulla drag av ”öfsadrôpp” och leriga vägar. 
Tussilagon tittar upp genom vissna löv och 
blåsippor, vitsippor och vårlök kommer. 
Underbart!!! Man lever upp på nytt, allt 
blir mycket lättare och roligare, vi torkar 
tvätt ute och huset fylls av ljuvliga dofter 
när tvätten bärs in och strykes. Vi kan 
öppna alla fönster och dörrar, höra på 
fågelkvitter och njuta av den första skira 
grönskan. Ungarna springer barfota i gräset 
och vi fikar ute i trädgården. Vi är på väg 
upp till ”byn”, kanske är vi där nu. Det 
känns så underbart när blivande grannar 
och flera önskar oss välkomna till byn, det 
värmer verkligen! 
 

Nu är det i början av maj månad, värmen 
har äntligen kommit. 23 gr idag, 
underbart!! 
Loppmarknaden är avverkad idag den 7/5. 
Det är lika roligt varje gång, mycket folk, 
vackert väder, mycket ”bra att ha-grejor”, 
billigt! Vi har nästan kommit till byn nu 
men än finns det lite grejor kvar i Lindhult. 
Efter så många år där så får det ta tid både 
känslomässigt och av andra orsaker. Hund 
och katt t ex. Vi måste alla vänja oss vid 
förändringen. Det finns många fördelar 
med att bo centralt. Nära till affären, 
bussen, biblioteket, vänner, badplats m.m. 
 
Jag har haft förmånen sen flera år tillbaka 
att få vara med i Mammabarn-gruppen. Det 
är lika roligt varje gång att se och träffa 
dessa ljuvliga ungar med mammor eller 
pappor. Få sjunga med dem och pyssla, sen 
fika. Många roliga uttryck och 
kommentarer har man med sig hem. Få 
hålla en härlig liten unge i knäet ibland 
eller i handen när vi sjunger, det är 
höjdpunkter det! Jag säger som Corneli: 
”Om inga ungar fanns, så slutar jag” 
                                                                                           
Ma 
 

 
Nisse filosoferar 
 
Vad håller dom på med egentligen? Vad ska vi flytta för, vi bor väl bra i Lindhult eller? Fast 
det är klart, det är roligt att ”prata” med Inga och så ibland när husse glömmer stänga grinden 
i trädgården så brukar jag gå bort en bit till Ingrid och Ingvar, men än har jag inte kommit så 
långt för alltid är det nån som ser mig. Kan undra hur Tussi kommer att trivas här? Hon är ju 
så liten och hemkär men jag får väl försöka trösta henne när det blir svårt. Hon vill gärna vara 
där jag är och sover gärna intill mig på natten. Matte tycker att vi är det goaste som finns så 
det så. Jag kommer nog att sakna min kompis Bella i Lindhult, men jag kan ju åka och hälsa 
på henne ibland så klart. Det värsta är att jag måste ha koppel på mig här i byn. Min förra 
husse slog ju mig med det och det är så svårt att glömma sånt. När matte kommer med kopplet 
vill jag bara gömma mig, jag vet ju att det inte är farligt längre, men jag kan inte hjälpa det!! 
Nisse 
 
 
Så är det och så blir det, först kliar det, sen svir det. Sen går det bort och sen är det som det 
aldrig hade vart. 
 



HIF:S Loppmarknad 
Det var ju tur att det var 
vackert väder för aldrig 
har jag skådat Festplatsen 
så sprängfylld med prylar. 
För den som skall starta 
ett eget bo fanns där allt 
som kan tänkas behövas. 
Allt från möbler och 
husgeråd till tv-apparater 
och prydnadssaker. 
I år tror jag att det var 
rekord mycket saker. Det 
som alltid har förundrat 
mig är var alla dessa 
prylar kommer ifrån. Man 
kan inte låta bli att undra 
om en del saker inte har 
varit med på loppisen 
förut. Men visst är det bra 
att kunna bli av med sånt 
som man inte vill ha, utan 
att slänga det. Och 
framför allt att kunna 
köpa något för en billig 
penning. 
Jag tycker det är 
underbart att se den digra 

samlingen av tomtar och 
julgranspynt så här i maj 
månad. Även skidor, 
pjäxor och vinterskor 
fanns det gott om. Soffor 
och andra möbler såg 
kanske extra tilltalande ut 
där de stod i det strålande 
solskenet.  
 
Det som är allra mest 
fascinerande är att stå där 
på insidan och titta på den 
rusande flocken 
människor som kommer 
in på Festplatsen när 
Gunnar (äntligen) har 
öppnat grinden. Flera av 
dem som står längst fram 
har väntat ett tag och 
kanske gått ett varv 
utanför staketet. I det 
härliga vårvädret satt det 
flera och fikade i 
gröngräset utanför innan 
grindarna öppnades. 
 

