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SPEGELN
EN SEKTION AV HOLSLJUNGA BYALAG
Tidningen framställs ideellt och utkommer 3 ggr/år

MANUSSTOPP O UTGIVNING 2007

30 Januari -  ca 15 Februari
30 maj - ca 15 juni
30  September -  ca 15 Oktober

PRENUMERATION

Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga. 
För utomstående tas en avgift ut på 
100 kr/4 nummer.

BANKGIRONUMMER:

5463 - 8606 

Mjöbäcks Sparbank

ANNONSPRISER

För utomstående föreningar och personer .
Helsida  150 kr
Halvsida  100 kr
¼ sida    50 kr

ÖVRIGT MATERIAL

Publiceras utan kostnad. 
Material kan lämnas i Spegeln- lådan vid 
Anitas Handel eller skickas till Holsljunga Byalag, 
Spegeln 512 64 Holsljunga.

REDAKTIONEN

Camilla Ekman 0325 - 33 458
Lena Jansson 0325 - 33 060
Margit Johansson 0325 - 33 181
Eva Brolin 0325 - 33 919
Gun Björklund 0325 - 33 428

SPEGELN TRYCKS AV
 
ÖVERLIDATRYCK AB

Invändningar mot tiden för manusstopp kan skickas till 
Gun Björklund. Ring 0325 - 33 428  eller skriv. 
gun.spegeln@ telia.com

Jag tar tacksamt emot material.
Text: Handskrivet, epost, worddoc., works eller varför inte 
prata in Din text i telefon?

Foto: Original/ Digital eller papperskopior. Vill Du ha Dina 
foto tillbaka, skicka då med ett frankerat kuvert med namn 
och adress.

INNEHÅLL NR 1 2007

2 Information
3 Ordförande
4 Byalagets Årsmöte
5 Vad är trivselbygden
6 Inbjudan Årsmöte
7 Mellandagsgröt
8 Teknikens tidevarv
9 Camillas spalt
10 Lägesrapport BK
11 Föreningar i Holsljunga
12 Ingenting är som väntans tider
13 En tung dag....
14 4H på dans
16 4H/ Annons
17 Tomtepromenaden
18 Annonser
19 Börja med Golf
20 Bidrag från skolan
21 4H: Årsmöte
22 Fastighetsuppgifter...
23 Insändare
24 Kryptot

Hej på Er!

Mitt namn är Gun Björklund och det är jag som skall 
försöka göra Spegeln.
Datorer har varit mitt främsta intresse unde 11 år nu, och 
då främst bildbehandling, något jag sysslar med varje dag. 
Förr kunde man lita på ett foto, men det kan man inte alls 
idag.
Jag har ett par ändringar som jag önkar få gjorda.
Material till Spegeln vill jag ha skickat direkt till mig
Klistra inte in clipart/foto i worddoc. skicka alla bilder 
separat.
Foto bör vara i original, bäst för tryck. 
Papperskopior tar jag väldigt gärna emot.
Text kan skrivas på vad som helst och i vilken ordbehand-
lare som helst, som tillhör PC. 
Skriv gärna i anteckningar eller direkt i mailet.
Du får väldigt gärna ringa och säga i telefeon vad Du vill 
ha med i Spegeln, prata in texten, alla har inte datorer. 

Har Du synpunkter på Spegeln, tar jag tacksamt emot 
dom direkt till mig också. 
Eftersom detta är mitt första ex. av Spegeln är det kanske 
lite rörigt, men jag håller på att lära mig skillnaden på alla 
föreningar, alla barn i början :-)
Nu ser jag och alla med mig fram emot en fi n vår, med 
mycket sol och värme.
// Gun
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Hej där! 

Jaha då har vi varit med om ännu 
en storm. Denna gång hette den 
Per. 
Visst blev det ruggigt när det 
blev alldeles mörkt överallt och 
telefonerna slutade att fungera. 

Det är inte lätt att ta sig någonstans 
när träd och annat ligger över 
vägarna. Allt fl er skaffar sig små 
elverk för att klara sin frysta mat 
och för att hålla värmen.  
Tur att folk ställer upp för varandra 
i sådana situationer. 
Kommunen har agerat stark mot 
Telia för att få upprättelse med 
att telefonerna varit ur funktion. 
Hoppas att det kommer bli bättre 
nästa gång det blåser. 

Under 2007 har vi i Holsljunga 
blivit lovade av kommunen att 
sly- röjning kommer ske längs 
väg 154 mot Lövsta rastplats. 
Dessutom kommer det att sättas 
upp en ny deponeringsstation 
för trädgårdsavfall under 2007. 
Den kommer att placeras på 
Industrivägen snett bakom Sahlins 
industri. 

Vill passa på att tacka alla som 
jobbar borta på Lövsta rastplats 
med skötseln av toaletterna 
där. Ni gör ett fantastiskt jobb 
där borta. Hörde på byn att den 
första damen har anslutit sig till 
skitgubbesällskapet. Så vad skall 
vi kalla sällskapet nu? Hm...

Snart är det nytt föreningsrådsmöte 
och då har det kommit in ett 
förslag om att vi i Holsljunga 
kanske kunde göra en Holsljunga-

almanacka till år 2008. Fundera 
på det förslaget ute i föreningarna, 
så kan vi diskutera detta på nästa 
föreningsråd nu i vår. 

Vill i detta nummer passa på 
och uppmana er alla att skriva i 
Spegeln och berätta om Holsljunga 
förr och nu.  Det är roligt att höra 
historier från skolans värld och 
vad ni sysslar med i föreningarna, 
eller historier ur verkliga livet. 
Brevlåda till spegelredaktionen 
fi nns i affären
                 
Välkommen till byalagets årsmöte 
den 25 mars. 
Vi ses där!                                    
                                                     
 Margaretha Litzell

ORDFÖRANDE HAR ORDET…           

                                                           

 INSAMLING AV MATERIAL OM 
BYALAGETS VERKSAMHET          

Kallelse till 
Hemmetföreningens 

Årsmöte.

Söndagen den 
18 mars klockan 18.00 

på Hemmet. 

Välkomna!

Information från 
Hemmetföreningen: 

Säsongen 2007 kommer 
Holsljunga camping och 

Hemmet att drivas av 
Svenljunga kommun. 

Är det någon som har saker på
 Hemmet som tillhör er så får 

ni gärna hämta det.

Alla nycklar till Hemmet ska 
lämnas tillbaka. Hör av er till 

Christer Gustavsson 
telefon 33 125.

Styrelsen

Sonja Fransson har under hösten anmält 
intresse för  att samla in och ställa i 
ordning material som har anknytning till 
Byalagets verksamhet. 

Sådant som gäller byns utveckling de 
senaste 30-35 åren, t.ex. byggandet av 
idrottshallen, utvecklingen av campingen, 
(styrelseprotokoll, tidningsurklipp, 
bilder, skrivelser mm). 
Säkert har många bybor material av detta 
slag hemma i byrålådor och bokhyllor. 

Byalaget ställer sig positiv till detta 
initiativ. Sonja har pratat med Åke 
Svensson i forskningsgruppen som också 
ställt sig positiv. Hon har även varit i 
kontakt men huvudbiblioteket som 
kontaktat fi lialen i Holsljunga.

Tanken är att materialet skall placeras på 
en särskild hylla i vårt bibliotek. Birgitta 
Järvenstrand på fi lialbiblioteket och 
Sonja tar emot materialet och hjälper till 
med att göra kopior om det behövs. 
Lämna helst in materialet före 
sommaren.
Byalaget uppmanar därför alla som har 
material av detta slag att höra av sig till 
henne. 
Kontakta Sonja vid frågor: 33138, 
Sonjas e-postadress: 
sonjafransson@telia.com

Biblioteket ligger mitt i Holsljunga vid 
kommunalhuset.
Öppettider är tisdagar mellan kl.14- 19
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Välkomna till 
Byalagets årsmöte

Söndagen den 25 mars 
kl. 16.00

Plats: Abrahams pub 
(bredvid fotbollsplanen).

Vi börjar med årsmötes förhand-
lingar, därefter kommer vår egen 
kändisfotograf Bo Lundberg visa 
bilder från fotoprojektet:

Så som svalorna ser 
Svenljungabygden.

Ett fl ertal foton är från Holsljunga. 
Det fi nns möjlighet för föreningar 
och privatpersoner att beställa foton 
av Bosse.
Vi bjuder på kaff e och frallor

Varmt välkomna önskar Byalagets 
styrelse!

Holsljunga Byalag är en förening 
med uppgift att tillvarata och ut-
veckla Holsljunga och bygden där-
omkring. 
Byalaget är politiskt och religiöst 
obundna. Byalagets målsättning är, 
att verka för en hållbar utveckling 
för byn genom att skapa möjligheter 
till arbete, boende och service samt 
att värna om bygdens intressen his-
toriskt, kulturellt och miljömässigt. 

Byalagets medlemmar är de perso-
ner som bor inom orten. 
Medlemskap sker automatiskt när 
du mantalsskrivs i Holsljunga för-
samling.
Mer information om byalaget får 
du på vår hemsida: 
www.holsljunga.com

   Tankar från Bo 
Lundberg, Åh kvarn 
Holsljunga……

Begreppet underifrånperspektiv är 
något jag inte vill acceptera. 
När man hävdar vikten av att ”se 
samhället ur ett underifrånperspek-
tiv” är det en åsikt som har sin grund 
i och förutsätter ett ovanifrånper-
spektiv, ett vertikaltänkande – högt 
och lågt. Ändå kan det, menar jag, 
ha sina poänger att betrakta tillva-
ron ovanifrån – så som svalorna ser 
den.
När man skådar Holsljunga med 
omnejd från luften kan man kon-
statera att bygden är rik, kanske inte 
ur ett aktiebörsperspektiv men ur 
ett ekologiskt, socialt och realeko-
nomiskt.
Här fi nns alla naturresurser man 
behöver för att existera: odlingsjord, 
beten och brukarkunskap, skog med 
skogskompetens, sjöar, rinnande 
vatten, berg, grustag, myrmark. 

Tillsammans formar de ett tilltalan-
de och omväxlande landskap.
Här fi nns också ett mångfaldigt 
näringsliv: träförädling, mekanisk 
kompetens, bilverkstad, el och 

VVS, hantverkskunnande av olika 
slag, en omtyckt campingplats, ett 
vandrarhem, en pub och inte minst 
en lanthandel.

Samhället hålls samman av fl era ide-
ella föreningar. Holsljunga har bra 
bostäder, ett bibliotek, en idrotts-
hall, en hembygdsgård, en idrotts-
plats och en boulebana. 
Skolan och barnomsorgen ger gläd-
je och trygghet. 
Kyrkan och församlingshemmet är 
uppskattat.
En idealisering, en försköning? 
Knappast. Bara det att vi lever i en 
tid som ser alltings pris men ingen-
tings värde.

Avsikten är att jag ska komma till 
Byalagets årsmöte den 25 mars. 
Man har bett mig att visa några bil-
der från bygden. 
Intresserade besökare är välkomna 
att efter årsmötets slut stanna kvar, 
så att vi tillsammans kan klara ut 
vad ett hundratal Holsljungabilder 
ur fl ygprojektet är tagna. 
Arkivvärdet av de här bilderna ökar 
när det fi nns nedtecknat vad de fö-
reställer. 
Det är i sammanhanget viktigt att 
påpeka att bilderna kan användas 
utan kostnad – nu och i framtiden.

Bo i Åh

BYALAGETS ÅRSMÖTE
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Holsljungabyalag är aktiv 
deltagande i projektet 

Trivselbygden. 

Trivselbygden består av 10 byalag, 
som samarbetar med marknadsföring 
och profi lering om vår hembygd. 

Trivselbygden har faktiskt blivit ett 
begrepp för folk och varje år ges en 
tidning ut från Trivselbygden. 
Vi  i byalaget önskar att ni företa-
gare och föreningar som fi nns här i 
Holsjunga profi lerar er och annonse-
rar i Trivselbygdens tidning. 

Vad fi nns i Trivselbygden? Här fi nns 
faktiskt mycket som många männis-
kor bara sett på TV. 
Här hittar du blommande liljekon-
valjbackar, stora mattor av vårliga 
vitsippor, lummig bokskog, tallhedar 
och grandungar. 
Eller ta ett varv i skogen och fyll kor-
gen med kantareller och Karl Johan 
eller blåbär och lingon. 

Eller vad sägs om en egen fångad ab-
borre som grillas över den öppna el-
den vid stranden efter dagens kanot-
tur. 
Eller ta en promenad till en av de fi na 
badvikarna för ett svalkande bad och 
avkoppling tillsammans med famil-
jen. 
Här hittar du pulkabackarna där dina 
barn och barnbarn tryggt kan stoja 
och leka, fritt från all farlig trafi k. 
Och här fi nns skidspåret som gör en 
runda på den gamla stigen bland snö-
tyngda granar och tallar. 

Och allt detta är GRATIS!
Närhet

Får vi bjuda dig på ett besök i 
Trivselbygden, en bra bit av Väs-
tergötland, belägen på grän-
sen till Halland och Småland. 

En trakt som kännetecknas av vacker 
och välskött natur, många sjöar och 
vattendrag samt dess företagssamma, 
idoga och trevliga befolkning. 
Entreprenörsandan är stor. 
Bland Trivselbygdens ca 4500 invå-
nare, fi nns nästan 300 företag/-are. 

De fl esta är mindre men vi har även 
fl era av större kaliber. Trivselbygden 
är unikt på många sätt, trots när-
heten till stan; en dryg halvtimma 
till Falkenberg, Varberg och Borås 
eller ca. en timmas bilfärd till Gö-
teborg, Halmstad och Jönköping.

Evenemang och information från 
varje by kommer att fi nnas med i 
årets upplaga av Trivselbygden. 

Upplagan som kommer ut i juni 
kommer ut till 60 000 hushåll. 
För att information skall komma ut 
måste DU/NI i er förening eller på 
ditt företag annonser och marknads-
föra er. 
Manusstopp för tidningen är i april. 
Vid frågor kontakta 
byalaget@holsljunga.com

Läs mer om trivselbygden på vår 
hemsida www.holsljunga.com 
klicka på länken.

VAD ÄR TRIVSELBYGDEN?

Välkommen till Holsljunga 
Bibliotek – gamla som nya 
låntagare.

Här kan man låna t.ex. 
tidskrifter, cdböcker, 
dvdfi lmer och bra 
intressanta faktaböcker.

Varje vecka kommer 
nyheter från 
Huvudbiblioteket i 
Svenljunga Kommun såsom 
vuxenlitteratur, barn och 
ungdomsböcker.

Saknas någon boktitel, så 
säg gärna till, så beställer 
jag de böckerna från 
Svenljunga Bibliotek.

