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Tidningen framställs ideellt och utkommer 
två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 
30 september.

Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga.
För utomstående tas en avgift ut på 100 kro-
nor för två nummer.

Annonspriser
För utomstående företag, föreningar och per-
soner:
helsida 150 kronor
halvsida 100 kronor
1/4 sida 50 kronor
Bankgironummer 5463-8606 
Mjöbäcks Sparbank

Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan lämnas 
i Spegeln-lådan hos Anitas Handel eller skick-
as till Holsljunga Byalag via epost till
spegeln@holsljunga.com

Redaktion
Lisbeth Andersson             0325 - 33139 
Ulrika Carlsson  0325 - 33079
Leif Johansson                 0325 - 33172 

Spegeln trycks av

Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
Allting har ett slut… 

…så även en mammaledighet. Å ena sidan 
känns det som om det var en evighet sedan 
jag lämnade jobbet och åkte hem med ma-
gen i vädret, å andra sidan känns det som 
om det var igår. Nu har jag gått från att ”bara” 
jobba hemma till att jobba både hemma och 
borta. Skönt att ha ordnade arbetstider igen, 
kan man tycka, så att man vet när dagen 
startar och slutar. Vore riktigt gott att ha det 
så även hemma. Tänk att veta när barnen 
vaknar och därmed startar arbetsdagen.. 
Inte så dumt! Att ha en sluttid på kvällen vore 
strålande med tanke på allt som måste ord-
nas med när barnen lagt sig. Hemma är man 
aldrig ledig eller klar eller färdig. Det finns 
alltid något som borde göras, Skura badrum-
met tex har visat sig vara betydligt enklare 
att genomföra utan att Kalle ”hjälper till” - dvs 
blöter ner - samtidigt som Svea undersöker 
toalettborsten...  

Det är inte utan att jag undrar varför ingen 
vänlig själ berättat den stressade sanningen 
om småbarnslivet för mig.. 
Fast när jag tänker efter har nog de allra fles-
ta av mina vänner någon gång pustat över 
hur svårt det är att få ihop tillvaron emellanåt. 
Synd bara att jag inte varit mottaglig för den 
informationen då, utan haft fullt upp med mitt 
liv utan barn. OCH VAD GJORDE JAG MED 
ALL MIN TID DÅ?! Ja, inte valde jag bort TV-
soffan varje kväll, så mycket är säkert! Tänk 
om jag skulle följa Klas exempel och bara 
gotta ner mig bland kuddarna ibland – fast 
det inte är helg – och släppa taget lite... Vara 
sådär lite trotsig och strunta i alla måsten - 
jag är ju trots allt vuxen! Behöver man skicka 
in en ledighetsansökan då, tro?

Nå, den långa mammaledigheten är över – 
och nej, fler blir det inte – och jag har fått min 
jobbidentitet tillbaka. Det är riktigt 
skönt att bli kallad ”fröken” igen, 
även om det inte slår tilltalsnam-
net ”mamma” på långa vägar..    

Lisbeth Andersson

 

Nu har Spegeln varit igång i

30 år 
Det firar vi med ett 

extra läckert nummer!
T A C K

för att ni skickar in material 
till oss på adress

spegeln@holsljunga.com
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Byalaget informerar
Holsljunga Byalag har from verksamhets-
året 2008 ingen ordförande. Styrelsen har 
därför beslutat att ”rädda eldsjälarna” ge-
nom att dela upp administrationen internt 
inom gruppen. Genom att organisera upp 
möten och dela på ansvarsområdena, för-
söker vi minimera risken att någon blir utar-
betad. Styrelseuppdragen ska därför delas 
på och styrelsemedlemmarna är därmed 
lika delaktiga och tar ansvar för Byalagets 
organisation. Efter att ha utvärderat detta 
sätt att arbeta, har beslutet tagits att fort-
sätta likadant under 2012.

Vill man kontakta Holsljunga Byalag kan 
man vända sig till valfri person i styrelsen 
och ta upp ärendet. Därefter tas ärenden 
upp på kommande styrelsemöte. Dessa 
äger rum 5-6 gånger per år. Däremot finns 
mottagaradress för brev och e-post. 

Gå gärna in på www.holsljunga.com om du 
vill veta mer om vårt arbete!