När grindarna väl var 
öppnade var kommersen i 
full gång, de ca 90 
frivilliga försäljarna hade 
mycket att göra. Kl 11.30 
var det dags för 
traditionsenlig auktion 
och som vanlig höll Tage 
i klubban. Några utvalda 
ting såldes på auktionen. 
 
Efter en varm och härlig 
dag var mycket sålt men 
där stod en hel del kvar.   
 
Som tack för hjälpen 
serverades det efter 
välgenomfört arbete lunch 
i klubbstugan 
Kort sagt efter en lyckad 
dag har massor av saker 
bytt ägare, kanske för att 
nästa loppis dyka upp 
igen! 
 
Linda Lundin 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
till alla er, som genom arbete och engagemang bidragit till ett mycket bra resultat vid årets Loppmarknad. Allt 
frivilligt arbete före, efter och under loppmarknaden. Alla köpare som handlade. För det fina vädret. Till sist, men inte 
minst, alla våra generösa givare. Utan er hade vi inte haft så otroligt mycket att erbjuda.  
Om 2 år är det dags för nästa loppmarknad, så släng inga prylar, utan spara på det. Vi tar gärna emot det ! 
 
 

Leif Johansson
Ordförande, Holsljunga IF 

Holsljunga IF vill rikta ett stort 

TACK



Upprop till företagare och näringsidkare i Holsljunga 
 
Vi i byalaget tycker att det är viktigt att föreningar och företag i Holsljunga kan marknadsföra 
sig på vår hemsida. http://www.holsljunga.com 
 
NU erbjuder vi er aktiva företagare i Holsljunga att marknadsföra er på vår hemsida. Aktuella 
föreningar har redan en länk där man kan gå in på och se vilka föreningar vi har i byn.  
 
I Holsljunga foldern som kom ut den 1 maj i år, finns hänvisningar till hemsidan där man kan 
hitta vilka hantverkare och företag vi har i Holsljunga.  
Några företag har redan anmält intresse att vara med, detta kan ni läsa på företagslänken. 
Det är viktigt att gynna de lokala företagen och att använda de kunskaper och resurser vi har i 
den egna byn. Så anmäl nu ditt företag till vår hemsida genom att kontakta fylla i dina 
företagsuppgifter på hemsidan. Det går även att ändra uppgifter eller komplettera uppgifter på 
företagarlänken. 
 
Byalaget/Webmaster 
  
 
 
 
 

 

Hej ! 
  
Du vet väl att det finns ett forum på Holsljunga.com där man kan "skriva av sig" och föra diskussioner som berör alla 
Holsljungabor. Det kanske vore bra om Byalget lägger in lite diskussionstrådar om saker som berör oss i Holsljunga. 
Spegeln har ett eget forum, där man kan lägga in förslag och annat matnyttigt ...  
  
Föreningar och intresseorganisationer kan få ett eget forum, där frågor som berör dessa, kan diskuteras. Dock 
kommer det inte bli tillåtet med politiska forum. En förening som redan skaffat sig ett forum är, Hembygdsföreningen. 
  
Uppmanar därför att alla registrerar sig på Forumet och sätter igång att diskutera ! I synnerhet de som ingår i 
"Holsljungas ledning" ...  
  
/Webmaster 
Forum åt alla -i en dator nära dig ! 
http://holsljunga.com/forum
 

Välkomna till Holsljunga bibliotek 
 
Biblioteket är öppet varje tisdag mellan 14.00 – 19.00. Här kan du få låna tidskrifter t ex Må Bra, Hus&Hem, 
matmagasinet, CD-skivor m.m. Videofilmer finns att hyra. Det finns även tal och kassettböcker. Varje vecka kommer det 
nya böcker för barn och ungdom. Är det någon bok du saknar ordnar jag det genom huvudbiblioteket. 
 
Ett litet boktips: Natt till den fjärde november av författaren Karin Fossum. Jonna är sjutton år och försvinner spårlöst den 
fjärde november. Det finns inget brev eller dagbok hon lämnar efter sig. Föräldrarna Magnhilda och Jon lever i stor 
ovisshet. Vart har hon tagit vägen? Anklagelser och självanklagelser avlöser varandra. Är det deras fel? I Natt till den 
fjärde november skildrar Karin Fossum med djup inlevelse och psykologisk insikt en familjerelation i kris. 
 
 Kom och låna er semesterlitteratur på Holsljunga bibliotek. Jag stänger för sommaren v 26 och sedan är det stängt vecka 
27 – 32. Öppnar åter tisdag 15 augusti. Trevlig sommar! 
 