Biblioteket är öppet varje 
Tisdag kl. 14.00- 19.00

Hjärtligt Välkomna
Birgitta

Biblioteksrutan!
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Håll ögonen öppna för
DEKAL TÄVLING 

I TRIVSELBYGDEN!

Holsljunga byalag delar ut dekaler 
(gratis) till den som vill vara 
med tävlingen i Holsljunga. Det 
enda du gör är att skriva på en 

förbindelse, som bilägare, att köra 
med dekalen i minst 5 mån. Har 
du två bilar kan du skriva upp båda 
bilarnas registreringsnummer. 
Då har du alltså möjlighet till två 
eller fl era lotter! Alla som tecknar 
förbindelsen deltar i utlottning 
som genomförs i slutet av augusti.
Start : Utdelning av dekaler 
kommer ske under april månad

Det samma kommer att ske i de nio 
byarna som ingår i Trivselbygden. 
Skillnaderna på dekalerna är att 
namnet Holsljunga står överst 
på dekalen i Holsljunga och i 
Överlida kommer det namnet att 

stå överst osv.                       
När byalaget fördelat 100 st dekaler 
garanteras byn en vinst bestående 
av en weekend på ett hotell i 
Halland, som består av lunch en 
lördag, middag, övernattning och 
frukost för två.

Fördelas mer än 150 st dekaler 
garanteras byn två weekendpaket.
Däreft er kommer det att bli en 
gemensam utlottning för alla 
byalagen på alla lotter. Det blir ca 
60 små vinster. 
De byar som inte uppnår 100 
dekaler har gemensamt ett 
weekendpaket som vinst.    

Ställ upp du också! 
Du kan ju vinna! :-)

Löjliga stämningsansökningar 
som har blivit godkända av 
amerikansk domstol. 
Detta är vinnaren.

Årets vinnare är Mrs. Merv Grazinski 
från Oklahoma City, Oklahoma. 

Mrs. Grazinski köpte en splitt ny 
husbil av märket Winnebago. På sin 
första utfl ykt med den nya bilen kör 
hon upp på motorvägen och lägger 
i cruise control i 120 km/h. Hon 
klättrar helt lugnt ur förarsätet och 
går till köksdelen för att göra sig 
själv en smörgås. 
Inte helt oväntat åker husbilen av 
motorvägen och blir totalt skrot. 
Mrs. Grazinski stämmer Winne-
bago för att det faktiskt inte står i 
instruktionsboken att man inte kan 
göra som hon gjorde. 
Juryn gav henne $1,750,000 plus en 
ny husbil. 
Husbilsföretaget ändrade faktiskt i 
instruktionsboken efter denna dom 
ifall att det fanns fl er totala idioter 
som tänkte köpa husbil.
// Gun B
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♣ VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSRÅD ♣

Tisdagen den 17 april Kl. 19.00
Abrahams pub

Vi bjuder på kaffe och frallor
Hjärtligt Välkomna önskar Holsljunga LRF                                         

(sammankallande)

På föreningsrådet träffas alla aktiva föreningar i Holsljunga.
Lämpligt är att 1-2 representanter från varje 

enskild förening deltar.

Den 28 december-06 bjöds det på god gröt i 
hembygdsstugan på Högelycke. 
Ett 20-tal personer kom och smakade. Gerd 
och Anneliese stod för grötkokningen.

Rolf och Britta Johansson från Svenljunga 
kom på besök. Som kuriosa kan berättas att 
Britta kom till livet just här på Högelycke för 
73 år sedan på självaste julafton.

MELLANDAGSGRÖT
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Vi lever i en tid med teknik 
som rusar fram fortare och 

fortare och som vi lite äldre ibland  
har svårt att hänga med. 

Datorer, telefoner, bilar, 
heminredning blir mer och mer 
utrustade med grejor, som många 
har svårt att tillgodogöra sig.  

Man undrar om allt är av godo, 
när ungdomar och även vuxna 
tillbringar mer och mer tid framför 
datorer. 

Man har också fått lära sig att 
installera mer och mer avancerad 
utrustning. När jag gick över till 
bredband så fi ck jag visserligen ett 
generöst paket hem med diverse 
grejor, samt en installationsskiva 
och en bruksanvisning eller manual 
som det så vackert heter. 
Jag följde manualen men när 
programmet var färdigt så anslöt 
inte datorn till nätet. Då skall man 
ringa något som heter support, en 
skapelse som blivit nödvändig , då 
man inte längre kan gå till en affär 
och fråga. Man ringer ett anvisat 
nummer och telefonen svarar 
“ ni  har nu nummer 53”. Efter 30 
minuter så är man nere på nummer 
17 och är färdig att lägga på. 
Men så tänker man att då får jag 
ju ringa på nytt och åter sitta och 
vänta, så man fortsätter. 
Efter 50 minuter svarar en dam 
med sitt namn och jag talar om 
att jag installerat bredband och 
följt anvisningarna men får ingen 
förbindelse. Hon säger då att du 
måste mata in en kod som du fått. 

Nä, jag har inte fått någon kod säger 
jag. Då får du ringa kundtjänst 

och få din kod. Och så ringer man 
kundtjänst och samma sak upprepar 
sig med “ ni har nu nummer 32”. 
Efter lång väntan  svarar en dam 
att vi skickar din kod med e-post. 
Ni kan väl inte skicka koden med 
e-post, jag har ju inte fått igång 
datorn för att den fattas, säger 
jag. Men efter ytterligare några 
telefonsamtal så får jag koden per 
post och bredbandet fungerar.
Jag har använt datorn som ett 
hjälpmedel sedan 1980.
Redan då var jag i den åldern att 
många jämnåriga inte ville lära 
sig detta redskap och jag har sett 
många duktiga medarbetare som 
av rädsla och vanmakt att inte 
kunna lära sig detta hjälpmedel, 
tappa självförtroendet och tappa 
arbetslusten. Jag undrar i vårt land 
hur många i min generation som 
gått i den så berömda väggen, tack 
vare krav på att lära sig att använda 
en dator.  
Mobiltelefonerna blir mindre och 
mindre så det är svårt att med lite 
grova och stela fi ngrar slå siffror 
och ringa. 
Vad är vitsen med att göra dem så 
små att äldre har svårt att använda 
dem och har svårt att läsa siffror 
och tecken på skärmen.

IT-marknaden är en attraktiv 
marknad för de som är operatörer 
och leverantörer. 
Tänk vilka summor som omsätts 
varje dag med mobiltelefoner där 
människor ringer till varandra 
utan något egentligt ärende. En 
svägerska till mej som arbetar på en 
skola, berättade att om det kommer 
en klunga på fem skolelever som 
är på väg till skolan, så pratar alla 
i telefon med någon kompis som 

är på någon annan plats på väg till 
skolan. 
De talar inte med varandra i 
gruppen som går tillsammans. 
Vad är det som får ungdomar att 
fungera på det sättet. Hur har de 
råd att ständigt tala i telefon. 
När det gäller television så gick det 
ju inte an längre att titta på detta 
media analogt, utan människor 
tvingades att köpa boxrar för att 
kunna titta på TV. 
Man skyllde på att det programutbud 
som nu skulle göras tillgängligt inte 
fi ck plats i det analoga nätet. Och 
bråttom blev det. Så nu sitter man 
med två fjärrkontroller och trycker 
än på den ena och än på den andra. 
Vad man inte talade om i klartext 
var den försämring som de digitala 
sändningarna medförde. 
Man måste ha en box till varje 
TV och det går inte att spela in på 
video ett program, samtidigt som 
man tittar på något annat. 
I stället kommer man i framtiden 
att få möjlighet att köpa en fi lm 
som man förfogar över ett antal 
timmar. Alltså nya utgifter för att 
kunna se något som man tidigare 
kunde spela in själv. Men detta 
kommer förmodligen att fordra 
ytterligare utrustning.