Ansvarig för inkommande post:
Elionor Jonsson
Å Berghaga
512 64 Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com

Övriga ledamöter:
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
(Kassör)
Bjarne Turgren
Ulla-Britta Backfisch
Roger Abrahamsson
Lisa Sjöqvist
Bosse Ehn

 

Till minne av Birgitta Bergsten
 

När jag, och många med mig, fick beske-
det att Birgitta hade gått bort blev vi chock-
ade. Få visste om att hon var så sjuk som 
hon var.

Jag tror också att få vet hur mycket hon 
gjort för Holsljunga. När jag blev tillfrågad 
att ta ordförandeskapet i Byalaget, tveka-
de jag mycket. Birgitta var då sekreterare. 
Hon lovade att hjälpa och stötta mig, så jag 
tackade `ja´. Utan henne hade jag inte vå-
gat mig på uppdraget. Det blev en händel-
serik tid. Hon visste alltid vart man skulle 
skicka olika ärenden. Fick vi negativa svar, 
då skrev hon nya brev. Hon gav sig inte 
förrän vi fått ett positivt svar. Hon gav ald-
rig upp. Därför hade hon mycket stor  del i 
att  saker som Byalaget ville driva i genom, 
stora som små, blev till verklighet.   
Birgitta var full med idèer. Hon var med och 
ordnade en fest för Rolf och Eijla då de 
överlät affären till Anita. Då fick hon idèn 
att hon och jag skulle se ut som servitriser 
och ha små vita volangförkläden på oss. 
Hon ordnade med förklädena och vi blev 
riktigt stiliga.

Birgitta kunde man fråga om saker. Hon 
lyssnade och hade alltid svar. Hon var all-
tid glad och positiv. Hon stod med  båda 
fötterna på jorden. Att hon hade en fan-
tastisk karriär med höga titlar och ut-
märkelser bakom sig var det inte många 
som visste. Det talade hon aldrig om.  
Birgitta var en enkel och naturlig per-
son. Lätt att umgås med. Bilden av Bir-
gitta när hon kör fyrhjuling, traktor och 
klyver ved ihop med sin Anders kommer 
vi att sakna, men vi glömmer den aldrig. 

Till Anders och hela stora familjen på 
Bredgården: Ni ska veta att vi är oerhört 
tacksamma för allt Birgitta gjort för Hols-
ljunga och att vi tänker på er med värme i  
er stora sorg.        

Holsljunga Byalag  /Ulla Lindgårde

Företagarskylten vid korset är 
inte bortglömd. Vi håller som bäst 
på att välja och vraka bland vack-
ra foton som kan tänkas pryda 

densamma!



Spegeln nr 89  Årgång 304

Nytt från kyrkan

För inte så länge sedan var det konfirma-
tion i Kyrkan och den var fullsatt, vilket be-
tyder ca 300 personer. Visst känns det bra 
att Kyrkan fylls då och då. Många säger att 
den är vacker invändigt och det är bara att 
hålla med. Nu ska man också försöka måla 
fönster och dörrar utvändigt, så att inte de 
tar skada.
I sommar blir det ingen Vägkyrka i Hols-
ljunga. Man avvaktar till nästa år och ord-
nar fler gudstjänster med musik istället. 
Dessutom kommer det att ordnas en Kyr-
kogårdsvandring och så är det den årliga 
friluftsgudstjänsten i Floghult, söndagen 
efter midsommardagen, som har blivit en 
tradition.
Något som också är aktuellt just nu inom 
kyrkan är Stiftets förslag på ändringar av 
pastorats- och församlingsindelning inom 
Kinds kontrakt. Det började med att kon-
traktsprosten i Kind, Kjell Blomberg, 28/3 
2011 inkom till Stiftstyrelsen i Göteborgs 
stift med begäran att Stiftstyrelsen skulle 
utreda framtida församlings- och pastorats-
indelning. Under 2011 har ärendet diskute-
rats bland kyrkoherdar och kyrkonämnder i 
de olika pastoraten. Inom församlingen har 
det inte talats så mycket om det, men vi har 
fått veta att något varit på gång. I Kyrkhäls-
ning, som kom strax före jul, kunde vi läsa 
att troligtvis kommer ett förslag med ett el-
ler två pastorat i Kind och att Mjöbäck och 
Holsljunga blir en församling.
Den 29/3 2012 kom Stiftstyrelsens förslag 
på pastorats- och församlingsindelning i 
Kind. Man föreslår att nuvarande pastorat 
blir församlingar, vilket innebär att Mjöbäck 
och Holsljunga blir en församling. Vidare 
blir det en församling i Kindaholm. Sven-
ljungabygden blir en församling. Sexdrega 
med Roasjö, Hillared och Ljushult blir en 
församling. Tranemo med Mossebo, Am-
björnarp och Sjötofta blir en församling. 
Dalstorp med Nittorp, Ljungsarp, Ölsrem-
ma och Grimsås blir en församling. Slutli-
gen blir Länghem med Månstad, S. Åsarp 
och Dannike en församling.

Till pastorat har man utrett ett eller två 
pastorat i Kind. Vid två pastorat blir det ett 
Svenljungapastorat och ett Tranemopasto-
rat som följer kommungränserna. Stiftsty-
relsen föreslår ett pastorat, som kommer 
att heta Kinds pastorat, och detta förslag 
är nu ute på remiss. Ett samråd hölls i Gö-
teborg den 21 maj och från Holsljunga del-
tog Rolf Järphag, Therese Söderlind och 
Lars Svensson. Sedan skall församlingar 
och pastorat lämna ett yttrande senast den 
31 augusti och ärendet kommer att över-
lämnas med förslag till beslut under okto-
ber 2012. Förändringen kan sedan ske 1 
januari 2014 efter valet hösten 2013.
Det mest positiva för vår del är nog att man 
föreslår att vi får vara en församling ihop 
med Mjöbäck med egen präst, och inte 
ska ingå i en större församling. Det finns 
utrymme för var och en att till Kyrkorådets 
ledamöter lämna synpunkter på komman-
de förändringar. Vi hoppas dock att vi även 
i fortsättningen kan ha välbesökta guds-
tjänster och andra aktiviteter så att man 
finner det meningsfullt att fördela verksam-
heten till både Holsljunga och Mjöbäck.

/Sven Johansson ordförande i Kyrkorådet

Stor ros 
till alla elever och förskolebarn för 

det fina jobb ni gjorde vid årets 
vårstädning.

/Byalaget
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Holsljunga kyrkliga syförening

Syföreningen höll årsmöte den 15 februari. 
Då fördelades 9200 kr till olika hjälporgani-
sationer (Göteborgs kyrkliga stadsmission, 
Swazihjälpen, hela världen, Bräcke öster-
gård, SKUT och IM:s fadderverksamhet).
Just nu är vi 15 betalande medlemmar, 
både stödjande och aktiva. Vi träffas tredje 
onsdagen i månaden mellan kl. 18.00 och 
20.00. Vi har sammanlagt 7 möten per år + 
ett gemensamt med Mjöbäcks syförening 
i maj.
Varje träff har 2 värdinnor som bjuder på 
kvällsfika.Vi har också ett enkelt lotteri 
med 2 vinster, vinnarna tar med vinster till 
nästa gång. Vi träffas, pratar och trivs. Nå-
gon handarbetar (inget tvång).
Under våren har vi anordnat våffelcafé ef-
ter gudstjänsten den 25 mars, där vi haft 
lotterier med vår- och påsktema.
I augusti brukar föreningen tillsammans 
med Mjöbäck anordna en resa till ett intres-
sant mål. I år går resan till Marstrand och 
även andra kan följa med i mån av plats. 
Inbjudan kommer att finnas i kyrkan.
Till hösten planeras en julbasar någon 
gång i november. Vi tar tacksamt emot bi-
drag till lotterivinster och bröd till tombolan.
Fler medlemmar i föreningen tas emot 
med öppna armar, både aktiva och stöd-
jande (avgift 50 kr per år) för att hjälpa oss 
med vårt arbete för behövande i världen.
Intresserad? Hör av dig till Gun-Britt Axels-
son, Britt-Marie Andersson eller Lilly Jo-
hansson. Vi behöver bli fler.

Holsljunga kyrkliga syförening/ 
Lilly Johansson

Har du något roligt reseminne
du vill dela med dig av?

Skicka text och kanske en bild till

spegeln@holsljunga.com

Gräne Gruva 

Som många vet har man i Gräne hämtat 
kvarts och fältspat, men gruvan innehåller 
många fler och mer ovanliga mineraler. I 
sockenboken står det att Gräne är känd 
fyndort för det radioaktiva mineralet eux-
enit. Det är ett ovanligt mineral i Sverige. 
Det finns bara några få kända fyndorter.
Under EKO-museets dagar 21-22 juli kom-
mer vi att få veta mer om vad gruvan göm-
mer. Hoppas du har tillfälle att vara med. 
Ta med dig en kaffekorg. Om vädret tillåter 
blir det musik i gruvan också.

PS Tack alla ni som går en promenad då 
och då vid gruvan. Det minskar skadegö-
relsen om det rör sig folk där.

Hembygdsföreningen

 

Hembygdsföreningens styrelse 2012

ordf  Inger Lindberg-Hedin
vice ordf Lill Terol
kassör Bengt-Göran Karlsson
sekr  Caroline Göthman
 

Ledamöter
Gerd Carlsson
Gun Terol
Lars Svensson
Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson
 

Suppleanter
Annika Wixe
Bernt Johansson

spegelredaktionen
 

vill önska alla läsare 

en grön och skön 
sommar!
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För Högvad har ett fest-
ligt 10-årsjubileum pas-
serat och detta år är det 

spel i division 5 sydöstra. 
I år möter seniorlagen lag 
som Svenljunga och Tra-
nemo, alltså några lag 
inom närområdet. Sedan 

ett par år tillbaka finns ock-
så ungdomsfotboll i HBK. Information om 
ungdomsfotboll och seniorfotboll, kommer 
ni åt via hemsidan www.hogvadsbk.se.
Inför varje år sker det vissa förändring-
ar i spelartruppen. Spelare kommer och 
spelare trappar ner eller bestämmer 
sig för att pröva lyckan i andra fören-
ingar. Hur trupp, styrelse m.m. är forme-
rad detta år kan ni finna på vår hemsida.
När ni läser detta är det full fart i serien, 
men endast seriepremiären är avklarad 
när detta noteras. Premiären var mot Sven-
ljunga IK och visst känns det viktigt att vi 
vann över laget från ”centralorten”. Även 
under 2012 genomförs det en omstrukture-
ring av seriepyramiden på herrsidan. Detta 
innebär att flera lag kommer att flyttas ner 
till division 6 och varje match och poäng 
kommer att vara viktig för slutresultatet. 
Målsättningen bör därför vara att laget 
skall hamna i den övre hälften av tabellen. 
För er som inte brukar se Högvads match-
er så heter vår tränare Christer Persson 
och han är från Mårdaklev, han har under 
sin fotbollskarriär spelat i Vinberg med spel 
i division 2 som högst. Till sin hjälp har han 
Sixten Bengtsson och Gert-Ove Nordling. 
-Om du väntar tills du är säker på att det är rätt, 
kommer du förmodligen inte att göra mycket 
av något. Det är ett lånat ordspråk, så till er 
som inte varit på någon match, tänk på att: 
Stråvi och Hallev är fina arenor, som de 
ansvariga ser till att hålla i toppskick. Till 
er som ännu inte haft tillfälle att besöka en 
hemmamatch rekommenderar vi ett besök, 
på Stråvi finns chansen att vinna en varu-
kasse från Anitas Handel på entrébiljetten. 
På Hallevi är varukassen från Monican-
ders. På hemsidan finns möjligheten att se 
både nyheter och när matcherna spelas, 

även kortare matchreferat kan ni hitta där.
Lördagen 18 augusti blir det en heldag. 
Den börjar med den årligen återkom-
mande marschen i Holsljunga och avslu-
tas på Holsljunga festplats med HBK:s 
knytkalas. Dans till ”Min Kusin & Jag” 
Har du inte varit med tidigare? Då har 
du en fin upplevelse kvar. Ta chansen!
Avslutningsvis vill vi än en gång passa på att 
tacka alla sponsorer och de som på något vis 
stöder föreningen, utan er fungerar det inte.

Styrelsen I Högvads BK.

Vad är det som rör sig på Stråvi?

Några har kanske undrat vad det är för 
en underlig ”farkost” som kör fram och till-
baka på Stråvi. Nu kan vi avslöja att far-
kosten är en självgående gräsklippare.  
 

Vad innebär detta för oss Holsljungabor 
och även andra förstås? Jo, då klipparen 
har sitt arbetspass, alltså alla tider då 
inte träning eller match förekommer,  är 
det ej tillåtet att vistas på plan och inom 
område om 4 meter utanför alla kantlinjer. 
HIF skulle vilja att, alla föräldrar förklarar 
detta förhållande för sina barn. Som god 
förälder, föregår du naturligtvis med gott 
exempel och följer denna enkla regel.  
 

Klipparen är en maskin som innehål-
ler vassa roterande knivar och skall där-
för endast hanteras av personer som 
fått nödvändig kännedom om klipparen. 
Klipparen är webövervakad och ansvar 
kommer att utkrävas om så behövs.
Alla vi som älskar fotboll på en fin grön, väl-
klippt fotbollsplan, hoppas med dessa rader 
få förståelse och respekt för dessa regler. 

Välkomna till Stråvi för att titta på fotboll 
som spelas på en grön och nyklippt plan!

Styrelsen för Holsljunga IF
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Kom i form!! 
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.

All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdar-
na. Övrig uthyrning sker genom Maria eller 

Monika på Moga Fritid tel 18192.

Mer utförlig information finns på
www.holsljunga.com

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är
Stefan Gustavsson tel. 33358

Hallvärdar:

Januari
Rolf Järphag 33178 
Sixten Bengtsson 33478
Februari
Bernt Johansson 33342
Peter Karlsson 33464
Mars
Bengt Persson 33334
Erland Josefsson 33433
April
Göran Karlsson 33335
Bernt Olof Wigge 33336
Maj
Patrik Harrysson 611191
Tore Björendahl 33073

Juni, Juli och augusti
Kontakta hallkommittén:
Gunnar Svensson
Tage Johansson
Jonna Thimell
Bengt Persson
Stefan Gustafsson

September
Tage Johansson 33195
Klas Johansson 33139
Oktober
Gunnar Svensson 33032
November
Sten Lennermo 33136
Fredrik Höper 33395
December
Anders Lindgårde 33197
Göran Svensson 33487

Holsljunga Spinning och Box
Är du sugen på att träna?

I Holsljunga idrottshall har vi både
spinning- och boxpass

Måndag  Box        18.30 – 20.00
Tisdag    Spinning      18.00 – 19.00
Onsdag  Spinning/Styrka     18.30 – 19.30
Torsdag  Spinning      19.00 – 20.00
Fredag    Spinning      17.00 – 18.00
Söndag   Spinning      16.00 – 17.00

För att boka in dig på ett pass ring eller 
sms:a 0739 – 44 13 74

Besök oss gärna på  
www.holsljunga.com

eller
holsljungaspinningochbox.blogg.se

V Ä L K O M N A !

T a c k 

till alla våra härliga motionärer 
som varit med oss under 

hösten och våren. 
Nu tar vi ett långt härligt sommarlov. 

Vi är tillbaka igen vecka 37. 
Håll utkik på vår blogg för mer info. 

  

//Cina, Jonna, Ulrika, Elin, Matilda, 
Fredric och Lena

Ni vet väl att
Boulebanan vid Stråvi 

är öppen för spel hela sommaren? 
Välkommen med dina klot!
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Holsljunga IF vill säga stort

T A C K 
till alla er, som genom arbete och enga-
gemang bidragit till ett mycket bra resultat 
vid årets Loppmarknad. Allt frivilligt arbete 
före, efter och under loppmarknaden. Alla 
köpare som handlade. För det fina väd-
ret. För den goda maten. Till sist, men inte 
minst, alla våra generösa givare. Utan er 
hade vi inte haft så otroligt mycket att er-
bjuda. 

Förhoppningsvis blir det loppmarknad 
igen om 2 år, så släng inga prylar, utan 
spara på det. Vi tar gärna emot det !

Holsljunga IF   /Leif Johansson

Holsljunga IF’s loppmarknad 2012

Årets loppmarknad hölls den 6 maj och det visade sig vara ett lyckat drag. Visserli-
gen en ganska kylslagen dag, men med hjälp av solen blev det ändå ganska skönt 
bland alla stånden. