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Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
I väntans tider...
I förra numret väntade vi på sommaren, 
med lata dagar och ljusa kvällar. Nu kurar 
vi hop oss i soffan under sköna fi ltar och 
tänder ljus för att driva bort det - ibland 
- tunga mörkret och vänta in ljusare tider. 
Snart är advent här och visst är det väl 
fl er än jag som uppskattar ljusets högtid?! 
Medan barnen blickar längre fram i alma-
nackan, tar vi fram dekorativa advents-
ljusstakar, tindrande stjärnor och välkom-
nande utomhusbelysning och njuter av 
den mysfaktor som skapas. 
För ett antal år sedan hade en vän till mig 
besök från USA och den internationella 
gästen hade så svårt att förstå vår mys-
belysning kvällstid.
- Varför kan ni inte bestämma er för om ni 
ska ha tänt eller släckt, var hennes fun-
dering. 
Så kan man ju se på det, men för min del 
kommer lugnet med lite lagom belysning. 
Jag känner att axlarna åker ner ett snäpp 
och att stressen rinner av mig. Just där-
för har jag en ”släcka-i-taket-och-i-stäl-
let-tända-i-fönstren”-procedur för mig när 
jag kommer hem som nummer två i famil-
jen... Är det kanske så att syndromet är 
könsrelaterat? Är våra hanar mer inne på 
funderingen från väst?
Oavsett om du väntar på ljusare tider, 
tomten, töväder, tillökning eller telefon-
samtal från honom eller henne med stort 
H, kommer nu ett nytt nummer av Spe-
geln. Här kan du få boktips, läsa om olika 
evenemang i byn eller drömma dig långt 
bort med hjälp av berättelsen från sysko-
nen Hedin i Australien. 
Det känns som om vi fått med lite smått 
och gott i tomtesäcken och det har vi 
många att tacka för. Även om inkorgen 
är tom länge, så ramlar det in bidrag när 
det drar ihop sig till manusstopp. Tänk på 
att även det lilla kan vara intressant! Vi är 

glada för allt som kommer in!
Med detta nummer vill vi önska er en rik-
tigt glad jul och ett händelserikt nytt år!
Må i kylan!

Lisbeth Andersson
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Byalaget informerar

Kommunen skall göra en ny översiktsplan 
för de kommande 20 åren.
Översiktsplanen skall innehålla bl a hur 
man tänkt sig boende, miljö, turism, kom-
munikationer, energiförsörjning mm.
Stommen skall komma från varje by och 
vi måste därför fundera över hur vi vill att 
Holsljunga skall utvecklas.
Exempel på vad som kan ingår är:
Boende - Kan vi hitta tomter med attrak-
tivt läge ex utmed någon sjö, där nya hus 
kan byggas?
Behöver Holsljunga någon form av grupp-
boende/trygghetsboende dit äldre kan 
fl ytta om de vill sälja sitt hus och ändå bo 
kvar på orten och få viss hjälp?
Kommunikation - Vad behöver göras vid 
våra vägar och hur kan kollektivtrafi ken 
utvecklas/förbättras? Kan vi få cykelväg 
på gamla banvallen mot Överlida och 
Svenljunga?
Service - Vad krävs för att skolan och 
barnomsorgen skall fi nnas kvar och ut-
vecklas?
Vad händer om affären lägger ner? Vilka 
mötesplatser vill vi ha i byn? Ex Café, ki-
osk, fritidsgård mm
Företag - Hur kan vi locka fl er företag till 
byn och vad behöver göras för att de som 
redan fi nns skall utvecklas?
Energi - Finns det möjlighet att utveck-
la alternativa energikällor ex vattenkraft, 
vindkraft, fjärrvärme mm? Intresset ökar 
för att sätta upp vindkraft och de har haft 
kontakt med fl era bolag som vill sätta upp 
runt om i kommunen.
Turism - Hur blir det med Campingen? 
Kan vi utveckla andra saker? Ex Jakt & 
Fiske, Ridning mm. Vi har ju en fantastisk 
natur och många sjöar runt omkring oss.
Hur lockar vi fl er till Holsljunga? Vad krävs 
för att ungdomar som fl yttar för att studera, 
kommer tillbaka till byn med sin familj?
I början av nästa år kommer kommunen 

Upprop!

Hjälp oss att fundera och att ta 
fram förslag för 2009 års kandi-
dat till ”Årets Frivilligarbetare” 
Lämna in ditt förslag till styrel-
sen före mars 2009. 

Holsljunga Byalags styrelse
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att ordna ett informationsmöte om målet 
med översiktsplanen och då hoppas Bya-
laget att så många som möjligt kommer 
och lyssnar.
Det är viktigt att alla, både unga och gam-
la som har idéer och visioner, tillsammans 
sammanställer vad vi tycker i Holsljunga.
Vårt arbete skall vara klart till hösten -09.

Håll utkik efter tid och plats för mötet och 
hör gärna av dig till Byalagets styrelse re-
dan nu om du har planer och idéer. 

Ansvarig för inkommande post är:
Elinor Larsson
Å Berghaga
512 64 Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com

Övriga ledamöter är:
Anna Karin Lindgårde Ivarsson  (Kassör)
Bjarne Turgren
Lisbeth Andersson
Annelie Bruno
Ulla-Britta Backfi sch
Margaretha Litzell

Är du intresserad av att 
arbeta i Byalagets styrelse?

Kontakta oss
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Kom i form!!

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdar-
na. Övrig uthyrning sker genom Marianne 
Gedda på Kommunbiblioteket tel 18189.

Hallvärdarna är:
November Sten Lennermo 33136  
  Fredrik Höper 33395

December Anders Lindgårde 33197 
  Göran Svensson 33487

Januari Rolf Järphag 33178  
  Sixten Bengtsson 33478

Februari Bernt Johansson 33342 
  Ove Claesson 33121

Mars  Bengt Persson 33334  
  Erland Josefsson 33433

April  Göran Karlsson 33335  
  Bernt Olof Wigge 33336

Maj  Patrik Harrysson 611191 
  Tore Björendahl 33073

Hallvärdskapet innehas två veckor per 
månad. Det namn som står överst i må-
naden har de två första veckorna.
Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är 
Stefan Gustavsson tel 33358.

Ljunghaga
Spinning & Box

Hej alla motionsvänner och alla andra in-
tresserade!

Här kommer lite information från Spin-
ning- och Boxverksamheten i Holsljunga.

Vi har nu hållit igång sedan v 38 och kör 
fram till jul. Gör ni oss sällskap så kör vi 
tom den 22 december.

Observera att vi har ändrat tiderna lite. Vi 
har fl yttat fram det tidiga passet på freda-
gar och tagit bort det senare.

Spinning passen vi erbjuder nu under 
hösten är:
Måndagar 17.00-18.00
Tisdagar 18.00-19.00
Torsdagar 19.00-20.00
Fredagar 17.00-18.00
Söndagar 16.00-17.00

Boxverksamheten kör vi nu under hösten 
på måndagar mellan 18.30-20.00.
Det är roligt att så många är med oss var-
je vecka. 

Vi kommer att utöka Boxen med ett pass 
mer per vecka när vi startar upp igen i ja-
nuari. 
Det passet kommer att förläggas på tors-
dagar mellan kl 17.30-18.45.

För övrig info gå in på Holsjunga.com och 
klicka vidare på länkarna till Spinning resp 
Box.

Vi ses i Ljunghagahallen!

Lena, Lill, Matilda, Jonna och Cina

SpegelSSSSssssssSssVinnare i förra Spegeln:

Siv Arvidsson
Marina Gottfridsson

Kerstin Liljerup

Ni har två trisslotter var att hämta ut i 
Anitas Handel.

Lycka till!
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Hösten gör sig allt mer påmind och fot-
bollssäsongen för vår del är slut. Än är 
det kanske inte dags att göra någon slut-
summering men en liten tillbakablick kan 
väl vara på sin plats.
Förra gången en sådan här artikel skrevs, 
var i maj. Då stod vi inför en DM-match 
mot namnkunnigt motstånd. Norrby skulle 
komma på besök till Stråvi. Den 30:e juni 
kom boråsarna till Stråvi och vi upplevde 
en mycket dramatisk match. Våra grab-
bar tog ledningen i slutet av första halvlek 
och hängde bra med mot division I-laget. 
Så småningom utjämnade gästerna och 
de tog även ledningen. Då trodde vi att 
det roliga var slut. Så var dock inte fal-
let riktigt. På nytt höll sig Tony de Bruin 
framme och gjorde sitt andra nickmål för 
dagen. När Norrby i matchens slutskede 
fi ck en spelare utvisad, tändes ett hopp 
hos den talrika publiken. Tyvärr släcktes 
det nästan omgående av planens bästa 
spelare, Rares Bota, när han gjorde sitt 
och boråsarnas tredje mål. Hur som helst 
var det roligt så länge det varade.
Även Norrby har avslutat sitt seriespel. I 
sista spelomgången stod det klart att la-
get får fl ytta ner till division II.
Denna DM-match får betecknas, som 
årets bästa insats av våra grabbar. Serie-
spelet har varit en verklig berg- och dal-
bana. Bra insatser har varvats med rent 
dåliga sådana. Man kan i detta läge för-
stå duktige tränaren Micael Johanssons 
frustration. Vår slutplacering blev en fem-
teplats, vilket trots allt får anses vara god-
känt. Något bättre hade vi dock hoppats 
på.
Roligt är att vi har ett par 16 åringar, Chri-
stoffer Litzell och Philip Andersson, som 
redan har fått pröva på A-lagsfotboll med 
den äran. Fler i samma åldersklass står 
på tur.
När man pratar om ungdomar, måste vårt 