 

Välkomna att låna böcker! 
Birgitta 

http://holsljunga.com/forum


Befolkningsstatistik 2005-12-31 
   

Födda 
 

Döda 
Totalt 

flyttnings-
överskott 

 
Folkmängd 

 
Ökning/minskning 

Hillared Män 2 5 4 465 1 
 Kvinnor 5 5 2 424 2 
 Summa 7 10 6 889 3 
Holsljunga Män 5 1 7 299 11 
 Kvinnor 1 1 - 266 0 
 Summa 6 2 7 565 11 
Håcksvik Män 1 3 -1 194 -3 
 Kvinnor 2 1 -9 200 -8 
 Summa 3 4 -10 394 -11 
Kalv Män 0 4 -2 182 -6 
 Kvinnor 0 3 -8 170 -11 
 Summa 0 7 -10 352 -17 
Mjöbäck Män 1 5 -4 599 -8 
 Kvinnor 8 10 - 537 -2 
 Summa 9 15 -4 1138 -10 
Mårdaklev Män 3 4 -1 174 -2 
 Kvinnor 1 1 1 178 1 
 Summa 4 5  352 -1 
Redslared Män 0 1 -3 91 2 
 Kvinnor 1 - 1 83 2 
 Summa 1 1 4 174 4 
Revesjö Män 2 1 1 123 2 
 Kvinnor 2 - 4 109 6 
 Summa 4 1 5 232 8 
Roasjö Män 0 1 2 82 1 
 Kvinnor 0 1 -2 72 -3 
 Summa 0 2 - 154 -2 
Sexdrega Män 5 8 10 645 7 
 Kvinnor 3 8 -4 591 -9 
 Summa 8 16 6 1236 -2 
Svenljunga- 
Ullasjö 

Män 16 26 9 1958 0 

 Kvinnor 21 27 -11 2049 -16 
 Summa 37 53 -2 4007 -16 
Örsås Män 0 3 3 196 0 
 Kvinnor 1 3 2 183 0 
 Summa 1 6 5 379 0 

Östra Frölunda Män 2 5 -2 278 -5 
 Kvinnor 1 3 2 282 0 

 
 Summa 3 8 - 560 -5 

 
Visst är det roligt att vårt lilla samhälle faktiskt står för den största befolkningsökningen i vår 
kommun. Befolkningen i Holsljunga ökade med 11 personer under år 2005. 
 
Vår kommun hade vid årsskiftet 2005 10430 invånare, varav 565 av dem är Holsljungabor!  
I vår kommun minskade antalet invånare med 34 under 2005, men i Holsljunga ökade det med 11! 
I vår kommun föddes det 83 barn under, varav 6 i Holsljunga! 
I vår kommun dog det 130 personer under 2005, bara 2 av dem var bosatta i Holsljunga! 
 
De församlingar i vår kommun som har en positiv befolkningsökning är Holsljunga, Revesjö, Hillared 
och Redslared.  
 
Heja Holsljunga! 



  

 
 
 

 
 
 
 
 

ABRAHAMS PUB 
 

Sommaröppet   Börjar tisdag 13 juni 
Öppettider: tisdag – fredag 

Kl: 15.00 – 21.00  Senare om behov finnes 
Om ni är fler som önskar mat ring helst och beställ 

Fikabröd, kaffe och glass finns 
Fullständiga rättigheter 

Ring Ingela el Åsa Tel: 0325 – 33 051, 137 19 el 333 66 
 
 
 
 
 

Holsljunga Vandrarhem har 44 platser, 12 rum 
Ligger vid idrottsplatsen i Holsljunga 

 
OBS! Spagetti och Köttfärssås serveras som vanligt på Marschdagen! 

VÄLKOMNA! 
 

Gräne Gruva –  
en pärla i vår socken 
 
Förra året bildades en tillfällig förening kallad ”Gräne Gruva Gruppen” för gruvans 
upprustning och bevarande. 
Nu har det gått 1,5 år och föreningen anser att man uppnått sitt mål genom att få igång jobbet 
vid gruvan. Man har fått en check från Leader+ för att kunna bygga handikapprampen och 
rätta till vägen fram. En del av det arbetet är nu genomfört. 
Från och med början av sommaren kommer gruvan att höra till Holsljunga hembygdsförening. 
Den som känner att den vill titta till gruvan eller kanske vara på plats när man firar EKO-
museets dag är välkommen att vara med i arbetsgruppen Gräne gruva. 
Hembygdsföreningen har nu 5 olika arbetsgrupper: 

• Festkommitté 
• Forskningsgruppen 
• Arbetsgrupp Högelycke 
• Arbetsgrupp Gräne 
• IT-grupp 

Hör gärna av dig till någon i hembygdsföreningen om du känner att du vill vara med i en 
grupp. Alla insatser, små som stora, är lika värdefulla! 

Inger Lindberg, ordf hembygdsföreningen 
 

 
 
 

Hej hej till alla er som har flyttat in i Holsljunga under tiden 031231 och  
framåt. Ni är hjärtligt välkomna till Abrahams Pub fredag den 16/6 kl 18.00  
och inta en gratis middag. Hör av er till Ingela senast tisdag 13/6.          
  Tel: 0325 - 33051 
Välkomna/ Byalaget 



Nytt från skolbacken! 
I lördags (den 13/5) samlades ett gäng glada, arbetsvilliga elever och  
föräldrar på skolan. En hel dag jobbade vi med att städa skolgården, bygga  
en hinderbana -med Holsljungas snyggaste vippbräda..., vi målade grönt inne  
på Kajens förskola, !-2:ornas klassrum fick nya gardiner. Korridorens  
gardiner är under tillverkning i skrivande stund... 
Givetvis tog vi paus för fika och korvgrillning. 
Både barn och föräldrar var nöjda med dagen och hinderbanan har varit  
flitigt använd under veckan. 
 
Jag vill passa på att TACKA alla er som ställde upp denna soliga lördag och  
gjorde det fint för våra barn. 
 
Föräldraföreningens styrelse gm. Gunvor Svensson 

 

 
Musikhändelser på HOLSLJUNGA CAMPING i sommar 
 

 Lördag 24/6 kl. 11.00  Folkdanslaget dansar till dragspelsmusik 
 Onsdag 28/6 kl. 19.00 Erik och Sebastian blandad musik 
 Lördag 1/7 kl. 15.00  Eva och Ingvar durspel med allsång 

 
Tonstegen kommer någon gång under sommaren, datum ej fastställt 
 
CAFÈT är ÖPPET alla dagar fr.o.m 12/6 
Kl. 8.00 – 21.00 
 
Vi välkomnar fler värdfamiljer, är ni intresserade 
Ring Suzanne Tel: 33343    0703 50 21 76 
 

Välkomna till Holsljunga Camping 
Styrelsen/Suzanne 



Säljes och Tack för det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säljes 
Äldre jordbruksredskap samt 
baklastare till traktor  
 
tel: 33181 eller 070 689 47 99 
 

Tack till Margit, Eila, 
Inger och Marie för 

vårens trevliga 
samlingar i Kyrkans 
vuxen-barn grupp. 

 
Alice, Astrid och Linda 

Ett varmt tack till Lena, 
Göran, Markus och Melinda 
för att ni försökte fixa 
cykelfesten. Tyvärr blev den 
inställd eftersom det var så få 
anmälda./Byalaget 
 
 

Eva Lena, Rolf och Eila 
Tack för att ni passar 
Hugo åt oss/ Vi på 
Stomskulle  
 

Varje vår gläds man över att se böndernas flit ute på åkrarna. Hur hade 
det sett ut här i byn om inte jordbruken varit så levande och aktivt.  Ett 
varmt tack till er alla bönder! /Fortfarande öppna landskap 

Tack till Alf, Ingalill, Rolf och Britt Marie som fixar 
träskyltar åt oss i byn samt allt annat som ni sysslar med för 
att göra det fint häromkring/Byalaget 

Bosse Lundberg, Leif Johansson, Jörgen 
Granden 
Tack för all hjälp med texter, bilder och 
korrektur till Holsljunga broschyren! / 
Byalaget 

Till salu: 

Pontus grattas 
på 30 årsdagen 
av alla på 
Stommen! 
 

Har i dagarna två (13-14 maj) upplevt en 
mycket fin konfirmations högtid. 

Beg fotbollsskor säljes 
Nike stl 36 för 75 kr 
adidas stl 36½ för 50 kr 
 
Ring Filip Ekman tel: 33458 
 

Valborg 
 
Ett varmt tack till fest och förplägnadskommitté, Ingela och 
Linda, som fixade Valborgs firande vid sjön. Trots vind, blåst och 
regn blev det ett trevligt Valborgs firande. Tack till Campingen 
och Suzanne som hade fiket öppet. 
Dessutom Tack till Vårtalaren Eva och den fina sången som 
kören alltid ställer upp./Byalaget  

Tack till kyrkan och dess medarbetare som 
gjort ett sådan strålande fint arbete för årets 
konfirmander. 
Ni konfirmander var verkligen duktiga och 
värda allt beröm!/Föräldrarna 

Ttrasmattor, blå 3-4 m,  
Tel: 33181 eller 070 689 
47 99 
 



 
Nu ska funktionärsstaben för nordiskt läger 2005 cykla till 
Hultsfred! 

 
Ni kan väl inte ha missat att 1600 4H-
ungdomar från hela norden invaderade 
Holsljunga förra sommaren. Ni har väl 
kanske snarare hört det till leda vid det här 
laget! Nu ska vi äntligen cykla lägret vidare! 
 
Det har varit tradition sedan 1968 då lägret hölls i 
Övertorneå att arrangörerna för ett riksläger eller 
nordiskt läger inom 4H ska cykla lägeransvaret 
vidare till nästa lägerarrangör. Detta görs genom 

att en budkavle levereras till de nya lägerarrangörerna på invigningen av deras 
läger. Man skulle kunna likna det med att föra den olympiska elden vidare. 