Det blir svårare och svårare 
för äldre människor att leva i 

vårt nutidssamhälle. Har man inte 
möjlighet att betala räkningar på 
nätet kostar det snart lika mycket 
att få betala räkningen, som själva 
beloppet på räkningen. 
Mer och mer information lämnas 
bara via nätet, vilket gör att många 
människor inte får den information 
man behöver. 
Det går fortfarande att deklarera 

TEKNIKENS TIDEVARV
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manuellt, men det är väl bara en 
tidsfråga innan det bara går via 
dator. Det är ett fantastiskt verktyg 
men stänger ute många, även i den 
generation som kommer efter oss, 
då det också är en fråga för barn 
vars föräldrar inte anser sig ha råd 
eller intresse att skaffa dator.

Det värsta är att vi blir socialt 
utarmade genom att vi umgås 
mindre och mindre genom 
personlig kontakt. Detta är väl 

inte bara teknikens fel, människor 
är ju överhuvudtaget så stressade 
att man inte hinner med det man 
skall.

Men tekniken är ju inte bara av 
ondo. För dem som lägger ner lite 
tid och med hjälp av goda vänner 
lär sig att någorlunda behärska 
tekniken, så är det ju trots allt en 
dator ett otroligt verktyg som kan 
ta oss ut i världen på ett närmast 
otroligt sätt och med en hastighet 

som vi för några år sedan inte 
kunnat drömma om.

Så vi får gilla läget och se tiden 
an.

Rolf Järphag

CAMILLAS SPALT
Hej allihop!

Nytt för i år är att vi fått en ny 
medlem i redaktionen!
Vi hälsar Gun Björklund 
välkommen!

Observera också att vi ändrat datum för 
manusstopp och skaff at ny mailadress 
till Spegeln, i fortsättningen blir det 
bra om allt material som mailas 
skickas till just den adressen.
Vill be om ursäkt för kryptot i förra 
numret. När allt var klart och jag 
hämtat tidningarna på tryckeriet 
upptäckte jag till min fasa att 
siff rorna inte gick att tyda ens med 
förstoringsglas…

Flera av er envisades ändå med att 
klura ut kryptot och bland er trogna 
lösare har vi som vanligt lottat ut tre 
vinnare.

Hur har då natten varit?

Jodå, efter att Per varit här och 
hälsat på blev det verkligen natt, det 
fi ck vi som jobbade erfara. Iförda 
pannlampor smög vi omkring som 
utomjordingar i mörkret.
Så länge man sitter i bilen är ju allt 
okej men sen ska man smyga in i 
gamla hus och helst inte skrämma 
livet ur folk.

Väl ute igen när jag försiktigt smackat 
igen dörren och försäkrat mig om 
att den är låst upptäcker jag att alla 
nycklarna, inkl bilnyckeln ligger 
kvar i huset och den ”gamle” är 
sängliggande och kan inte öppna. 
Mobilnätet är utom all räckvidd och 
jag ångrar bittert att jag inte tog på 
långkalsonger i alla fall.

Det tar en stund att med hjälp av 
stege undersöka alla fönster, även de 
på övervåningen. Nä såklart, ingen 
har ju öppet fönstren mitt i vintern.

Modfälld sätter jag mig på trappan 
och begrundar mitt öde, det är för 
långt att gå och grannar fi nns inte 

heller på nära håll. Dom skulle väl 
förstås ändå blivit livrädda om jag 
knackat på mitt i natten…

Jag lutar huvudet bakåt och suckar 
och då får jag plötsligt se!! 
Pannlampans sken lyser på 
förstuverandans stolpe och högst 
upp på en krok hänger en nyckel!!

Jag tror inte mina ögon! Att jag inte 
tänkte på det, att de fl esta gamla har 
ju en nyckel ute nånstans som reserv.
Efter det här har jag alltid 
nycklarna i fi ckan, tack och lov för 
pannlampor!
                                                         
//Camilla
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När detta skrivs, är vi inne i 
förberedelsearbetet inför säsongen 
2007. Det gäller ju att hela tiden vara 
på alerten. Annars hamnar man lätt 
på efterkälken.

Ser vi tillbaka på avslutningen 
av höstsäsongen, kan man 

konstatera att vi hängde kvar i 
division IV södra med en viss 
marginal. Det var förvisso lite upp 
och ner. Höjdpunkten var otvetydigt 
bortamatchen mot Sjömarken. 
Hemmalaget låg i absoluta toppen 
av tabellen och räknade nog med en 
ganska enkel seger mot det gulblå 
bortalaget. Våra grabbar genomförde 
årets bästa match och stod till slut 
som segrare med 3-2. Helt rättvist.

Samma kväll gjorde ett annat gult 
sjuhäradslag en av sina bästa matcher 
för året på Borås Arena mot Malmö 
FF.

Några onödiga förluster gjorde att vi 
ett tag såg ut att dras in i bottenstriden. 
När det sedan gällde tog killarna sig 
samman och hamnade slutligen på 
sjunde plats i tabellen. Det var extra 
viktigt att hänga kvar, eftersom det 
nu stundar lokalderbyn förutom mot 
Torestorp också mot nedfl yttade 
Svenljunga och Örby.

Under året har en del aktiviteter, 
för att stärka sammanhållningen 
i spelartruppen genomförts. Det 
började i januari med upptaktsmöte, 
som avslutades med bowling i Kinna. 
Någon månad senare handlade det 
om vinterfi ske. Huruvida någon fi sk 
drogs upp, förtäljer inte historien. 
Trevligt var det förvisso.

Efter den numera traditionella 

sommarturneringen i Östra 
Frölunda, där vi kom tvåa i fotbollen 
och vann båda supportertävlingarna, 
avhölls den likaledes traditionella 
HBK-dagen. På Stråvi ägnade sig 
spelarna åt lagtävlingar i bl a boule, 
fotbollstennis, kubb och liknande. 
På kvällen dök respektive och barn 
till grabbarna upp och var med om 
att grilla. 

Avslutningen av säsongen bestod 
av en fi nlandsresa, anordnad av 
Heikki. En weekend i oktober gjorde 
högvadsgrabbarna Helsingfors’ 
gator osäkra. Även färjan fi ck känna 
på det glada gänget. Alla dessa 
tillställningar har betytt mycket för 
stämningen i truppen.

På avslutningsfesten på Överlida 
Hotell sattes punkt för fotbollsåret. 
Diverse utmärkelser utdelades då 
till dem, som hade förtjänat detta. 
Även styrelsens pris överräcktes till 
Heikki Mäkelä, som verkligen var 
värd det.

Några inomhusturneringar har 
vi deltagit i under vintern. I 
Svenljunga spelade både juniorlag 
och seniorlag. Ena seniorlaget vann 
hela turneringen efter segrar mot bl a 
Grimsås och Kinna. I Nittorp nådde 
vi inte ända fram. Utslagna utan att 
ha förlorat någon match.
   Nu är det åter dags att fokusera 
utomhusfotbollen. Träningen drog 
igång i januari under ledning 
av mycket uppskattade Magnus 
Johansson från Tranemo. Styrelsen 
i HBK är mycket glad över att 
ha kunnat engagera honom för 
ytterligare en säsong.

På spelarfronten har det hänt en 

del. På minuskontot fi nner vi Johan 
Blidberg, som har sökt sig till Valinge. 
Eftersom han bor och arbetar i 
Varberg, är det naturligt. Inför nästa 
år kan vi heller inte räkna med Oskar 
Lennermos tjänster. Han bor och 
studerar numera i Halmstad, något 
som omöjliggör spel i gulblått.

Några plus kan vi också rapportera. 
Från grannklubben Älekulla 
hälsar vi Mattias Holmqvist och 
Mattias Pettersson välkomna. 
Gabriel Nilsson återvänder från 
Svenljunga, där han genomförde 
en fi n höstsäsong. Samma klubb 
bidrar även med Jonathan Nydén. 
Också Urban Åkesson från Viljan/
Älvena spelar kommande säsong för 
HBK. Dessutom fyller ungdomar på 
underifrån. Som alla förstår, står vi 
inför ett mycket spännande 2007.

En förening är beroende av stöd. Det 
ger ni oss givetvis under matcherna. 
Även ekonomiskt är supporterstöd 
viktigt. Bli därför medlemmar i HBK, 
köp stödlotter, tippa i målkavalkaden 
och köp bollar till bollracet. Varför 
inte gå på det numera berömda 
knytkalaset på Holsjöns festplats i 
augusti.

 Slutligen vill vi slå ett slag för vår 
hemsida www.hogvadsbk.com  .

Styrelsen i Högvads BK

Lägesrapport från Högvads
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Vet du vilka föreningar och Intresseorganisationer 
som fi nns i Holsljunga?

Här nedan fi nns Adresser och kontaktpersoner 2006
Ändringar i uppgifterna skickar du hit ! www.holsljunga.com

Holsljunga Byalag
www.holsljunga.com
byalaget@holsljunga.com

Holsljunga 4H 
www.4h.se
lisa.hedin@gmail.com

Holsljunga IF

leif.epost@telia.com

Holsljunga Vävstuga

gun.svensson@passagen.se

Föreningen Holsljungahemmet 
UPA

Holsljunga Tennis 
klubb
(vilande)

Holsljunga skola/förskola 

Föräldraförening

gunvor.kjell.s@minpost.nu

Holsljunga LRF

erik.liljerup@telia.com

Holsljunga hembygdsförening/ 
Gränegruva
Hembygdsföreningens hemsida
lars.hedin@svenljunga.mail.telia.com

Holsljunga 
fi skevårdsområde

Tel: 0325-33322

Högvads BK 
www.hogvadsbk.com
stenlennermo@hotmail.com 

 

Holsljunga skytteförening
/Ungdomsskytteförening
petkar@telia.com

Holsljunga kyrkliga 
syförening

Tel. bostad: 
0320-56026

Holsljunga Röda Kors
carolina.gthman@telia.com

Holsljunga kyrkoråd
tel: 0325-33460

HOLSLJUNGA CAMPING

För er som inte använder djungeltelegrafen vill 
jag berätta att vi även denna sommar får glädje 
av vår fi na camping.

Suzanne Josefsson är tillbaka och kommer att 
driva campingen i kommunens regi.

Det kommer att vara öppet 
fr o m 1 maj  15.00 – 19.00
Efter skolavslutningen den 

       14/6 är det öppet 8.00 – 21.00

Vi kommer även att få njuta av sång och musik. 
Mer information om detta kan ni läsa i nästa 
nummer av Spegeln, på anslag vid Anitas 
Handel och på campingen förstås. 
Suzanne hoppas på många 
kaffegäster. 

Vi ses där!
//Camilla

Företagare!

Vill du att ditt företag skall vara 
med på Holsljungas företagslista? 

Då kan du registrera dig 
kostnadsfritt på Holsljunga 

byalags hemsida.
www.holsljunga.com

* Ett bra sätt att visa att företaget fi nns!*
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Hela livet är en enda stor väntan. 

När man är liten väntar man på att 
tomten ska komma, födelsedagen, 
lördagsgodiset och på att få bli stor. 

Att vänta när man är liten kan vara 
frustrerande, alla vuxna säger jag 
kommer strax eller det är snart jul-
afton. 
För en förälder kan detta vara tåla-
modsprövande eftersom det också 
leder till tjat. ” Kommer du inte 
snart.” 
Då har man kommit till det klas-
siska Alfons Åberg-svaret ”jag ska 
bara… Detta är förmodligen det 
värsta man kan höra, både som barn 
och som vuxen. Jag ska bara stryka 
klart så kommer jag sedan eller du 
får vänta på din tur. 
Blir det inte min tur snart? Jo vänta 
lite bara.
När barnen har kommit upp i da-
toråldern ska de bara spela färdigt 
denna banan eller nivån (fattar du 
väl), vilket ibland kan tyckas ta fl era 
timmar. 
Sedan ska de ju bara Spara också för 
det måste man ju (fattar du väl). 
Där står man ibland och väntar och 
väntar. Att hota med att stänga av 
eller dra ur sladden verkar bara leda 
till inbördeskrig så det är ju bäst att 
låta bli (fattar du väl).  
Behöver man använda datorn får 
man helt enkelt skaff a sig en egen 

eller vänta på sin tur.

Att som tonårsförälder sitta uppe 
på lördagskvällen och vänta på sitt 
barn vet jag inget om, än, så jag får 
väl återkomma om en sådär sex år 
för då vet jag.

Att livet består av ett evigt väntande 
är inte så svårt att förstå. 

Väntan på frukostkaff et, väntan på 
att jobbet ska ta slut och man får 
gå hem, väntan på det där bra tv-
programmet (vilket ibland kan ta 
evigheter så man hinner somna), 
nio månaders väntan på det där lilla 
knytet, väntan på lönen, väntan i 
kassakön i en aff är, väntan på helgen 
eller som just nu väntan på våren. 
Barnen väntar nog på snö, men jag 
vill nog hellre att det ska bli vår. 
Men jag får vänta ett tag till.

En riktigt hemsk väntan är ju just 
kassakön när man har handlat 
klart. 
För då ska man ju bara passera de 
dignande godishyllorna med sina 
lockpriser ”Tag tre betala för två”. 
Eller barnens tjat ”Snälla mamma 
bara en liten godispåse, snälla”. 

Detta känner nog de fl esta föräld-
rar igen. Men så har man bestämt 
sig det blir inget godis idag. Barnen 
får ett utbrott och man tycker att 
ALLA tittar på en. Men ibland är 
det andras barn som får utbrott då 
brukar jag tänka stackars mamma/
pappa, nej det gör jag ju inte, jag 
tänker vad skönt det är inte min tur 
idag.  Men vänta bara, nästa gång är 
det din tur!

För att ta ett lite jobbigare exempel 
på väntan, något som stadsbor bru-

kar ha svårt att förstå, väntan på att 
få strömmen tillbaks. 
Den känns ju som en evighet. Men 
som en del stadsbor säger, det får 
man väl räkna med på landet. De 
kan ju köpa sig ett elverk. 
Då vill jag bara skrika, vi betalar 
precis lika mycket för vår el som 
du så jag vill ha tillbaks min ström! 
NU! 
Det som kan reta mig mest är när 
de säger att man ska titta på deras 
hemsida. HALLÅ JAG HAR ING-
EN STRÖM; DATORN GÅR PÅ 
STRÖM! 
Men då kan jag ju få vänta i deras 
telefonkö, grattis du har nummer 
478 i kön väntetiden beräknas till 
4 dagar…Om man har telefon vill 
säga. För det kan man ju få vänta på 
ännu längre. En hel evighet.

Som tur är så leder de fl esta ”vänta” 
till något positivt även om själva 
väntandet är långt. Den som myn-
tade uttrycket ”den som väntar på 
något gott, väntar aldrig för länge” 
glömde att nämna hur jobbigt det 
kan vara att vänta.

Väntan på Spegeln, den är däremot 
över nu. 

Linda Lundin

INGENTING ÄR SOM VÄNTANS TIDER...
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Om man färdas mellan Holsljunga 
och Öxabäck ser man halvvägs en 
skylt där det står bl.a. Lindhult.

Får man för sig att svänga in där, 
och åker en ”bit” på grusvägen, 
kommer man till en fårhage på 
höger hand.

Då kan man en av dessa dagar få 
syn på en svart varelse som rör sig 
i en egendomlig, långsam galopp, 
tittar man närmre, ser man att det 
svarta är en trebent hund.

En bit efter traskar en människa, 
sakta, liksom frånvarnade med 
blicken sänkt. Människan som 
är den trebentes Matte är röd om 
ögonen, fast det syns inte från 
vägen.

Just den här morgonen är en 
ovanligt vacker morgon, solen 
strålar från en näst intill klarblå 
himmel och termometern visar ett 
par minusgrader.

Matte hade egentligen för avsikt 
att skriva ett glatt och trevligt 
litet vår kåseri, men Hon kan inte 

hitta några sådana ord och den här 
dagen, alla ord är bara tunga och 
sorgsna.
Det fi nns en öppning i stängslet 
längre bort, de båda tar sig 
igenom den och kommer ut i en 
skogsglänta. En liten oas är det, 
man kan sitta där på en stubbe och 
fi losofera och lyssna på tystnaden. 
Över kalhygget framför syns 
ofta ormvråken segla och korpar 
krumbukta.

Spännande dofter av räv, rådjur, 
(någon enstaka älg) fi nns det gott 
om och det uppskattar den svarta 
så också vid detta tillfälle.
En riktig solglänta och favoritplats 
är det, och här har Hennes 
människor bestämt att Hon skall 
få vila.

De tar efter en stunds fi losoferande, 
den ringlande stigen som leder mot 
vägen och vidare till brevlådan. 
Som vanligt går Bella före med 
tidningen hem till husse, skillnaden 
är bara att det här är sista gången i 
hennes allför korta hundliv.

Matte Eva 

EN TUNG DAG I EN MATTES LIV

Bella med kattkompis på stor ekstock efter  
stormen Gudrun

Bella, stolt posernade vid vedhög som Hon 
dragit hem.

Bella med sin Husse

Snälla föräldrar
När Ni skaffar en valp 
(eller annat djur) tänk på 
att barnet skall fostras till 
att umgås med djuret. Det 
är jättefi nt och nyttigt med 
barn och djur ihop, men 

det måste vara ömsesidig 
respekt med i bilden.

Bildtext: Bättre barnvakt 
kan man inte få, men det 
måste vara under uppsikt 
av vuxna.
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Älvsborgs 4H skickade upp 
två lag till 4H-klubbarnas 
riksfi nal i Stockholm! Ett från 
Holsljunga!

Helgen 10/2 till 12/2 tävlade 
lagen inom teori och praktik 

inom ämnena jord, skog, hem 
och hushåll och 4H kunskap 
med lag från hela Sverige. Lagen 
var Holsjunga 4H, som bestod 
av Johan Gunnarsson, Caroline 
Ahnström, Ellen Magnusson, 
Andreas Böös och Anna Böös och 
Laget Gunnarsjö där laget bestod 
av Tobias Karlson, Miranda 
Stoltz, Emmy Sjöström, Rebecka 

Johansson och Frida Sjöblom. 

10/2
Den första dagen gick alla upp 
tidigt och klev på tåget som skulle 
ta oss till Stockholm. 
Resan gick mycket bra. Väl i 
Stockholm träffade vi de andra 
lagen från olika län i Sverige 
och satte oss på en buss för 
att ge oss ut till Säbyholms 
naturbruksgymnasium där själva 
tävlingen hölls. 
När vi kom dit startade vi 
med den teoretiska delen och 
visade våran demonstration och 
hemuppgift, som detta år var att 

tillsammans i laget skapa en ny 
4H-företagslogga. 

Gunnarsjös demonstration var hur 
man slog in ett snyggt paket och 
Holsljunga hade hur man stajlar 
schysta frisyrer.
Sedan när själva tävlandet var 
över för dagen, ägnade vi oss alla 
åt att bara ha roligt ihop genom 
att leka gemensamma lekar i den 
idrottssal, som vi även hade som 
sovsal. 
Där dansade, lekte lekar och 
spelade vi olika bollspel alla lagen 
tillsammans, mycket roligt. 

ÄLVSBORGS 4H PÅ DANS

En av de praktiska stationerna var att med hjälp av foton beskriva vad man gör på 4Hs riksfi nal. Holsljungas foton 
ses i kollaget. Ovan vänster - Resan, höger – Dans, nedan vänster – Problemlösning, höger – Volleyboll.
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Sedan när mörkret smög sig på 
gick vi alla ut och grillade korv 
och såg på när Tobias, Emmy 
och Andreas från Gunnarsjö och 
Holsjunga hade en uppvisning 
med konsten att eld-poia.
Efter det var det läggdags för de 
fl esta. 

11/2
Dagen där på var det väckning 
tidigt och en god frukost på det, 
sen var det dags att sätta igång 
med dagens praktiska moment. 

Stationerna höll på hela dagen 
och var mycket roliga och vi 

och funktionärerna fi ck många 
goda skratt. 
Efter att man varit på alla 
stationerna fi ck man duscha och 
göra sig i ordning för kvällens 
bankett. 
Det är verkligen en mycket 
härlig syn att få se alla 4H; are 
som man är så van att se i lite 
säckiga, pösiga och skitiga kläder 
komma från omklädningsrummen 
i långklänningar, kavajer, ny 
duschat hår, smycken, doft av 
parfymer som blandas.

Sedan när alla minglat runt lite blir 
det dags att få gå in och hittat sin 
plats vid de fi nt duckade borden. 

Där får man sin bords kavaljer 
eller bordsdam. En viktig 

regel är HTH ”Hönan Till Höger”. 
Under middagen satt vi alla och 
pratade, sjöng, skrattade och blev 
fi nt uppassade av funktionärerna 
som stilligt och elegant serverade 
mat och dryck.    
Efter banketten blev det dans och 
det blev bugg, vals, schottis och 
självklart line dance. 

Efter en mycket härlig och trevlig 
kväll blev det dags för det alla 
väntat på, prisutdelningen.
I år kom Gunnarsjö på en mycket 
bra 4:e plats och Holsljunga 
lyckades komma på 6:e plats 
medan vinnarna av 14 lag i 
riksfi nalen blev, Stättareds 4H från 
Halland.

Efter det gjorde folket lite vad man 
hade lust för, vissa spelade kort, 
andra gick och lade sig medan 
andra satt och pratade.

13/2 
Mycket tidig morgon den här dagen 
också. Men bara för att idag bar 
det av, efter frukost och städning 
av lokalerna, till Stockholms 
konserthus där jordbruksveckan 
pågick och där fi ck Stättareds 4H 
i hejarop från oss andra 4H:are ta 
emot fanan från Kronprinsessan 
Victorias hand. 

En jättefi n tillställning. Efter det 
var det en bit mat som gällde på 
kulturhuset och efter det var det 
bara tågresan hem som väntade, 
på tåget hem var de fl esta av 
Holsljunga och Gunnarsjö trötta 
men vi hade ändå en trevlig resa 
upp och hem ihop.

Inskickat av Lisa Hedin

Älvsborgs-lagen samlade på bild. 
Frida, Rebecka, Ellen, Johan, Miranda, 
Tobias, Andreas, Anna, Emmy och 
Caroline.

Alla tävlande samlade utanför konserthuset i Stockholm. Stättareds 4H står 
längst fram med fanan de nyss tagit emot av Kronprinsessan.
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Folkdräkter köpes!

Vi håller på med folkdans och har tänkt 
oss att vara med på uppvisningar ibland, 

men då måste vi ha folkdräkter! 
Vi är alltså intresserade av att köpa folkdräkter. 

Det kanske fi nns några i bygden som inte blir så fl itigt använda?  
Vi är främst intresserade av Kindsdräkten, men andra dräkter kan också 

vara av intresse. 
Lisa, Tobias och Emma Hedin
Har du vad vi söker? Kontakta

Lisa Hedin, lisa.hedin@gmail.com, 
Tel.031- 42 44 15, 070- 59 83 381

Nygården 0325 33 310
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Som en hemlig grotta fanns den i 
barndomen.

Där bjöds på saft och bullar varma 
sommardagar – sommardagarna var alltid 

varma förr.
I bersån fanns svalka och där drack 

farbröderna punsch och kvällsgrogg, där satt 
älskande och vänslades.

Bersån kunde bli en skrivarlya, ibland ett 
gömställe.

Lyckan är att äga en syrenberså och jag har 
lyckan att ha en utanför, på grannens tomt.

Snart blommar tusen blommor igen!
Riita O

Som sportlovsaktivitet hade vi 
innebandyturnering i Överlida skola.

Stolta ska ni vara över Holsljunga 
skola som gick till fi nal och mötte

Softmupparna från Mjöbäck och Överlida.
Vi förlorade tyvärr fi nalen på straffar.

Medverkande var: Filip E, Filip D, Malte O, 
Oskar L, Tobias A, Erika B och Ida J.

Roligt att se mammor som likt lejoninnor 
försvarade sina små förlorande 

barn och även mammor som hoppade in 
i matchen när lagets spelare blev

skadade. 
Vi hade en jätterolig dag!

Hälsningar från the Pojksnopps 
från Holsljunga 

Jag minns en syrenberså.

GERDS HÅRVÅRD
Trött på ”vinterhåret”?

Ring 0325- 333 35
Så får vi se vad vi kan hitta på !

Välkommen!

INNEBANDYTURNERING
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ÄTRADALENS GOLFKLUBB I MÅRDAKLEV
Tel. 0325 - 502 80 www.atradalensgk.com 

BESTÄM DIG FÖR ATT……………..
SKAFFA DIG EN MENINGSFULL FRITIDSSYSSELSÄTTNING,
FÅ MASSOR MED FRISK LUFT OCH EN KONDITION SOM HETER 
DUGA

………BÖRJA SPELA GOLF!!

BLI MEDLEM I ÄTRADALENS GOLFKLUBB I MÅRDAKLEV – en 
lättillgänglig bana utan trängsel, inträdesavgift 3 000:-. Årsavgift 2 800 :- 
O B S ! INGA MEDLEMSLÅN ! 

INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG SPELA GOLF?
Vi erbjuder kurs + medlemskap 2007 för 2 900:- 
(Gäller de två första kurserna våren 2007) 

Anmäl dig på tel 0325-502 80 eller www.atradalensgk.com 

PROVA - PÅ- GOLF  TORSDAG 10 MAJ KL 18.00-20.00. 
ALLA VÄLKOMNA, UNG SOM GAMMAL, SINGEL- HCP ELLER NYBÖRJARE. KOM SOM
DU ÄR, VI HAR KLUBBOR OCH BOLLAR FÖR UTLÅNING. 

VI BJUDER PÅ FRALLA, KAFFE ELLER DRICKA. 

UNGDOMSTRÄNING FÖR FLICKOR OCH POJKAR  
Årskurs 1 - 6 

FÖRSTA TRÄNING TISDAG 8 MAJ ELLER ONSDAG 9 MAJ KL 17.00-18.30 

FEM GÅNGER PÅ VÅREN OCH FEM GÅNGER PÅ HÖSTEN. 

PRIS 200 KR. 

ANMÄLAN ÄR EJ BINDANDE. KOM GÄRNA OCH TESTA FÖRSTA GÅNGEN. FÖRÄLDER ELLER 
ANHÖRIG FÅR GÄRNA FÖLJA MED. 

ANMÄLAN SENAST 1 MAJ TILL ULLA SVEIBERT TEL 0325- 503 56 ELLER
JERKER LINDQVIST 0325- 324 15. 

ÄdGK
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Hela stimmet kom emot mig, jag 
fl ydde, men det gjorde inte min 
kompis.

Jag stannade, men det var för sent, 
vattnet blev rött, jag skrek NEEEJ!!! 
Man det var inte så smart, eftersom 
jag var under vattnet. Jag simmade 
uppåt, men jag svimmade. 
Var är jag? På sjukhuset. Jag heter 
Jack. Jag är pärlfi skare. Jag fi skar 
pärlor till smycken. 

Min kompis låg bredvid mig på en 
säng med bandage på foten. Han 
hade ett djupt sår på vänstra kinden. 
Förbannade pirayor, sa jag. Ta det 
lugnt sa en man, som jag inte kände 
igen.

ETT ÅR SENARE stod jag på bå-
ten igen och skulle dyka, när en man 
lade handen på min axel, och sa: ta 
det lilla lugna nu. Jag dök ner till 
botten och simmade omkring och 
letade efter musslor. 
Jag lade dom pärlor jag hittade i nä-
tet och simmade upp. Men experten 
sa att pärlorna var förgiftade. 
Jag dök igen och simmade omkring 
och hittade oljefat. Några dagar se-
nare tog en lyftkran upp oljefaten. 
Men nu återstod bara att hitta bo-
ven och eftersom att jag hade va-
rit detektiv, så var det inte så svårt, 
trodde jag.

Men jag visste inte att det var Den-
nis Diamant, världens mest slipade 

tjuv. 

Dom tog prover på oljan och kom 
fram till att det var lite nitroglyce-
rin i oljan, ett sprängämne. Jag tog 
med mig några kompisar och dök in 
i Dennis Diamants heliga näste och 
till min förvåning stod det likadana 
oljefat där som i vattnet. 
Dennis kastade en rökbomb, men 
vi tog oss igenom rökmolnet och 
fångade Dennis.

Av Elias.

BIDRAG FRÅN SKOLANS ELEVER

PÄRLFISKARNA

Bert Frisk den 75 årige vandraren 
går upp tidigt på morgonen packar 
lite mackor och fl askor med vat-
ten, för att klara sig i skogen några 
dagar. 
Han skall till vandrarhemmet. Det 
ligger tio mil bort. Han är nästan 
fl intis, och just nu har Han gröna 

kläder för att smälta in i skogen. 
Han bor i Umeå och har en fi n 
käpp, som Han har fått utav sin 
Farfar. 
När Han har kommit halvvägs tar 
Han sin matsäck, Han har mycket 
i ryggsäcken.

Av Viktor

VANDRAREN

RÖDA LÄPPSTIFTET

Klockan slog 8.15. 
Den 16 åriga tjejen Petra hade pre-
cis vaknat. Hon tog med sig sin 
skål med fl ingor in på toaletten och 
ställde den jämte handfatet. Hen-
nes ljusröda hår var alldeles krusigt. 
Hon såg ut som ett stort lejon, som 
hade förlorat en kamp.
Hon försökte kamma ur tovorna, 
innan Hon tog fram sitt rosa läpp-
stift.
”Neej, passar inte till kläderna!” 
Tänkte Hon för sig själv.
”Mitt röda passar bättre.” 

Hon bar en röd tröja med en svart/
brun hund på. Hennes jeans var lju-
sa med en gul stjärna vid den högra 
fi ckan. Hon gick ut i hallen och tog 
på sig jeansjacka.

Solen sken starkt och Petra blän-
dades. Hennes svarta gamla cykel, 
som var nytvättad stod och blänkte. 
Hon ropade ”Hejdå” till sin Mam-
ma innan Hon låste dörren, satte 
på sig sin hjälm som matchade och 
satte sig på cykeln och trampade… 
iväg.

Av My
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Vi kör på i högt tempo, vi är väldigt glada för alla mo-
tionärer som kommer till oss och att det tillkommer 
nya hela tiden. 
Det visar att även vi utanför de större samhällena 
vågar och kan satsa på något vi tror på och att det kan 
fungera.

I nuläget kör vi alla dagar i veckan utom lördagar, så 
det fi nns alltid chans att få den veckodag som passar 
bäst att träna på för varje enskild person.

Nu har vi utökat med ytterligare två cyklar så varje 
pass kan ta 10 motionärer.

Introduktions pass genomförde vi under tre lördagar i 
rad. 
Roligt! 
Det medförde att några nya fi ck prova på hur det 
fungerar med inställningar av cykel samt rätt åkteknik 
följt av ett lättare program.
Finns det ytterligare efterfrågan på Introduktions pass 
så tar vi åter upp dem några lördagar igen, men det 
gäller att vi får ihop en grupp på minst fem personer.

Angående telefonbokningen, skulle det mot förmodan 
inte svara någon gång när ni ringer och vill boka upp 
tider eller avboka så går det att lämna meddelanden 
till oss så ringer vi upp så fort vi hinner.
Undrar ni över våra tider så fi nns det en anslag på 
www.holsljunga.com och uppe vid aff ären i Hols-
ljunga

Väl mött

Instruktörerna
Lena, Jonna, Lill och Cina.

Lite info från Spinningverksamheten!

Nu har vi haft årsmöte igen. 

Vi började med att prata om hur 
det förra året hade varit. 
När det var klart fi ck vi korv.

Sedan diskuterade vi lite om hur 
vi ville ha det framöver. 

Vi valde vilka som skulle sitta 

styrelsen. 
Lisa skall fortsätta att vara 
ordförande. 
Så pratade vi mycket och länge 
om vad vi vill göra under året. 

Det här önskade vi till exempel:
vildmarksläger, utfl ykt till 
Odenslund, måla tröjor, jobba 
med lera, åka till brandstation.

Nu var det dags för kaffe, saft 
och kaka. 
Det var jättegott. 
Sedan var det bara lite prat kvar.

Vid pennan: 
Erika, Jessica och Evelina.

HOLSLJUNGA 4H HAR HAFT ÅRSMÖTE
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Datum: _______________                      Skrivare:________________________________
                                                                  Berättare:________________________________

Fastighet:________________________________
Adress:__________________________________________________________
Antal byggnader:_________________-(bifoga gärna en skiss)

Boende i huset 1950, eller från byggnadsåret, och framåt till dagens datum:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___
(Använd extrapapper om ni behöver)

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?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________

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

FASTIGHETSUPPGIFTER FÖR 
FRAMTIDA FORSKNING
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Tack Från Byalaget

Ett varmt tack till alla fina lucior och 
stjärngossar som sjöng och framträdde på 
Luciadagen för äldre och daglediga i 

Holsjunga. Ni sjöng jättefint!

Ett varmt tack till 
Eila och Siv som fixade fika till alla vid 

Luciaframträdandet i 
Holsljunga skola.

Rosor till 
Cina, Lena, Lill och Jonna 

för ert underbara engagemang och smittande 
glädje med spinningen.

Tack till er som ser till att den stora tomten 
kommer på plats varje år!    

Ett tack till alla engagerade människor som 
gjort Tomtepromenaden till succé, 

170 startkort såldes trots att vädret var kass. 
Otroligt!

Det var en gång en liten pojke som 
lätt blev arg.

Hans pappa gav honom en näve full 
med spik och sa till honom att varje 
gång han blir arg ska han gå bakom hu-
set och slå i en spik i staketet.
Första dagen slog pojken in 37 spikar.
Efter några veckor lärde han sig kontrol-
lera sin vrede och antalet islagna spikar 
minskade hela tiden.
Han märkte att det är lättare att be-
härska sin vrede än att slå in spikar i 
staktet.
Slutligen kom den dagen då pojken inte 
blev arg en enda gång.
Han sa det till sin pappa och denne fö-
reslog honom att dra ut en spik från sta-
ketet varje dag han inte blir arg alls. 
Dagarna gick, och efter en tid kunde 

pojken tala om för sin Pappa att det 
inte fanns en enda spik kvar i staketet. 
Då tog pappan Pojkens hand, och
ledde honom till staketet.
Där sa han till honom: ”Det var bra 
gjort, min gosse, men titta på alla dessa 
hål, det här staketet blir aldrig mera 
som det har varit.

När du säger något i vredesmod lämnar 
det just sådana här ärr..
Som om du skulle sticka in en kniv i en 
människa och dra ut den igen.
Det spelar ingen roll, hur många gånger 
du ber om förlåtelse, skadan är redan 
skedd.

En skada orsakad av ett ovänligt ord gör 
lika ont som ett fysiskt slag.
Vänner är i själva verket väldigt sällsynta 
ädelstenar.
Dom gör dig glad och stödjer dig i allt. 
Dom lyssnar till dig när du har bekym-
mer, berömmer dig och är alltid redo att 
öppna sitt hjärta för Dig.

// Lena Johnsson

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ...

HJÄLP,  vi i vävstugan
har blivit utan lokal!

 
Eftersom campingen upp-

hört i lokal regi har vi blivit 
uppsagda från vår vävlokal i 

Hemmet.
Vi söker med ljus och lykta 

efter en ny lokal.
Vi behöver ca. 15- 20 kvm, 

inte allför dyr.
Alla förslag beaktas.

Hör av dig till:
Anita i aff ären tel 330 60 

eller Gun tel 330 32.

O B S  !



K R Y P T O
VINNARNA AV KRYPTO 77

Alfi ld Eriksson
Gamla Järnvägen 11C
Holsljunga
 
 
Gun- Britt Axelsson
Bjänsered
Holsljunga
 
 
Malin Lundin
Fällhultsvägen 12
Holsljunga

GRATTIS

Ni har varsin Penninglott att hämta 
i Anitas handel

Vi önskar Er alla Lycka Till 
med det nya Kryptot !

Ditt tävlingsbidrag skall vara 
Spegelns redaktion till handa senast 
vid nästa manusstopp.

Bidrag lämnas i Spegelns låda ut-
anför 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: ..............................................................................................................

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