B-lag nämnas. I fl era matcher har medel-
åldern i laget legat klart under 20 år. Har 
man fyllt 23, kan man bli betraktad, som 
veteran i detta sammanhang. Att det inte 
har blivit särskilt stora framgångar mot 
betydligt mer rutinerat motstånd för vårt 
ungdomliga lag, är inget att säga om. De 
poäng, som har skrapats ihop, räcker mer 
än väl för att spela i samma serie nästa 
år.
På P 16-nivå har vi samarbetat med Kin-
daholm. Placeringen i serietabellen blev i 
mitten.
Som synes är det väl sörjt för återväxten. 
Föreningens ambition är att vara själv-
försörjande på spelare. Naturligtvis tar 
vi emot spelare, som själva söker sig till 
oss. Dock betalar vi inget för att få dem 
till oss. 
I den mån pengar satsas på spelare, hand-
lar det om kollektivet. Bidrag till alla utgår i 
samband med betalning av träningsläger. 
Samma gäller vid inköp av kläder till trä-
ning och fritid.
Därför är vi, som alla förstår, beroende 
av inkomster för att driva vår verksamhet. 
Viktiga inkomstkällor för oss är: Stödlot-
teriet, målkavalkaden, ankracet, knytkala-
set i Holsljunga och Skoj & Ploj.
När ni, kära läsare, träffar på någon spe-
lare eller ledare från HBK, som vill sälja en 
lott eller få er att tippa hemmamatcherna, 
skall ni inte tveka. Öppna plånboken och 
lämna ett bidrag samtidigt, som ni kan 
vinna lite pengar. Ni utgör då ett välkom-
met och angeläget stöd.
Kom gärna och titta på våra olika lag. Våra 
välskötta arenor Hallevi och Stråvi är väl 
värda ett besök. Även spelarna förtjänar 
en inramning av talrik publik.
Aktuell information om vad som är på 
gång i Högvads BK hittar ni på vår hem-
sida: www.hogvadsbk.se

Rapport från Högvads BK



Nu när ni vid cykeln slitit
och med boxhandsken slagit så fl itigt

känns väl julen rent välbehövlig
och ett nytt år med nya löften 

som säger nu rör vi ännu mer på 
höften

låt oss i Ljunghagahallen stå för 
kampen

så får ni leva med krampen

God och jul
och 

ett riktigt gott nytt träningsår

önskar vi ledare till alla er motionärer

Lill, Lena, Matilda, Jonna och Cina
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Här hittar ni nyheter från klubben, spel-
program, dragningslistor från våra lotte-
rier, matchreferat och mycket annat. Man 
kan även ha synpunkter på vår verksam-
het i vår gästbok. Det är bara att logga in 
och skriva av sig.
Vi är alltid intresserade av personer, som 
är intresserade av att hjälpa till med vår 
verksamhet. Det fi nns plats och uppgif-
ter för alla. Tveka därför inte att ta kon-
takt med någon i klubben. Hemsidan kan 
hjälpa er att komma rätt.

Högvads BK / Sten Lennermo

Våra ungdomsspelare har, sånär på en 
inomhusturnering i Burseryd, spelat fär-
digt för året.
Alla har gjort bra ifrån sig och kämpat väl. 
Resultaten är mindre viktiga utan det gäl-
ler att få motion och ha kul samt att lära 
sig fungera i en grupp.

I månadsskiftet nov/dec byter vi ålders-
grupper så de som i år har varit äldst i 
sina lag, får under nästa år spela med 
kompisar som är ett år äldre.

Tränare för respektive åldersgrupp kom-
mer att vara:
P/F 8  ej tillsatt
P10  Jonas L. (Holsljunga) och 
  Stefan G. (H)
F10  Göran S. (H), Ulrik G. (H)   
  och Malin G. (Kindaholm)
P12  Johan K. (H) och Morgan K.   
  (Överlida)
F12  Kim R. (K) och 
  Kenneth A. (K)
P14  Martin L. (Ö) och 
  Christer P. (K)
F14  Ulf J. (Ö) och 
  Fredrik J. (Ö)
F15  Mattias J. (K), 
  Jens B. (Mjöbäck) och ev 
  Håkan S. (H)
P16  Kenneth F. (K) och 
  Magnus K. (Ö)

Träningstider är ännu inte spikade men 
berörda ungdomar kommer att informe-
ras.

Göran Svensson

HIF

Säljes
Träningscykel och träningsbänk

800 kr.
Gun 33127
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Agent 006

Det ringer i min mobil. Jag svarar. Det är 
min agentchef Axel. Han har ett nytt upp-
drag till mig. 
- Oj, jag har glömt att presentera mig. Jag 
är agent 006 och är den bästa spanaren 
på jobbet. Jag är en kille som heter Da-
niel. Samtalet fortsätter.
- Hördu chefen vad är det för ett upp-
drag?
- Du ska resa till Belgien och spana på 
kung Algot.
- Varför det?
- Därför att han är misstänkt för att ha kid-
nappat en 21-årig fl icka.
- Ä okej.
- Du ska komma till mig på agentakade-
min kl 12.00 imorgon.
- Klart slut chefen.
- Klart slut 006.
Nästa dag beger jag mig till Axel som på 
jobbet heter 001. Han sitter i sin fåtölj och 
röker pipa. Då piper brandvarnaren till. 
Axel stänger av den.
- Vad är det du vill? Frågar jag.
- Jag vill berätta för dig att kung Algot är 
mycket uppmärksam. Han får reda på allt 
av sina soldater.
- I hela världen? Frågar jag.
- Jepp, svarade Axel.
- Var det allt?
- Ja, klart slut.
- Klart slut.
Jag tar bussen hem till Bollnäs, där jag 
bor. 001 hade sagt att jag skulle åka till 
Belgien om 3 dagar. Jag började packa. 
Dagen gick, jag var på stan där jag träffa-
de en gammal kompis. Jag berättade om 
mitt nya uppdrag. Hon blev nyfi ken. På 
eftermiddagen gick jag hem. En dag kvar, 
tänkte jag inuti mitt huvud. Dagen gick 
hur sakta som helst. Det blev kväll. Jag 
tittade på TV. Vid 23 gick jag till sängs. 

Äntligen var dagen här. Jag tog bussen 
till Arlanda fl ygplats. Flygplanet gick 7:30. 
Jag var spänd. Jag hade på mig mina spi-
onglasögon. Efter 2 timmar var jag fram-
me i Bryssel. Min väska kom först ut på 
bagagebandet. Jag tog en taxi till hotellet. 
Damen i receptionen sa:
- Namn?
- Daniel Larsson.
Hon skrev in det i sin dator. 
- Jaha, sa hon. Rum 569.
Jag tog hissen upp. När jag kom in på 
rummet tänkte jag och sa:
- Wow!
Så snyggt det var. Det är nästan så jag 
skulle vilja ha det hemma. Jag ringde 
001. Han svarade inte. Telefonsvararen 
gick igång.
- Hej! Du har kommit till 001 telefonsva-
rare. Säg något efter pipet, pip.
- Hej 001. Jag är framme nu, ring mig när 
du hör det här.
Den natten drömde jag att jag fi ck ett spi-
onpris. Men just när jag skulle få priset 
upptäckte jag att det bara var en dröm. 
Jag vaknade vid 7-tiden och efter en stund 
åt jag frukost. Jag tog bussen till Mount 
Algot. Jag bad busschauffören att stanna 
en bit ifrån för att Algot inte skulle få tag på 
mig. Jag har på mig allt jag behöver. Mina 
spionglasögon, en mobil utan ljud och en 
sak som satt i örat och som hörde allt jag 
programmerade in på den. Efter ca 2 min 
hör jag röster. Jag hörde att det var Algot 
och 2 av hans soldater. Jag hörde också 
Algot säga:
- Nu får ni banne mig se till så att poli-
sen och spioner inte får reda på att det 
är jag som har kidnappat den där Diana 
Watson. Soldaterna kunde inte annant än 
att nicka.
- Tack kålhuvuden, sa Algot och gick.Den 
ena soldaten blängde argt efter honom. 
Just då råkade jag trampa på en kvist. 

Skolan
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Det hörde David och den andra soldaten 
som heter Nils. Jag blev rädd när dom 
närmade sig busken där jag gömde mig. 
När dom hittade mig blev dom glada, för 
dom hatade det här jobbet. Dom sa:
- Vi vill hjälpa dig att bevisa för polisen 
att det är Algot som kidnappat henne. Min 
rädsla försvann. Nils och David tog med 
mig till deras stall. Dom skulle rymma med 
mig till polisen. 
När vi kom fram till polisstationen så kom 
vi på att det var lördag och det var stängt. 
David och Nils red med mig till hotellet. 
Men hästarna fi ck stå utanför. Soldaterna 
tog av all sin rustning. Sen hängde dom 
med mig på fest. Vi kom hem kl 4 på mor-
gonen. Då var vi trötta. Nästa dag red vi 
till polisen igen. Men vi visste att det var 
öppet. Dom tog alla sina poliser som job-
bade den dagen. Det var 7 st, som tog 
varsin polisbil och åkte till Mount Algot. 
När dom kom fram till Algots slott satte 
dom handbojor på honom. En polis frå-
gade Algot:
- Är det du som har kidnappat Diana Wat-
son?
- Nej, sa han och fl inade.
Polisen släppte honom. Jag förstod att 
Algot inte skulle ge sig i första taget. Föl-
jande dag ringde jag till polisen och dom 
åkte till  Algot. Men då så erkände faktiskt 
Algot att det var han. Han fi ck åka med 
till polisstationen. Han blev dömd till 3 
års fängelse. Dom tog också ifrån honom 
hans kungatron. 
Jag hittade snart Diana i en håla på slot-
tet. Diana fi ck följa med till ett sjukhus för 
en liten undersökning. En sjuksyster sa 
att hon är helt okej. Dagen efter åkte jag 
och Diana hem till Sverige. Vi är ihop nu. 
När jag kom tillbaka till jobbet var Axel 
mycket stolt över mig. Snart får jag nog 
ett nytt uppdrag men jag får nog vänta ett 
tag.
THE END

Av: en femteklassare

Bråket

- Du vet mycket väl att min häst är mycket 
starkare än din, sa bonden med den bru-
na hästen.
- Nä hä du, min häst är mycket starkare 
än din och mycket vackrare än din. 
- Vi får väl se det då klockan ett vid sta-
tionskiosken. Vi ser vems häst som orkar 
dra mest sten. 
Klockan elva började dom båda att packa 
sina hästar med all utrustning. Bonden 
med den bruna hästen packade på 4000 
tegelstenar.
Den andra bonden packade också 4000 
sten och ett prick, möttes bönderna. 
- Hur många extra stenar packade du? 
frågade bonden med den bruna hästen. 
- 400, jag lägger på dom så nu har jag 
4400 stenar.  
- Jag med då börjar vi väl då!
- Ja.
Och så började dom tävlingen. Sträckan 
var 2 mil. 
- Oh va tungt, sa den bruna hästen.
- Jag håller med. Förstår dom aldrig att 
det är onödigt att bråka. Det är ju oss det 
är synd om!
- Ja varför slutar dom aldrig?
Dödströtta kom bönderna till en träbro.
- Kommer den att hålla tror du? 
- Strunt samma det gör den säkert, sa 
bonden med den bruna hästen. Så gick 
dom över. När dom var på mitten braka-
de bron ihop och dom båda hästarna fl öt 
med fl oden. Först då förstod bönderna 
hur dumt allt bråk hade varit och gick hem 
som vänner. 
Snipp, snapp, snut, nu var sagan slut och 
du undrar säkert hur det gick för hästar-
na. Jag kan avslöja att dom betar på dom 
grönaste ängar och dricker av det renaste 
vatten.
Sensmoral: Bråk leder aldrig till något 
gott!