 
På budkavlen står det:  

4H-kamrater, det är ungdomens sak att gå 
framåt med lust när de gamla och trötta de 

tveka. Må detta budskap med cykel från 
stämma till stämma föras. Med hälsningar och 

tillönskan om framtida framgångsrika år. 
Övertorneå sommaren 1968 

 
Nu är det alltså dags för alla i funktionärsstaben från nordiskt läger 2005 att cykla 
budkavlen vidare. I år ska Sveriges 4H:s riksläger och stämma hållas i Hultsfred på 
festivalområdet där så det blir inte allt för långt att trampa. Nåt år fick Västerbottnarna 
trampa ner till Skåne eller hur det nu var. Puh! Alla funktionärer som vill hjälpa till att 
leverera budkavlen är välkomna! Vi kommer att starta cykelturen den 10 juli för att 
vara framme till lägret som börjar den 14 juli. Samling sker på grusplanen. Mer exakt 
tid och datum meddelas på anslagstavlor och liknande. Om det känns lite för långt att 
cykla ända till Hultsfred så kan ni ju ändå damma av cykeln och komma ner till 
grusplanen och cykla med karavanen en liten bit. Första kilometern upp till byn i alla 
fall. (Det måste ju vara däråt man ska cykla för att ta sig till Hultsfred.:) 
 
Cyklar man ända fram till Hultsfred så kanske man vill vara med på rikslägret där 
som kommer att hållas 14-21 juli.  
Ring till exempel Emma eller Lisa Hedin om ni är intresserade av cykling och/eller 
läger! 031-42 44 15 
Vi är två av många som kommer att cykla!  

Skall du ut och resa i Sverige i sommar? 

Du vet väl att du kan bo på hembygdsgårdar? 
Det finns en broschyr nere på campingen! 

 



Lite om vad Holsljunga 4H har gjort under våren: 
 
 
I februari var vi vid 
Byasjön och åkte pulka, 
kokade korv på elden och 
pimplade. Det var jättebra 
snö så pulkor och 
snowracerar och tefat åkte 
jättesnabbt. Men däremot 
gick det inte så bra att åka 
skridskor (Sebbe provade) 
eftersom det var flera 
decimeter snö på isen som 
till råga på allt hade skare! 
Anna och Caroline kokade 
korv till alla, gott. På bilden 
ser ni Erika, Dennis och 
Caroline som alla mumsar i 
sig korv. 
 
 

 
I mars hade vårat 4H-
län Älvsborg en workshop 
i Holsljunga för ungdomar 
tolv år och uppåt. Vi var 
några från Holsljunga som 
var med. De av oss som 
hade valt ”filmproduktion” 
fick lära sig mer om hur 
man gör film. De fick till 
och med göra egna 
kortfilmer! De fick göra allt 
från att skriva manus till att 
regissera och klippa ihop 
filmen. De som valde ”dans” 
som huvudaktivitet fick 
istället dansa en hel dag i 
idrottshallen.  
 

 
På bilden ser man 
dansgruppen som de såg ut 
när de visade upp dansen för 
de andra. Solglasögon, 
vantar och sjalar passade bra 
till dansstilen! 
 
 

 
På påsklovet anordnade 
Holsljunga 4H tillsammans 
med vuxenskolan en heldag 
med påskpyssel och drama. 
Vi var i församlingshemmet, 
på förmiddagen målade vi 
teckningar, gjorde fjärilar, 
gjorde fönster av glasspinnar 
samt tryckte och målade på 
textil. På eftermiddagen 
kom Patrik Kristoffersen 
och tog hand om oss. Han är 
skådespelare, stuntman och 
regissör så han kan mycket 
om hur man agerar. Vi fick 
bland annat lära oss hur man 
med kroppsspråket talar om 
om man är osäker och blyg 
eller om man är kaxig och 
självsäker. På bilden står 
alla i en klump och ser 
osäkra och rädda ut. Det 
syns va? 

 
 

Visst har sikten blivit bra i korsningen mellan Idrottsvägen och  
Sjövägen sedan Ingela och Jörgen tagit bort häcken, men tyvärr  
medför detta att allt fler kör fortare i svängen. 
 
 
Visa respekt och tänk på de små barnen som bor där och lätta på gaspedalen! 

Barn är mjuka och bilar är hårda!  



4H-läger år 2006:  

RIKSLÄGER ålder 14 år och uppåt 
Vi tältar en vecka med 4H:are från hela Sverige och spelar volleyboll, går naturstig, 
leker lekar, pratar, gör demonstrationer och talanger samt bygger saker som har med 
årets tema att göra… 
Datum: 14-21 juli 
Kostnad: ca. 1200kr + resa 
Plats: Hultsfreds festivalområde (!) 
 