Evelina
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Den lömska fl ugsvampen och älgen

Det var gång en stor vit lömsk fl ugsvamp 
som stod i en glänta i skogen. En dag 
kom en stor präktig älg tjur och när han 
såg den stora svampen tänkte han sluka 
den. Just när han böjde sig fram o gapade 
stort sa svampen:  
- NEJ!! Jag är en fl ugsvamp!
- Hahaha tror du jag e knäpp eller! Flug-
svampar är röda med vita prickar.
- En sort ja! Men inte jag.
- Haha skrattade den stöddiga älgen och 
slukade den giftiga svampen.
- Men vad gott, sa han för sej själv, älgtju-
ren, medan han svalde svampen. 
Nästa dag mådde den stöddiga 35 tag-
gade älgtjuren inte så bra! Han fi ck mag-
sjuka och feber och han kallsvettades  
väldigt mycket. Efter det åt han inte mer 
svamp.

Högmod och dumhet går hand i hand!                
Erika

Grodans hjälp

Det var en gång 2 barn som hette Sara 
och Jakob. Dom bråkade om den sista 
tårtbiten. Dom blev arga på varandra. Så 
Jakob gick hem och Sara blev ensam kvar 
i huset. När Jakob försvunnit bort började 
Sara gråta.                                                                             
Efter ett tag knackade det på dörren och 
Sara trodde först att det var Alien. Men 
det var Jakob som kom tillbaka. Det såg 
väldigt konstigt ut, för hans arm satt fast i 
en grodas ben med en kedja. Jakob sa: 
– Du måste följa med till grodans palats.
Sara torkade bot tårarna och följde snällt 
med. När dom kom fram sa grodan
– Ni måste säga förlåt till varandra och 
sen ska ni göra en bana som man måste 
samarbeta på. Då visar ni att ni är riktigt 
goda vänner. 
Dom gjorde det. Först skulle dom kramas i 
5 minuter. Sen skulle dom rädda en groda 

som satt fast i ett mjölkpaket. Och i slutet 
skulle dom äta maskar för att få en nyckel 
till en port. Den porten gick till friheten. Det 
gick jättebra och dom klarade det! Sedan 
den dagen har dom varit fria och glada 
och dom har alltid hjälpt varandra!

Hjälp varandra, det tjänar alla på!
Sofi a

Fabler

Det var en gång två stora pojkar som gick 
i skolan. Dom var riktiga busungar. När 
det blev rast så passade dom till varan-
dra med en fotboll. Den ene pojken rå-
kade skjuta bollen över staketet. Då fi ck 
pojkarna syn på en liten kille som gick på 
skolgården. Dom tänkte: Den där lillkillen 
kan man nog lura ut bland bilarna. Den 
ene pojken sa till honom:  
- Hämta bollen! 
Den lille killen sa: 
- Nej jag går inte med på det för jag är 
rädd för bilarna. 
- Hämta bollen nu lillkillen annars ligger 
du illa till!
Han gjorde som pojkarna sa men sen 
gick han ledsen och sorgsen därifrån. 
Han hittade en kompis att vara med. Efter 
en stund kom dom två pojkarna till lillkillen 
och frågade om dom fi ck vara med, men 
lillkillen sa nej. Dom undrade varför. Den 
lille killen svarade: 
- För att ni tvingade ut mig bland bilarna 
att hämta bollen åt er. 
Dom stora pojkarna ångrade att de varit 
dumma!

Tvinga inte andra att göra det du inte vill 
göra själv.

By: Nathalie Bäck
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Strutsen & lejonet

Det var en gång en struts och ett lejon 
som bråkade om vem som var ståtligast.
- Jag är ståtligast, sa lejonet.
- Ja kanske, det vi får väl se, sa strutsen.
De gick till en skönhets tävling. Domarna 
ställde frågor. Lejonet fi ck två frågor.
- Vad skulle du göra om du stötte på nå-
gon som hade problem?
- Gå förbi, sa lejonet.
- Om någon var dum mot en annan i 
djungeln vad skulle du då göra?
- Inte lägga mig i, sa lejonet med näsan 
uppe i vädret.
De ställde samma frågor till strutsen.
- Vad skulle du göra om du stötte på nå-
gon med problem?
- Fråga vad det är, och sen hjälpa till, sa 
strutsen
- Om någon var dum mot en annan i 
djungeln vad, skulle du då göra?
- Det är klart jag hjälper någon som inte 
mår bra!
- Bra svarat sa domarna nu vet vi vem 
som vinner!
Strutsen vinner för skönheten kommer 
inifrån!
Skönheten kommer inifrån!

Jennifer

Sunes tusen tjusarknep
För att kunna fi nnas kvar på topp-tio-lis-
tan över Europas bästa tjejtjusare måste 
Sune förnya sina föförelseknep. Han kan 
inte längre lita på sina gamla kunskaper 
om levande ljus, romantiska promenader 
och pussar. Därför sätter han igång och 
läser varenda bok om kärlek. Det är un-
gefär 250 miljoner. Men hur ska han hin-
na läsa varenda bok? Och vad kommer 
tjejerna göra medan han pluggar in alla 
nya kärleksknep? 
Författare: Anders Jacobsson / Sören 
Olsson                            Mary-Ann Hansson

Boktips barn/ungdom

På Floghultsön har skogsavverkning 
gjorts nu i höst. Att avverka och frakta ut 
skog från en ö är lite mer komplicerat än 
på fastlandet. För ca. 33 år sedan gjordes 
en avverkning under vintern av skogshug-
gare, och då körde Bruno Elmelid med 
sina hästar över isen med virket. Sådan 
is som fanns då får vi nog, tyvärr, aldrig 
uppleva igen. 
Idag fi nns inte några skogshuggare kvar. 
Maskinerna har tagit över det slitsamma 
jobbet. Men hur får man över maskiner till 
en ö? Jo, fi rman Pedersen & Söner i Mar-
karyd hade lösningen. En pråm! 
Lars Pedersen kom på idén för 30 år se-
dan, att en pråm skulle kunna användas 
till mycket. Han konstruerade och bygg-
de. Han gjorde det mesta själv förutom 
lite hjälp med svetsningsarbeten.  Denna 
”farkost” har nu hamnat i Holsjön. Pråmen 
har en yta på 75 kvm och bärs upp av 19 
lufttäta skott i plåt. Skulle något skott få en 
skada, så påverkar det inte fl ytförmågan. 
Pråmen väger ca. 25 ton och har ett djup-
gående på 25 cm utan last. Med maxlast 
är djupgåendet 65-70 cm. Den kan lasta 
upp till 45-50 ton, men med skotaren + 
virkeslast blir det runt 30 ton då det måste 
fi nnas marginaler. Pråmen drivs med en 
dieseldriven Scaniamotor. 
Pråmen har fraktat över en skördare som 
avverkar skogen på Floghultsön. Sedan 
kör pråmen från ön över till fastlandet, 
med skotaren lastad med virket. 
Lars Pedersen och sonen Jörgen, som 
kom in i fi rman för 25 år sedan, åker runt 
i södra Sverige på jobb. De fraktar inte 
bara timmer. I Kungsbacka och Blekinge 
skärgård har de varit mycket. De har bl.a. 
fraktat allt material till hus som byggts på 
öar i skärgården. Borrmaskiner till berg-
värme m.m. 
Någon risk för att far och son Pedersen 

Lite annorlunda 
virkeshantering
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blir utan arbete med sin pråm är nog li-
ten. Södra Sverige med hav runt om och 
mycket örika sjöar, ja då behövs en pråm. 
Tur att Pedersen`s med sin pråm fi nns, 
annars hade väl barkborren gjort `avverk-
ningen´ på ön?!!

Hur är det ordspråket lyder? ”Sätt en 
smålänning på en klippa i havet och han 
klarar sig alltid.” Jag ändrar lite på det och 
säger: ”Sätt en smålänning på en pråm i 
havet och han klarar det alltid.”

Ulla Lindgårde
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Måndagen den 21 september kl. 8.00 av-
reste städpatrullen med respektive från 
torget i Holsljunga, sammanlagt 20 per-
soner, med buss på en hemlig bussresa. 
Andra hade inbjudits till att följa med ge-
nom anslag vid affären, men endast en 
person tog chansen att följa med. 

Färden började västerut och underteck-
nad som försökte fungera som lite resele-
dare, där har man än mycket att lära, hade 
som  en liten tävling ett antal frågor om en 
viss person, som var förknippad med res-
målet. Frågorna ställdes med jämna mel-
lanrum och snart kom det första förslaget 
på resmålet in, även om många tyckte att 
frågorna var svåra.

Stämningen var god bland resenärerna 
som givetvis var nyfi kna på vart det skulle 
bära hän.

Vi passerade Kinna och sedan bar det av 
till Göteborg som första etapp på resan. 
Väl komna dit körde vi över Älvsborgsbron 
och upp på Ramberget som var vårt mål 
här. Vädret var strålande när vi kom upp 
på Ramberget 840 meter över havet, där 
vi beundrade utsikten,  drack kaffe och åt 
goda frallor som vår snälla Anita i Affären 
gått upp och gjort i ordning på morgonen. 
Vår tidplan gjorde att vi hade gott om tid, 
tills vi skulle äta lunch som etapp två.

Vi åkte därför med bussen ner till Eriks-
bergsområdet, ett f.d. varvsområde där 
man nu byggt bostadshus utmed älven. 
När vi gick utmed träbryggan som går ut-
med älven, fi ck vi plötsligt se ett par halva 
master som stack upp bakom en bygg-
nad. Vi hade turen att komma in och få 
se fartyget Götheborg, Kinafararen, vis-
serligen bara från utsidan men det var en 
upplevelse.

      Aktern på Götheborg

Färden gick sedan norr ut mot Kungälv 
och till gästgiverit Kvarnstallet där lun-
chen var beställd.
På vägen dit kom den oerfarne reseleda-
ren underfund med att noteringarna vad 
matstället hette och adressen dit troligen 
låg kvar hemma på köksbordet. Tack vare 
att vi hade gott om tid och ett rådigt in-
gripande av Astor, ett reseproffs, som för 
övrigt varit mycket behjälplig med förbe-
redelserna, hittade vi matstället i tid.
Väl framkomna så fi ck vi en god måltid på 
ett verkligt mysigt litet ställe

Innan dess hade vi irrat omkring och bl. 
a. träffat på en del av Kungälvs ledighets-
kommitté och frågat efter vägen. De hade 
uppfattningen av vi aldrig skulle hitta mat-
stället och det hade  de ju rätt i, eftersom 
vi uppgav ett namn på ett matställe som 
inte fanns i Kungälv.   
Mätta och belåtna fortsatte färden sedan 
mot slutmålet som var Marstrand och 
Carlstens fästning, vilket fl era på ett tidigt 
stadium redan gissat. Den person som 
skildrades i frågorna var Carlstens mest 
berömda fånge Lars Molin eller Lasse-
Maja som han kallades.

Väl ditkomna mötte oss en, som det visa-
de sig, mycket bra guide som var mycket 
påläst och talade högt och tydligt. Vand-
ringen från färjan och upp till fästningen 

Hemlig resa för städpatrullen på Holsljunga rastplats.
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var ganska krävande, så lättnaden att 
kommit upp var ganska stor. Men den 
vandringen var ett intet, mot den akrobatik 
som vi fi ck utföra inne på fästningen. Upp 
och ner på smala steniga gångar och upp 
och ner för ganska farliga trappor. Dess-
bättre  kom vi lyckligt runt och eftersom 
vandringen varit mycket intressant var alla 
nöjda. Guiden berättade en del om själva 
fästningen som tagit 200 år att bygga. Det 
mesta handlade dock om Lasse-Maja, en 
livstidsfånge, med stor intelligens och för-
slagenhet, som bl.a. radikalt förändrade 
tillvaron för sina medfångar, genom att 
han med största säkerhet fi ck igång de 
första turistresorna som gick mellan Gö-
teborg och fästningen. Attraktionen var 
att se och lyssna på fångarnas berättel-
ser och för detta betalade besökarna med 
pengar eller mat som de gav till fångarna. 
Detta medförde att fångarna fi ck  betydligt 
bättre och säkrare levnadsvillkor. 

          Marstrand med fästningen från färjan

         ”Fångarna på Carlsten”

Namnet Lasse-Maja fi ck han för att han 
under sin tid i frihet ofta gick omkring i 

kvinnokläder. Han var så skicklig att klä 
ut sig att han ofta fi ck arbete som piga el-
ler hushållerska hos privatpersoner. Där 
stannade han så länge att han visste var 
de förvarade sina rikedomar. Dessa stal 
han och försvann och klarade sig genom 
att byta kläder till man. De letade ju efter 
en kvinna.
Vi fi ck också inblick i hur tillvaron var för 
fångar var på den tiden, mot hur den ser 
ut idag. Givetvis var den tidens hanteran-
de av fångar helt oacceptabelt, men en 
tänkvärd sak var att fångarna på den ti-
den fi ck arbeta och fi ck lön, som de sedan 
fi ck köpa sin mat för.

Tillbaka till bussen drack vi kaffe, vilket 
smakade bra efter den ganska ansträng-
ande eftermiddagen. Därefter ställdes ko-
san hemåt och vi var tillbaka i Holsjunga 
vid halv sextiden.
Alla sa sig vara nöjda med utfl ykten och 
var inne på att vi även nästa år skall göra 
en resa.
Vi hoppas då att fl er också tar chansen att 
följa med, då gemenskapen är det vikti-
gaste och fl er Holsljungabor tar möjlighe-
ten att umgås.

Vårt arbete med städning och skötsel av 
toaletter och rastplats vid Holsjön kom-
mer att fortsätta även nästa år. Det är ett 
oegennyttigt arbete som våra medarbeta-
re gör och som inbringar en god slant till 
byalaget. Som kontaktman mot vår upp-
dragsgivare tackar jag mina vänner och 
medarbetare som gör ett så utmärkt jobb 
därute, att berömmet vi får från besökarna 
är överväldigande. ”De fi naste och renas-
te toaletter jag varit på” och ”Det måste 
vara Sveriges fi naste rastplats och toalet-
ter” är omdömen man får höra.
Det är väl detta som förmodligen gör att 
det är så roligt att gå dit och göra en in-
sats.

Rolf Järphag



Lördagen den 29 november Kl. 14:00
Församlingshemmet

Lotterier   Kaffeservering  Auktion

Välkomna!
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PLANKET  - Händer i Holsljunga

Julgröt

När:
Söndagen den 28 december, 

serveras kl 16-18
Var: I vår fi na julpyntade stuga 

Högelycke

Välkomna!
Hembygdsföreningen.

Dags för…..

TOMTEPROMENAD
i Holsljunga

Lördagen den 6 december
Kom och njut av vårt fi na Näs i decem-

berkvällen.
Tomten bor på Näset!

Start mellan klockan 14.00 och 16.00 
(Se annons vid Affären)

Överraskningar för stora och små 
under vandringen.

Välkomna! 

Arrangerande föreningar:
4H, LRF, Röda Korset, Kyrkorådet, 

Kyrkliga Syföreningen, Byalaget, Hem-
bygdsföreningen, Hemmetföreningen 

m fl 

Sportlovsmys på Högelycke
med historier och…

Håll ögonen öppna – det kommer mer 
information.

Alla är VÄLKOMNA
Hembygdsföreningen och 4H

Luciafi rande
Alla daglediga och äldre inbjudes till 
Luciafi rande i Holsljunga Skola freda-
gen den 12 december.
Lucia med följe uppträder kl. 9:00 i sko-
lans matsal. Därefter bjuder Byalaget 
på luciakaffe i trevlig samvaro.

Varmt välkomna 
önskar

barn och lärare på Holsljunga Skola 
samt Byalagets äldrekommitté genom 

Siw & Eila

VegetationstippVegetationstippV

Nu är vegetationstippen på Tranvägen 
klar att användas. 

Välkomna med ert trädgårdsavfall.

Svenljunga Kommun
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Holsljunga Marschen 2008

TACK!

Markägare, funktionärer, deltagare och 
sponsorerna

SEB Överlida
ICA Centrum
Kinds Järn

MjöbäcksPannan
Texrep

Anitas Handel
Skene Järn

för en fantastisk trevlig dag i 
Holsljunga.

Välkomna tillbaka 2009!
Holsljunga IF Festkommite

Rosor till Rolf J och Astor
för en innehållsrik resa

till Carlstens fästning med guidning
Skitgubben Arne med fru

Ros till Anders Gustafsson
som har skött om gräsmattan vid 

korset så fi nt.
Byalaget

Det fi nns en Pub uti Holsljunga
som hade en fest för både gamla och 

unga.
Och allt gick så bra
det var så dom sa

innan det smått börja gunga.

Tack till alla gäster under året!
Eller nått med fl era. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Gerds Hårvård
Öppet: Måndag till fredag 09:00 - 18:00 

Gerds Hårvård
0325 - 333 35
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I slutet av augusti när den svenska som-
maren precis hade tonat ut och kvar 
fanns kyliga mornar med spegelblanka 
sjöar reste jag för första gången utanför 
Europa. Jag tog fl yget till Australien, när-
mare bestämt till Västra Australien och 
Perth. Jag åkte hit för att jobba med ett 
projekt på ett sjukhus och skriva mitt exa-
mensarbete om det projektet. Perth är en 
mycket mångkulturell stad och de är väl-
digt duktiga på att ta emot folk från andra 
nationaliteter. De pratar oftast långsamt 
och tydligt så att även en liten svensk 
kan hänga med i konversationerna. Även 
om man naturligtvis klarar sig fi nt på det 
man redan kan fi nns det ju så mycket att 
lära från dem som har engelska som mo-
dersmål. Emellanåt får jag chans att prata 
svenska, jag har en klasskamrat med mig 
här nere på mitt äventyr och vi umgås na-
turligtvis en hel del. Dessutom träffar jag 
brorsan då och då.

Pa äventyr i Australien
Tobias? Är du också i Australien? Vad 
gör du där? Jag är här down under och 
jobbar på en gård. Med hjälp av ett utby-
tesprogram har jag fått jobb på en gård 
inte så långt från Ravensthorpe i Västra 
Australien. Det är en gård som har nöt-
kreatur som de föder upp. De odlar också 
fodret till dem och säljer dessutom delar 
av skörden. Jag jobbar med allt från att 
köra lastbil och skördetröska till att driva 
kreaturen med fyrhjulingen.