Förberedelseträffar hålls 1-2 juli. Mer info kommer från den grupp ungdomar som är 
lägerkommitté i Älvsborg i år. Troligtvis ordnas en buss som vi kan åka dit i 
tillsammans hela länstruppen. 
 
Har du mer frågor ring lägeråkarna: t.ex. Lisa Hedin 070-59 83 381, Anna Böös 
0325-333 76. 
Läs mer i 4H:s medlemstidningar Axplock och Klöverbladet. 
Arr: Kalmar läns 4H 
LÄNSLÄGER ålder 10 år och uppåt 
Vi tältar tre nätter med 4H:are från vårat 4H-län Älvsborgs län. Vi leker, går naturstig, 
grillar, badar, lär oss om naturen… 

Datum: 10-13 augusti (obs! Ändrat!) 
Kostnad: 200kr 
Plats: Navåsen, Björketorp 
 
Ledare behövs! (15 år och äldre) Föräldrar får gärna 
vara med! 
Läs mer i 4H:s medlemstidning Axplock. 
Arr: Älvsborgs län 
KLUBBLÄGER ålder 12 år och uppåt resp. 7 år och uppåt 
Du som är tolv år och uppåt sover fre-sön på Ramsholmens 4H-gård, Örby. Du som 
är sju år och uppåt sover bara över lör-sön. Det går också bra att bara komma över 
lördagen, eller ta med sig mamma och pappa till övernattningen. 
Vi sköter djuren, leker, lagar mat och har det trevligt! 
 
Datum: 8-10 september 
Kostnad: Ej bestämd 
Plats: Ramsholmens 4H-gård, Örby 
Tider:  bara tolv år och äldre: Fre 19-lör 10 

alla (7 år och uppåt): lör 10-sön 11 
Sista anmälningsdag 4:e september till någon i styrelsen för Holsljunga 4H. 
 

Gerds Hårvård 
önskar en 

Trevlig sommar! 
 

Tel 0325-33335



Vildmarksläger i Holsljunga! 
 
Den 28-29 juni blir det vildmarksläger i Holsljunga! Det är Holsljunga 4H som anordnar 
men vi har fått experthjälp från Kristina Gutfeldt. Kristina är anställd av Älvsborgs läns 4H 
och har vildmark och läger runt hjärtat. Vi kommer att bygga vindskydd, lära oss hantera kniv 
och yxa, laga mat över öppen eld, turas om att vara eldvakt och mycket, mycket mer som 
man måste kunna i vildmarken! Vi passar såklart också på att bada och allt annat som hör 
sommaren till. 
 

Alla som är 10 år och äldre får vara med. Om du är mellan 7 
och 9 så får du också vara med men då vill vi att du tar med 
dig en förälder eller någon annan vuxen. 
 
Lägret kostar 70 kr och betalas på plats. Om du inte är 
medlem i 4H så måste du också betala medlemsavgiften som 
är 140 kr för den första medlemmen i familjen och sedan 75kr 
för varje medlem där efter. 

 
Lägret börjar kl. 9.30 onsdagen den 28 

juni  
och slutar kl. 16.00 den 29 juni. 

 
Ta med: Kåsa, tallrik, bestick (ej engångs), sovsäck, 
liggunderlag, minst ett ombyte, regnkläder, mössa och andra 
varma kläder (för det kan vara kallt att sova i vindskydd), kniv 
om du har, fiskegrejer om du skulle vilja fiska, gossedjur (så 
att man inte blir rädd om man skulle gå vilse :), tandborste mm 
Obs! Luftmadrass passar inte i vindskydden! 

 
Visst vågar Du komma? 
 
Anmäl dig senast den 20 juni  
till Eva eller Anna 0325 333 76, Lisa eller Emma 031-42 44 15 
Plats (någonstans i urskogen :) och eventuell övrig information meddelas vid anmälan. 
 
Vi behöver hjälp med praktiska saker runt lägret. Om du som förälder eller annan 
intresserad har lite tid så hjälp oss gärna göra lägret till ett fantastiskt sommarminne! 

SE HIT! 
 
Hembygdsföreningen behöver HJÄLP! 
Vi har fått och får fina saker som vi vill försöka bevara till eftervärlden. Men 
vårt stora problem är att vi har för dåligt med plats.  
 
Nu undrar vi om det finns någon eller några som har ett uthus av något slag där 
vi skulle kunna få härbärgera våra samlingar tills vidare. Vi har en dröm om 
att kunna få till en lokal uppe vid Högelycke – men fram till dess behöver vi 
något utrymme! 
 
Hör av dig till någon i Hembygdsföreningen om du har någon ide! 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugen på motion? 
Till hösten kommer vi att starta 

spinningpass i Ljunghagahallen. 
Mer info senare 

 
HIF Gymnastiksektion 

Lena Andersson 
Cina Norén 

 

Måndagsjympa! 
 
Tack ni som gjort oss sällskap på jympan under hösten -
05 och vår-06, roligt att en yngre generation även gjort 
oss sällskap. 
 
Till hösten har vi tänkt att ligga lågt då vi inte haft 
tillräcklig uppslutning för att täcka allt arbete vi lägger 
ned inför jympa passen. Vi får se hur det blir nästa år 
istället om vi fortsätter eller någon annan tar över. 
 
Som ni säkert vet kommer nya motionsformer till 
Holsljunga under hösten, så röra på oss det kommer vi 
att göra ändå om vi känner saknad efter jympan. 
 
Sommarhälsningar 
 
Cina och Lena 

 
 
 
 
Vi längtar alla nu efter sommar och semester. Midsommar är ju en helg som gett många 
minnen. Just ett sånt minne har vi här från 2004. 
 
En regndans för turister 
 
På programmet för en engelsk turist och god vän på besök stod midsommarfirandet i 
Holsljunga och Högelycke högst upp på listan. Dansa ”små grodorna” väckte stort intresse 
och midsommarstång var ett tidigare okänt begrepp. 
Morgonen mötte oss och regnet öste ner! Sillen med tillbehör fick planeras om och intas 
inomhus och vi gjorde allt klart för avresan till Holsljunga. Vi besökte planenligt Holsjöns 
vackra badplats, men den var allt annat än inbjudande och vi fick åka runt med bilen för att 
visa svensk midsommargrönska. 
Besöket på Högelycke blev mycket uppskattat, trots regnet och kylan. (En engelska är 
härdad). Den värme och glädje som spreds via arrangörerna var inte att ta miste på. Grodorna 
dansade och midsommarstången var kanske inte riktigt den vi väntat, men vi var glada att 
toppen föll av i rätt tid! Fikat blev mycket uppskattat och vi kunde åka hem igen med en 
upplevelse av svenskt midsommarfirande i trevligt minne. 
Stranden fick visa sitt rätta jag då vi på måndagen före flygresan gjorde ett nytt besök, solen 
sken och vattnet glittrade. Det var inte inbjudande till bad, men det var ett fint minne att ta 
med tillbaka till England. 
 
Det är så trevligt med traditionen vid Högelycke och det har varit ett fint ställe att visa turister 
mer än en gång! Tack till alla som lägger ner så mycket jobb för att få det trevligt! 
                                                                                               Birgit 
 
PS. Att som gäst se en ”toppless midsommerspole” gav extra krydda åt besöket. DS 
 



Rapport från natten 
 
Jag stämplar in kl 21.00 och 
beger mig till hemtjänstens 
kontor för att få rapport. 
Det är lugnt ute, men jag 
förstår inte vart Gunnel tagit 
vägen säger Anita bekymrat. 
Hon måste blivit försenad, 
jag har ringt på mobilen 
flera gånger men hon svarar 
inte. Hoppas inte det hänt 
något. I samma veva ringer 
larmtelefonen. Någon därute 
behöver hjälp och vi är 
förste man på plats. En 
gammal dam som bor ensam 
mitt ute i skogen är orolig. 
Det är någon som morrar ute 
i köket. Hon ligger i sin säng 
och är rädd. Anita och 
Lisbeth erbjuder sig att följa 
med men jag säger att dom 
kan åka hem så fort dom fått 
tag i Gunnel. Jag tar över 
nu. Jag är ju så himla modig 

tänker jag och försöker 
förtränga tanken på den där 
schäferhunden vars revir jag 
råkade beträda förra natten. 
Det är en helt annan historia 
men om någon tagit tiden på 
mig då hade jag nog slagit 
världsrekord i löpning. 
Jag parkerar bilen utanför 
huset och drar ett djupt 
andetag. Tur att det inte är 
riktigt mörkt ännu. 
Automatiskt greppar jag 
handen om nyckelknippan 
för att kunna använda den 
som knogjärn om jag skulle 
råka på en eventuell 
inkräktare. Den gamla 
tanten som är nästan 100 år 
är ju livrädd och här 
kommer jag som räddaren i 
nöden beredd till 
undsättning. Huset är riktigt 
gammalt och dörren knarrar 

spöklikt när jag försöker 
smyga in i den mörka 
hallen. Det är knäpptyst men 
plötsligt hör jag det. 
Morrandet! Vi fick oss ett 
gott skratt när jag plockade 
upp en ”borttappad” 
mobiltelefon som låg och 
vibrerade på köksgolvet. 
Inte undra på att Gunnel inte 
svarade, hon måste ha tappat 
den där. Vi skrattade länge 
den gamla tanten och jag när 
vi pratade om hur roligt det 
måste sett ut när jag likt en 
hjälte på drygt 40 kg med 
nycklarna som knogjärn 
smög in beredd på strid mot 
en mobiltelefon! 
 
Camilla 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gör ett besök hos 
 
 
 
 
i 

Älvsered 

Öppet månd.-fred. 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…. 