Det är trivsamt här nere på södra halv-
klotet. Men mycket är annorlunda. Mån-
skivan ligger ner, svanarna är svarta och 
det är sommar på julen. Vidare så är so-
len stark och farlig. Det säljs dunkar med 
litervis av solskyddskräm i mataffärerna 
och man rekommenderas att inte gå ut 
utan hatt, tröja och solglasögon på som-
maren. Ja, jag säger då det. Annorlunda 
var ordet. Annorlunda och varmt.
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Är det inte bara värme så är det värme 
med långa sträckor i bil. Som tur är fi nns 
ju AC. Värme har också sin motsats, kyla. 
Detta fi nns också i Australien faktiskt. Så 
fi lt i sängen och ett litet värmeaggregat 
har räddat min första del i landet down 
under. Har man inte någon isolering så 
försvinner värmen ut och kyla smiter in 
tills temperaturskillnaden är lika med noll. 
Detta gör att också på varma sommar-
dagar så är innetemperaturen lika varm. 
Förutom då antingen en kamin eller AC 
anläggning kämpar för en temperaturskill-
nad. Ska man som sagt ut och åka så är 
det bil som gäller. Ska man ut och åka så 
är det långt, enkelt 200 km. Ska man ut 
och åka så gäller det att tanka. Ska man 
ut och åka så har man inte alltid mobilte-
lefontäckning.
Men för all del tveka inte att åka. De gif-
tigaste ormarna fi nns här. De giftigaste 
spindlarna fi nns här.
Men för all del tveka inte att åka. De vack-
raste stora vidderna fi nns här. De härli-
gaste människorna fi nns här.

Emma och Tobias Hedin

Har du
något roligt reseminne du vill dela 

med dig av? Skicka text och kanske 
en bild till spegeln@holsljunga.com

Tusen strålande solar
Ödet, krig och förlust för Mariam och Laila 
samman, två generationers kvinnor med 
olika syn på kärlek och familj. Bortgifta 
med samma man. Och medan de uthär-
dar det ständigt upptrappade våldet om-
kring dem, i hemmet såväl som på Kabuls 
gator, kommer de allt närmare varandra. 
De blir som systrar, som mamma och dot-
ter för varandra, och deras starka vänskap 
kommer till sist att förändra inte bara de-
ras liv, utan även den kommande genera-
tionens liv. 

Flyga drake 
Amir och Hassan växer upp under en om-
välvande tid i Kabul som bästa vänner. 
Trots att de uppfostras sida vid sida lever 
de i två helt skilda världar, Amir är rike-
mansson och Hassan hans tjänare. En 
gripande roman om vänskap, svek och 
lojalitet, om banden mellan fäder och sö-
ner, där Afghanistans fascinerande och 
tragiska historia står i bakgrunden. 
Författare: Khaled Hosseini (båda böck-
erna) 

Mary-Ann Hansson

Boktips vuxna

Läs mer här:
tobiashedin.blogspot.com Köpes

Presentkort på Solresor
Gun 33127

Säljes
150 l akvarium med pump.

Tel:  0732-300809
Mikael
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Du har ju nyligen blivit farmor grattis, 
hur är det?
- Jo, det är jätteroligt och fantastiskt.

Tar du dig tid att umgås med ditt barn-
barn, Pelle?
- Ja, en liten stund varje dag kommer han 
och Martina upp till affären och det är ju 
glädjestunder. Och när det går följer han 
med till Valinge på helgerna.

Har du någon fritid för övrigt och vad 
gör du i så fall?
- Då åker min man Lars och jag till Valinge 
i Halland, där vi har ett ställe. Där under-
håller vi huset, fi xar i trädgården, och 
plockar bär. Vi tar långa promenader och 
är det lite sämre väder handarbetar jag 
gärna med att sticka, då jag har svårt att 
vara sysslolös.  

Jag tycker uppriktigt att du är en av 
samhällets hjältinnor, som orkar med 
att ha en 100% ig affär, med chark och 
ett stort sortiment med varor, trots den 
konkurrens som fi nns från de större 
affärerna . 
Hur orkar du och hur blir du motive-
rad?
- Jag tycker givetvis för det mesta, att det 
är ett jätteroligt arbete jag har, där jag 

dagligen möter människor i affären och 
kunna serva dem. Det är klart att det ib-
land kan vara väldigt jobbigt, men så är 
det väl i de fl esta arbeten. Jag tror att det  
är nödvändigt att man tycker det är roligt, 
annars skulle jag inte hålla på, för det är 
ingen rörelse man blir förmögen på. 
Så har jag goda medarbetare, som ställer 
upp och min man Lars som hjälper mig 
mycket med kringarbeten.

Tycker du att kundunderlaget är till-
räckligt och handlar Holsljungaborna i 
gemen på ett tillfredsställande sätt?
- Det är klart att jag tycker att det skulle 
kunna vara mycket bättre. Som tur är har 
vi våra fritidsstugeägare och sommargäs-
ter som ökar omsättningen under en del 
av året. Det är väldigt positivt och trevligt 
när många av dessa som bor i städer och 
större orter, kommer direkt på fredag ef-
termiddag och handlar i vår affär, i stäl-
let för att handla i någon supermarket på 
deras hemort. De säger att det är så roligt 
att kunna handla i en mindre affär.

Tycker du att Holsljungaborna borde 
värna mer om sin affär än de gör nu 
genom att bli mer köptrogna?
- Ja, det tycker jag, med tanke på hur 
människor på orter där affären blivit ner-
lagd reagerat. Det jag erfarit att männis-
kor i dessa orter saknar sin affär, mer än 
de refl ekterat på innan. Jag tror också att 
många upplever att det är större prisskill-
nad mellan varorna i vår affär och de stör-
re affärerna än det i själva verket är. Vissa 
varor kan jag inte konkurrera med, men 
på en hel matkasse skiljer det sig inte så 
mycket. De tar ofta ett högre pris på po-
pulära varor, som inte är dagligvaror. Och 
att sedan ha en chark, med färska kött-
varor är ju ingen god affär, men jag tror 
att det uppskattas inte minst på senare 

Intervju med Anita i affären
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tid med de diskussioner som varit om hur 
de större affärerna sysslat med tvivelaktig 
ompacketering av kött.

Hur upplever du stödet från byalaget 
och andra föreningar?
- Jo, det har blivit mycket bättre på senare 
tid då man bl.a. engagerat sig i att hjälpa 
till med att stimulera kunderna. Sedan var 
det ju ett bra reportage i Trivselbygdens 
tidning om affären, så jag är nöjd.

Har du några tankar eller strategier för 
framtiden som du vill avslöja?
- Nej jag får hålla mig till de aktiviteter och 
erbjudanden ICA ordnar.

Tror du att vi har någon affär om 10 
år?
- Min önskan är att vi har det, men jag tror  
det inte.

Är det något du vill förmedla till Hols-
ljungaborna så här avslutningsvis.
- Som Holsljungabo önskar jag att någon 
blir intresserad av att ta över efter mig en 
gång i framtiden, vilket borde ligga i allas 
intresse. Så, Holsljungabor, hjälp till att 
öka omsättningen genom att handla, då 
ges kanske en möjlig efterträdare en möj-
lighet att få en inkomst som går att leva 
på, en förutsättning för att någon, skall 
vara intresserad. Sen vill jag tacka mina 
kunder.

Siw Järphag

VÄRDEKUPONG 
hos 

Anitas Handel

50 kr rabatt
Vid köp av varor för minst 300 :- vid ett köptillfälle

(gäller ej tobak, bensin eller lotter)
Giltig tom 14/12 2008 och max 1 gång/hushåll

Holsljunga Byalag                                   Anitas Handel

Namn: ____________________________________Namn: ____________________________________Namn: ____________________
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En tisdagskväll i augusti samlades en stor 
grupp på kyrkogården. Det var premiär 
för kyrkogårdsvandring i Holsljunga. Alla 
var nyfi kna och ingen visste riktigt hur det 
skulle gå till. Med Fredrik Fernbom som 
huvudciceron vandrade vi till några mer 
kända gravplatser där Fredrik berättade 
historien om gravarna. 
Några fl er deltagare hade också förbe-
rett en del information och det gjorde att 
vi fi ck en upplevelserik kväll. Tanken med 
en sådan här vandring är att man hjälps 
åt med att bidra med olika saker. Det var 
fl era som kunde fylla på med kunskap. Vi 
fi ck också lite av historien runt det gamla 
förrådet som man tror är från den gamla 
kyrkan.

Fredrik berättade också om de allmänna 
regler som gäller på kyrkogården angå-
ende gravrätt etc.
Hela kvällen gav en tydlig signal om att 

Kyrkogårdsvandring
detta vill vi göra fl er gånger. Så fundera 
hemma på din kammare vad du vill berät-
ta nästa gång Kyrkan och Hembygdsför-
eningen bjuder in till kyrkogårdsvandring.

Inger Lindberg



21

I början av september var det nog många 
som undrade varför det gick en hop män-
niskor och stirrade in i trädgårdarna och 
stannade och pratade stup i ett. Jo det var 
återigen dags för en Byavandring. Det var 
nu den tredje i ordningen och vi hann inte 
färdigt nu heller.
Att träffas för att vandra runt i byn har 
blivit en fi n tradition och nu var det alltså 
dags för den tredje vandringen. Det kan 
nämnas att vid första planeringen trodde 
vi att vi skulle klara av det på en vandring. 
De som är insatta meddelar att det fi nns 
material för en vandring till minst.
Den här gången startade vi vid den gamla 
affären och Rolf M tog till orda och be-
rättade många fi na minnen. Sedan gick 
vi Furuvägen, Vallvägen, Granvägen och 
Hidvägen upp till Smedjan och Skomake-
riet. För mig som inte bott hela mitt liv i 
Holsljunga tycker jag att detta är en fan-
tastisk chans att få lära känna byn och 
byns historia. Tänk att få höra om ett hus 
som har hetat Skrämbo. Varför var det 
inte riktigt någon som ville berätta. 
  
Fikapaus hade vi på trappan vid affären. 
Tack för lånet av brödbackar och mjölk-
backar Anita.

Byavandring
Tänk så många cykelaffärer det fanns i 
Holsljunga och det sades att det fanns ett 
eget märke från bygden. Många kunde 
berätta om sina minnen från dessa cy-
kelverkstäder. Även skomakeri fanns det 
fl era av. Nu vet jag inte hur långt vi måste 
åka för att nå en skomakare. 

Kusinerna Gun och Arne hade mycket att 
berätta för oss. Vi fi ck förklarat varför ett 
hus i Holsljunga heter Arneborg bland an-
nat. Arne har fått ett ansikte som man nu-
mera brukar säga.
Även på den här vandringen gick vi förbi 
ett par syfabriker. Evy berättade utförligt 
hur huset sett ut och vi fi ck höra om dra-
matiken när Rysshults syfabrik brann. En 
del brandmän blev larmade när de var i 
kyrkan.
I byn fanns länge två affärer. 
Leif bidrog med fantastiska historier om 
kälkfärder rakt in i affären. Jisses så 
många goa skratt det blev. 
Naturligtvis var detta bara små korn från 
en fantastisk vandring. Ett stort tack till 
alla er som bidrog med era berättelser.
Hoppas ni kan delta nästa gång och bidra 
med era minnen.
För Hembygdsföreningen

Inger Lindberg
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Mitt namn är Mary-Ann Hansson och jag 
är ny bibliotekarie på biblioteksfi lialen i 
Holsljunga. Birgitta Järvenstrand har ty-
värr slutat och då fi ck jag förmånen att ta 
över. Det ska bli roligt att lära känna Hols-
ljunga-borna lite bättre, även om jag är 
”deltidsholsljungabo” sedan födseln. Mina 
föräldrar (numera min mamma) har som-
marstuga vid Kyrkviken. Jag har arbetat 
som bibliotekarie på Naturbruksgymna-
siet sedan år 1999 och som kommunens 
barnbibliotekarie sedan år 2000. 

Holsljungas biblioteksfi lial får varje vecka 
boklådor från kommunbiblioteket, så en 
hel del av det som fi nns att låna byts ut 
med jämna mellanrum. Det fi nns alltid 
något nytt! Är det någon bok som saknas 
i sortimentet så säg till, så försöker jag 
skaffa fram. 

Dessutom kommer jag att försöka lämna 
något boktips i varje nummer av Spe-
geln. 

Tisdagen den 13 januari kommer vi att ha 
en liten invigning av ICOIN-maskinen, en 
dator med kommun- och samhällsinfor-
mation. Nu är det betydligt lättare att hitta 
böcker man söker efter och även annat 
som man kan ha frågor om. Annons om 
detta kommer senare i STT.

Alla är varmt välkomna till biblioteket!
Mary-Ann Hansson

Bibliotekarien

Bibliotekets öppettider är:
Tisdagar 14:30 - 19:00 

Tänk vilken pärla vi har i vår socken. Nu 
är Leader-projektet slutfört!

Hösten 2007 slutfördes Leader-projek-
tet vid Gräne gruva. Nu har vägen ut till 
Hallången förbättrats och en ny möbel 
har kommit upp nere vid sjön. Dessutom 
har det inköpts soffor som vi hoppas skall 
komma till glädje. Informationsskyltarna 
har snyggats upp och gjorts aktuella. Det 
har även tillkommit en mineralutställning. 
Några stenar som hängde på ”fallrepet” 
har fått stöttor. Som ni förstår har det 
gjorts många timmars arbete vid gruvan. 
Vi hoppas att ni vill besöka gruvan och 
njuta av stämningen där. Vi hoppas också 
att ni meddelar någon i arbetsgruppen 
för gruvan om ni ser något som ni tyck-
er behöver åtgärdas. Du som läser detta 
kanske vill hjälpa till och åtgärda saker, 
prata då med någon i gruppen (som ingår 
i Holsljunga hembygdsförening). 
Gräne gruva arbetsgrupp:
Caroline Göthman, Nils Wisthammar, Asta 
Svensson, Sven Johansson, Kent Svens-
son, Ingvar på Centrumboden i Överlida.

Håll ögonen öppna efter aktiviteter i Gräne 
gruva.

Inger Lindberg

Gräne Gruva

Hembygdsföreningen söker efter en 
trädgårdssoffa som har blivit stulen från 
Gräne Gruva. 
Soffan köptes i våras och vi har glatt 
oss så mycket åt de fi na sittplatserna. 
Soffan har järnben och träsits. I träsitsen 
fi nns det inbränt ”Hembygdsföreningen, 
Gräne Gruva”. Den som vet något kan 
prata med någon i Hembygdsförening-
en.
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Syskonen Johansson, från Hestra Yttre, 
med familjer träffades lördagen den 27/9 
2008. Ättlingar till Bror och Signe Johans-
son. Uppslutningen blev stor, hela 60 st 
av 66 fanns med på träffen i Ljungha-
gahallen. Med var också morbror Gösta 
Karlsson från Högelid.

Syskon- och kusinträff
Dagen började med gemensam fi ka och 
därefter fotografering.  
Kyrkogården besöktes där ljus tändes 
på föräldrars grav. För de som önskade 
kunde besök göras i Hestra och Högelid. 
Middag intogs senare på eftermiddagen i 
idrottshallen.                         Erna Lindqvist

Kusinerna. 
Stående: Marcus, Per, Ann-Sofi e, Jan, Nina, Marie-Louise, Lena, Åsa, Ylva, Marika.
Sittande: Robert, Mattias, Tony,  Jens, Krister, Klas, Ulrika och Per-Arne.

Syskonen Johansson från Hestra. Stående: Tage, Stig, Lars. Sittande: Ingvar, Erna, Birgit och Ulla.
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Elsa och Kjell Zetterlund fl yttade till Hols-
ljunga den 14 april i år.

- Var kommer ni ifrån?
- Vi kommer från Göteborg närmare be-
stämt Hisingen. Där hade vi ett eget hus 
som mina föräldrar (Elsas) hade och där 
jag bott sedan jag föddes.

- Vad sysslar ni med nu och vad har ni 
gjort tidigare?
- Nu är vi pensionärer. Tidigare var Kjell 
bagare på ett stort bageri i Göteborg och 
jag har arbetat som behandlingsassis-
tent.

- Hur kom det sig att ni fl yttade hit?
- Det var fl era orsaker. Vi kom fram till 
att vi skulle göra oss av med huset i tid 
och fl ytta till en lägenhet. Men i Göteborg 
fanns bara insatslägenheter till hutlösa 

Infl yttade till Holsljunga
priser. Sedan föreslog vår dotter Martina, 
som vi besökt, då hon tidigare fl yttat hit att 
vi kunde hyra en lägenhet i Holsljunga. Då 
sökte vi lägenhet hos SVENBO och hade 
turen att få denna lägenheten och då den 
passade oss perfekt så tvekade vi inte.

- Vad gör ni på fritiden?
- Vi reser mycket, är varje år i Thailand 
2-3 månader, där vi hyr in oss på ett litet 
hotell som vi funnit och där vi känner oss 
hemma. Så har vi husbil, som vi gärna 
åker ut med och som vi nu som pensio-
närer ska kunna utnyttja ännu mer än tidi-
gare. Vi har ju också fått ett litet barnbarn 
Pelle, som vi vill ägna tid åt, nu när vi bor 
så nära.

- Trivs ni här i Holsljunga och blev det 
som ni tänkt er? 
- Ja, vi trivs jättebra med både samhället 
och folket som bor här. Vi tycker vi kommit 
in bra i gemenskapen och blivit accepte-
rade. Här fi nns ju en fantastisk natur med 
sjön och Näset som är så välordnat. En 
stor eloge åt dem som sköter det områ-
det.

- Så då ångrar ni inte att ni fl yttade 
hit?
- Nej, aldrig vi trivs jättebra och tycker att 
det är bland det bästa vi gjort.

Siw Järphag

Tänk framåt!
Någon gång i framtiden samlas ett gäng 
som säger att de vill göra en skrift om 
Holsljunga från 50-talet och framåt!
Nu skall vi hjälpa dem genom att fylla 
i blanketten som fi nns i tidningen och 
lämna den till någon i Hembygdsfören-
ingen. Bifoga gärna ett foto.
TÄNK PÅ: Det du idag tycker är själv-
klart är historia om några år.

Inför i BT

Hej!
Vi i Hembygdsföreningen hoppas ni 
har upptäckt att man kan få information 
om vad som händer i Hembygdsfören-
ingen genom att läsa ”INFÖR” i Borås 
Tidning varje onsdag på Kindssidan!
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Fastighetsuppgifter för framtida forskning

Datum: _______________             Skrivare:________________________________
                                                        Berättare:_______________________________
Fastighet: ________________________________
Adress: __________________________________
Antal byggnader:___________________________-(bifoga gärna en skiss)

Boende i huset 1950, eller från byggnadsåret, och framåt till dagens datum:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ägare till huset om inte samma som ovan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Saker som skett med huset; ombyggnader, ommålningar etc:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Har någon näringsverksamhet förekommit i huset?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Finns någon kuriosa att berätta om huset?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Använd extrapapper om ni behöver)
Bifoga gärna lite olika bilder. Skriv vad bilderna föreställer. Vill ni att vi ordnar kopior 
på bilderna så fi xar vi det! Vill ni att vi kommer och fotograferar huset så gör vi det!
Kontakta Gerd 33335, Inger 33310 eller Bernt 33342 eller någon annan i styrelsen.

Tack för hjälpen!
HEMBYGDSFÖRENINGEN



Kalvdans är en maträtt som görs av den 
första mjölken från kossan när den har 
kalvat. Det är viktigt att kalven får i sig 
den första mjölken eftersom den är extra 
protein- och näringsrik. Det är av denna 
råmjölk som maträtten/desserten Kalv-
dans tillverkas. Eftersom det fi nns allt 
färre mjölkproducerande bönder så har 
dock denna dessert på Kalvdans blivit allt 
ovanligare. Proteinrik kost är viktigt för 
både små barn men även för äldre. Nu-
mera tillagas ”fejkad” Kalvdans på äldre-
boenden för att de äldre, som oftast inte 
äter så mycket, skall få i sig mer protein. 
I en recepttävling i tidningen Land kunde 
man läsa att receptet ”Kalvdans för krea-
turslösa” vann pga. nedanstående moti-
vering:

”Kalvdans behöver inte vara ett barn-
domsminne utan kan även lagas i ett 
modernt hushåll. Det blir inte precis som 
riktig Kalvdans gjord på råmjölk men gott 
ändå” 

Kuriosa
På Stommen i Holsljunga fi nns det fort-
farande mjölkossor och där används ”rå-
mjölken” till Kalvdans. Kerstin på Stom-
men bjuder då och då på köttsoppa av 
fl äsklägg och rotfrukter (oftast till jul). 
Soppan kallas även för Halländsk julsop-
pa Som dessert serveras kalvdans med 
en klick sylt och grädde.

Mums! Prova gärna! 
                                                                

Margaretha på Stommen

Recept ”Kalvdans för kreaturslösa”

2 ägg
7 dl standardmjölk
1/2 tsk salt
3 3/4 dl torrmjölk

Vispa upp äggen. Rör i mjölken, saltet 
och torrmjölken. Slå i smeten i en gan-
ska djup smord form. Grädda i 150 gra-
ders ugnsvärme tills puddingen stan-
nat. Gott till: sylt eller kanel, socker och 
mjölk.

Om du vill kan du krydda smeten med 
lite socker, blanda i stött kardemumma 
och strö på kanel.

”- Förr i tia åt man kalvdans”…..
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Vill du synas i 
SPEGELN?

spegeln@holsljunga.com

God Jul och Gott Nytt År 
önskar

SPEGELREDAKTIONEN

Vi tar tacksamt emot 
material till Spegeln.

Bifoga gärna bilder separat.
Tack!



Fråga 1. Tycker du att det är viktigt att 
Holsljunga har ett byalag?
Fråga 2. Informerar du dig och följer sty-
relsens beslut?
Fråga 3. Är det svårt att hitta information 
om Byalaget?

Lilly Johansson
1. Ja, mycket viktigt.
2. Ja.
3. Inte om man läser 
Spegeln och det gör 
man ju.

Anneliese Lundin
1. Ja, mycket viktigt.
2. Ja.
3. Nej, jag läser Spe-
geln.

Eva Heinke Holsljunga/Göttingen 84 mil
1. Ja.
2. Läser på hemsidan 
då vi är i Tyskland.
3. Nej, inte när man 
kan läsa hemsidan. 

Åke Svensson
1. Ja, mycket viktigt.
2. Delvis.
3. Läser Spegeln.

Linda Lundin
1. Ja, mycket viktigt.
2. Ja, läser på hemsi-
dan.
3. Nej, inte med till-
gång till internet.

Anders Olsson
Emelie Kristians-
son
Linda Wennerwolt

Svanvägen

Hidvägen

Familjesidan

Pelle Björklund
William Thurgren
Flickan Johansson

Vilan
Granvägen
Egnared

Nyfödda

Nyinfl yttade

Olof Hansson
Svea Klaesson
Karin Johansson
Rut Hedin
Lola Andersson

Hundhult
Danskabo
Egnared
Nygården
Vinkelvägen

Avlidna

Fråga fem

Vinnare i Trivselbygdens 
Dekallotteri 2008

Sommarens Dekallotteri utföll med vinster 
till följande Holsljungabor:

Lilly Johansson, Tage Johansson & Inger 
Lindberg vann en middag för 2 personer 
på Påarps Gård den 20/7.

Bengt Josefsson & Ylwa Björendahl vann 
varsin väska.

Lina Johansson vann en ryggsäck.

Linda Lundin vann en kylväska.

Lena Jansson, Åke Johansson & Kjell 
Zetterlund vann paraply.

Trivselbygden är glada för alla som del-
tagit och därigenom gör reklam för Hols-
ljunga.
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Nr Lagnamn Totalt Placering S1 P1 S2 P2

1 50Lagett 417,75 1 0.19.47 60 177 59,5

2 28Oves Änglar 398,25 2 0.31.43 41 177 59,5

3 27På Spåret 364 3 0.19.66 59 272 43

4 10Batongbröderna 363 4 1.15.62 7 246 47

5 9Tommareds Professorer 359,25 5 0.35.13 38 355 27

6 48Solly Boys 357,5 6 0.44.44 26 337 33

7 53Andra Talanger 355,5 7 0.21.10 58 437 14

8 19Stigfi nnarna 344,25 8 0.45.22 25 248 46

9 18Flashback 337,5 9 0.27.34 44 243 48

10 54Fina Killar 334,75 10 0.24.94 48 264 44

11 34FFFF 333,5 11 0.34.0 40 98 63

12 60Lennys Hjältar 330,25 12 0.19.28 61 249 45

13 45Se Upp För Dårarna 329,75 13 0.22.90 55 284 42

14 51Go-ahead Samoa’n, pronto 321,75 14 0.34.40 39 680 5

15 56Älvsered no1 321,75 15 0.46.40 24 388 22

16 57Älvsered no2 318,25 16 1.0.56 14 386 23

17 55Marbo 315,25 17 0.24.16 51 393 21

18 14Sötisarna 307,75 18 0.14.87 63 385 24

19 12Storegården 306,75 19 0.42.94 30 340 31

20 36Top Of The Line 306,5 20 0.25.40 46 321 35

21 474M 306,5 21 0.46.60 23 359 26

22 46Se Upp För Stollarna 303,25 22 0.22.96 54 416 16

23 29Showen, blåbären och tunnan 303 23 1.01.44 13 192 58

24 8Danskabos Stollar 302,75 24 0.38.91 33 305 37

25 24Håkanhulta Lions Dam 301 25 0.36.56 36 372 25

26 43Devil Cårrss 298,25 26 0.21.78 57 342 30

27 3Nån Är Sist 296 27 0.37.53 34 136 61

28 176 på gång 295,5 28 0.30.35 42 207 52

29 25Håkanhulta Lions Herr 295,25 29 0.43.65 28 241 49

30 32Texas 287,75 30 0.49.60 21 198 55

31 44Drängarna 284,25 31 0.55.03 17 135 62

32 6Smakar 280,75 32 0.39.79 32 400 19

33 35Hulkeshults Dragspelsklubb 276 33 0.52.19 18 195 57

34 52Blandade Talanger 275,25 34 0.49.91 20 286 41

35 16Team Bäckäng 274,5 35 0.55.84 16 343 29

36 40Negerbyns Munspelsförening 270,75 36 1.02.25 11 608 7

37 63= + - 30 267,5 37 0.24.53 50 404 18

38 38Helene och Gänget 259,5 38 0.51.50 19 288 40

39 7The Fantastic Björn Larsson Fusion 244,5 39 0.36.22 37 328 34

40 62Team Skrötås 240,25 40 0.27.09 45 1043 2

41 33BOB 236,25 41 0.25.31 47 306 36

42 5Broin vs. Benny I Paradiset 232 42 1.11.91 8 224 51

43 26That’s Fucking Teamwork 231,5 43 0.23.78 52 350 28

44 41The Nuts 222 44 0.58.16 15 205 53

Så gick det
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S1 P1

0.19.47 60

0.31.43 41

0.19.66 59

1.15.62 7

0.35.13 38

0.44.44 26

0.21.10 58

0.45.22 25

0.27.34 44

0.24.94 48

0.34.0 40

0.19.28 61

0.22.90 55

0.34.40 39

0.46.40 24

1.0.56 14

0.24.16 51

0.14.87 63

0.42.94 30

0.25.40 46

0.46.60 23

0.22.96 54

1.01.44 13

0.38.91 33

0.36.56 36

0.21.78 57

0.37.53 34

0.30.35 42

0.43.65 28

0.49.60 21

0.55.03 17

0.39.79 32

0.52.19 18

0.49.91 20

0.55.84 16

1.02.25 11

0.24.53 50

0.51.50 19

0.36.22 37

0.27.09 45

0.25.31 47

1.11.91 8

0.23.78 52

0.58.16 15

S3 P3 S4 P4 S5 P5 S6 P6 S7 P7 Tips Tips p

69 58 1.01.45 49 47 31 0,55 54 17,8 59 9 47,25

61 53 1.05.60 44 39 45,5 0,55 54 17 54 9 47,25

44 23 1.07.53 35 28 60,5 1,08 28 19,5 63 10 52,5

52 39,5 1.04.40 46 32 56,5 0,54 58 17,1 56,5 10 52,5

61 53 0.54.75 62 52 28 0,52 60 15 44 9 47,25

56 49 0.55.41 59 40 44 0,56 50 15 44 10 52,5

65 55 1.14.06 23 31 58 0,57 47,5 17,6 58 8 42

80 62,5 0.56.31 56 74 12 0,57 47,5 16 48 9 47,25

36 11,5 1.07.81 33 32 56,5 0,55 54 14,6 38 10 52,5

80 62,5 0.58.81 51 56 19 2,43 1 18,5 62 9 47,25

46 26,5 0.57.22 53 58 15,5 0,54 58 13 25 10 52,5

37 13,5 1.04.10 47 51 30 0,55 54 12,8 22 11 57,75

50 36 1.06.10 42 44 38 1,08 28 14,9 41,5 9 47,25

49 33,5 1.06.25 40,5 30 59 1,05 35 16,9 52 11 57,75

75 60 1.10.44 28 28 60,5 0,54 58 13,9 32,5 7 36,75

68 57 1.11.48 26 33 54,5 0,41 63 15 44 7 36,75

67 56 1.04.50 45 41 42,5 1,1 24 13,5 28,5 9 47,25

44 23 1.30.16 11 36 50 0,56 50 14,8 39,5 9 47,25

77 61 1.15.41 21 60 14 0,45 62 13,6 30 11 57,75

50 36 0.55.75 58 42 40,5 1,04 36 10,9 13 8 42

47 28 1.07.03 38 27 62,5 1,07 30,5 17,1 56,5 8 42

72 59 1.10.66 27 53 25 1,28 13,5 16,8 51 11 57,75

48 30,5 0.55.19 60 45 35,5 1,06 33 14,9 41,5 6 31,5

56 49 1.07.68 34 36 50 1,1 24 13,5 28,5 9 47,25

40 17,5 1.07.37 36 53 25 0,49 61 16 48 10 52,5

40 17,5 1.12.31 24 53 25 1,06 33 17 54 11 57,75

32 9 1.16.69 20 42 40,5 1 43 14,3 36 10 52,5

53 43 1.17.91 19 36 50 1,12 21 14,4 37 6 31,5

29 5 0.57.59 52 33 54,5 1,01 39 10 10 11 57,75

55 47 0.56.00 57 46 33 1,3 11 12 16,5 9 47,25

50 36 0.54.25 63 45 35,5 1,09 26 9,7 8 7 36,75

61 53 1.09.68 30 39 45,5 1,06 33 12,5 21 9 47,25

39 15,5 1.01.34 50 97 8 1,12 21 17 54 10 52,5

53 43 0.56.43 55 112 4 1 43 13,9 32,5 7 36,75

51 38 1.02.03 48 41 42,5 0,56 50 9,8 9 8 42

52 39,5 1.06.25 40,5 38 47,5 0,55 54 14 34,5 7 36,75

36 11,5 1.28.66 12 44 38 0,58 46 16,5 50 8 42

56 49 1.05.91 43 96 9 1,01 39 12,2 18,5 8 42

53 43 1.07.90 32 57 17,5 1,12 21 18 60 0 0

44 23 1.38.34 7 35 52 1,1 24 18,3 61 5 26,25

32 9 0.56.47 54 62 13 1,43 3 13,1 27 9 47,25

54 46 1.10.28 29 52 28 1,01 39 13,8 31 0 0

45 25 1.17.97 18 93 11 1,07 30,5 13 25 8 42

58 51 1.28.13 13 102 5 1,08 28 11,8 15 8 42

på Holsljungamarschen
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Kvinnans list......

Hon tillbringade första dagen med att 
packa sina tillhörigheter i kartonger och 
väskor.
Andra dagen kom fl yttfi rman och hämtade 
sakerna.

Tredje dagen satte hon sig för sista gång-
en ned vid deras vackra matsalsbord med 
levande ljus, satte på lite lugn bakgrunds-
musik, och festade på ett halvkilo räkor, 
en burk kaviar och en fl aska Chardonnay. 
När hon ätit färdigt gick hon runt i varje 
rum och stoppade in halvätna räkskal 
doppade I kaviar inuti alla gardinstänger.
Sen rengjorde hon köket och lämnade 
huset.

När maken återvände med sin nya fl ick-
vän var allt lycka och och glädje de första 
dagarna. Sen började, sakta, huset att 
lukta. De försökte allt, dammsög, torkade, 
tvättade golven, vädrade med fönstren 
vidöppna.
Ventilationskanalerna kollades för att hitta 

eventuella döda gnagare, mattorna kem-
tvättades och luftrenare och doftblock 
hängdes upp överallt. Anticimex kallades 
in och satte in gasbekämpningsmedel 
varvid det nu inte så lyckliga paret tvinga-
des fl ytta ut några dagar. Till slut revs de 
dyra tapeterna av ull ut och ersattes.

Inget hjälpte. Folk slutade komma på be-
sök.
Hantverkare och reparatörer vägrade ar-
beta i huset.
Hembiträdet slutade. Slutligen stod de 
inte ut med stanken längre utan beslöt 
sig för att fl ytta. En månad senare hade 
de inte fått huset sålt, trots att de halverat 
priset.

Ryktet gick och till sist vägrade de lokala 
fastighetsmäklarna att svara på deras te-
lefonsamtal. Till slut var de tvungna att ta 
ett stort banklån för att betala sitt nya hus. 
Exhustrun ringde mannen och frågade 
hur allt stod till.
Han berättade hela historien om det rutt-
nande huset.

45 21Samlaget 220,5 45 0.23.53 53 496 9

46 22Pro 99 219,25 46 3.28.62 1 204 54

47 4En Fyra För Tre 216 47 0.43.87 27 691 3

48 20Murphys lag 215,5 48 0.29.87 43 690 4

49 15Electric Banana Band 215 49 1.18.21 6 511 8

50 49Jamps 212,75 50 0.15.0 62 338 32

51 61Fint Folk Kommer Sist 210,5 51 0.24.56 49 443 10

52 11Görels Secondhand 209,75 52 1.02.62 10 298 39

53 2369:an 201,75 53 0.37.10 35 442 11

54 30Team Baltazar 198,75 54 1.54.63 3 304 38

55 58Aborrarna och Mörten 195 55 0.43.21 29 434 15

56 39Jameson 187,5 56 2.43.13 2 235 50

57 37Snubblarna 175 57 1.35.34 4 197 56

58 59Glada Vänner 167,25 58 0.40.75 31 410 17

59 13Silly 135,25 59 1.03.38 9 440 12

60 31Babyboom 115,5 60 0.48.28 22 438 13

61 2Vaddå? 111,5 61 1.01.53 12 1118 1

62 42Nötterna 101,5 62 0.22.03 56 396 20

63 1Bira 94,25 63 1.26.31 5 652 6
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Hon lyssnade artigt och sa att hon sak-
nade sitt gamla hem förskräckligt mycket 
och skulle kunna tänka sig att köpa hu-
set.
I tron att hans exfru inte visste hur pass 
illa huset luktade gick han med på att sälja 
till henne för tiondelen av marknadspriset, 
på villkor att hon skrev på samma dag. 
Det gick hon med på.

En vecka senare stod mannen och hans 
fl ickvän leende och såg fl yttfi rman kom-
ma och hämta allt för transport till den nya 
bostaden.

Inklusive gardinstängerna.
Slutet gott allting gott, eller hur?

0.23.53 53

3.28.62 1

0.43.87 27

0.29.87 43

1.18.21 6

0.15.0 62

0.24.56 49

1.02.62 10

0.37.10 35

1.54.63 3

0.43.21 29

2.43.13 2

1.35.34 4

0.40.75 31

1.03.38 9

0.48.28 22

1.01.53 12

0.22.03 56

1.26.31 5

53 43 1.30.37 10 38 47,5 1,35 8 12,2 18,5 6 31,5

41 19,5 0.54.94 61 54 21,5 1,28 13,5 10,5 12 7 36,75

32 9 1.37.09 8 44 38 1 43 15,8 46 8 42

49 33,5 1.09.50 31 46 33 1,4 4 13 25 8 42

42 21 1.15.34 22 27 62,5 1,13 19 14 34,5 8 42

48 30,5 2.04.16 3 54 21,5 1,18 16,5 0 0 9 47,25

41 19,5 1.19.29 17 34 53 1,32 9 10,1 11 8 42

26 4 1.24.53 14 98 6,5 1,01 39 14,8 39,5 11 57,75

53 43 1.06.47 39 180 2,5 1,15 18 7,3 6 9 47,25

46 26,5 1.07.07 37 52 28 1,29 12 8,8 7 9 47,25

30 6,5 1.33.68 9 98 6,5 1,01 39 16 48 8 42

37 13,5 1.19.31 16 58 15,5 0,59 45 11 14 6 31,5

48 30,5 1.44.75 5 57 17,5 1,21 15 4,7 5 8 42

48 30,5 1.11.66 25 54 21,5 1,37 5,5 0 0 7 36,75

30 6,5 1.23.72 15 94 10 1,47 2 12,9 23 11 57,75

13 1 3.04.47 1 180 2,5 1,36 7 12 16,5 10 52,5

15 2 2.10.22 2 46 33 1,31 10 12,3 20 6 31,5

18 3 1.43.62 6 666 0 1,18 16,5 0 0 0 0

39 15,5 2.03.19 4 54 21,5 1,37 5,5 0 0 7 36,75

Löken in action i Skoj & Ploj 2008                       Foto: Ellji

För mer bilder från Skoj & Ploj gå in på 

hogvadsbk.se



Tävling

Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De tre första 
rätta lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.
På sidan 4 hittar du vinnarna från förra numret.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den sista april. Bidrag lämnas i Spegelns 
låda vid Anitas Handel eller skickas till:

Spegeln c/o Lisbeth Andersson 
Kyrkbyn Fredriksborg 
512 64  Holsljunga

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

Här följer nio ordspråk. Restituera deras 
ursprungliga ordalydelse ur den veckrika 
språkliga dräkten.

Exempel. Kvaliteten hos ett genom ex-
traktion av animaliska och/eller vegetabi-
liska komponenter,  igenom upphettning 
aktiverat fl uidium, framställt nutritivt pre-
parat förhåller sig omvänt till numerären 
hos den i produktionen engagerade, kuli-
nariskt skolade personalen.
Svar: Ju fl er kockar desto sämre soppa.

1. Vid en komparativ analys av å ena si-
dan ett manuellt baserat specimen av 
klassen AVES och å andra sidan cirka ett 
fjortondels gross dylika i en population av 
förvedade fanerogamer torde det förra 
bedömas såsom potentiellt.

2. Personer, som residera i arkitektoniska 
kreationer av en metastabil transparent 
smältprodukt av övervägande kiselsyra, 
bör iaktta abstinens i fråga om det rapida 
omlokaliserandet av smärre petrologiska 
produkter.

3. Den lokala manifestationen av emotio-
nell satisfaktion bör senareläggas till en 
tidpunkt hinsides det att forcerandet av en 
till ytan relativt begränsad naturlig akve-
dukt genomförts.

4. Att ett objekt, som refl ekterar majorite-
ten av den kortvågiga elektromagnetiska 
strålningen, som träffar dess yta, eo ipse 
utgöres av grundämnet Au är en konklu-
sion  behäftad med intolerabla felmargi-
naler.

5. En visuellt handikappad, feminin individ 
av de domesticerande formerna av arter 
av släktet GALLUS kan undantagsvis ex-
cellera i lokaliserandet av dimunitiv enhet 
av ceralt födoämne.

6. En med avseende på volym och massa 
minimal anhopning av mineralisk och  
vegetabilisk substans kan upphäva den 
statiska jämvikten hos en vida omfångsri-
kare, å rullande transportanordning vilan-
de anhopning av materia av materia av 
icke närmare specifi cerad natur.

7. Objekt, vilka kamoufl eras i en säsong-
betingad kristallinisk tillståndsform av 
H2O, blottlägges vid dennas övergång till 
större molekylär rörlighet.

8. Stark oral expansion förenas ofta med 
ett objektivt sett ganska ringa format på 
planeten TELLUS.
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