Välkomna 
 
 



Reservera Lördagen den 19 augusti för HIF-marschen 
 

Välkomna till årets höjdardag i Holsljunga. Börja redan 
nu med att samla ihop ditt lag för en rejäl uppladdning. 
Håkanhulta Lions rekommenderar alla att äta en rejäl 

grötfrukost med valfri dryck. 
 

ANMÄLAN!!! 
För att anmäla ditt lag, ring eller kom till klubbstugan på 

Stråvi (fotbollsplanen) måndagen den 7/8  
klockan 18.00-20.00 eller ring 33167. 
Samma tid gäller för telefonanmälan. 

Det går också bra att anmäla sig till knytkalaset vid detta 
tillfälle. 

 
Kostnad marsch 50:-/person 

Födda 1993 och senare 25:-/person 
 

På kvällen blir det som vanligt knytkalas på festplatsen 
med sedvanlig prisutdelning. 

Arrangör under kvällen är Högvads BK. 
 

Välkomna till en heldag i Holsljunga. 
Holsljunga IF:s                                                       
Fest kommitté

-VÄLKOMMEN TILL MJÖBÄCKS SPARBANK- 
För kostnadsfri genomgång av ditt pensionssparande 

Kontakta Anders Trulsson 0325-32706 eller Thomas Nielsen 0325-32703 
 

MJÖBÄCKS SPARBANK 
Den enta 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 

 

http://www.mjobacks-sparbank.se/
mailto:info@mjobacks-sparbank.se


Här kommer ett recept på en riktigt smarrig sommar tårta/dessert. Den är 
lätt att göra och himmelskt god. Nyttig då? JA men bara för själen! 
 
Linda 
 
Chokladtårta med hallonmousse 
cirka 10 bitar 
 
Browniebotten 
100g smör 
2 ägg 
3 dl strösocker 
3 msk kakao 
3/4 dl mjöl 
1 tsk vaniljsocker 
bakpapper, smör till formen 
 
Hallonmousse 
1 vaniljstång 
11/2 dl vatten 
1 dl strösocker 
1 pkt tinade, osötade hallon, 225 g 
mörk choklad 
4 gelatinblad 
3 dl vispgrädde 
 
1. Botten: Sätt ugnen på 175 grader. Klä botten av en form med löstagbar 
kant (24 centimeter i diameter) med en rundel av smör- eller bakplåtspapper. 
Pensla bottnen och formens kant med smält smör. 
2. Smält smöret till kakan.  Vispa ägg och socker poröst Tillsätt kakao, mjöl och 
vaniljsocker. Rör sist ner det smälta smöret. Häll smeten i formen. Grädda 
kakan i mitten av ugnen i 30-35 minuter, den ska vara lite kladdig i mitten. Låt 
tårtbottnen kallna. Ta bort formens kant och diska den. Sätt tillbaka kanten 
runt kakan och fodra kanten med smör- eller bakplåtspapper. 
3. Moussen: Klyv vaniljstången på längden och skrapa ner i en kastrull. Tillsätt 
själva vaniljstången, vatten och socker. Koka tills sockret har löst sig och låt 
sockerlagen kallna. Mixa bären och rör ner dem i den kalla sockerlagen. 
4. Låt gelatinbladen ligga i blöt i kallt vatten 5 minuter. Lyft upp dem och 
smält dem i en kastrull på mycket svag värme. Tillsätt gelatinet under 
omrörning i hallonsåsen. Vänd sist ner vispad grädde. 
5. Bred hallonmoussen över chokladbottnen, låt den klädda formens kant 
vara kvar för att hålla moussen på plats. 
6. Låt tårtan stelna i kylen minst i 4 timmar. Garnera med hallon och hyvlad 
mörk choklad. 

 



Sommarkrypto 

Vinnarna av krypto 75 
 
Göthe Gustafsson 
V Drottningv. 13 A 
522 30 Tidaholm 
 
Sven-Olof Johansson 
Hidvägen 14 
Holsljunga 
 
Alfhild Eriksson 
G:a Järnvägen 11 C 
Holsljunga 
 

Grattis! 
Ni har varsin penninglott att 
hämta i Anitas Handel (skickas 
till Göthe i Tidaholm) 
 
Vi önskar Er alla lycka till med 
det nya kryptot! 
 
Ditt tävlingsbidrag ska vara Spegeln 
redaktionen till handa senast vid 
nästa manusstopp. 
 
Bidrag lämnas i Spegelns låda 
utanför Anitas Handel eller skickas 
till: 
Spegeln 
C/O Camilla Ekman  
Alvägen 5 
512 64 Holsljunga 
 
□ Om jag vinner önskar jag få 
vinsten skickad till mig eftersom jag 
bor utanför Holsljunga 
 
 

 
 
 

 
Namn:____________________________________________________ 
 
Adress:___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________  
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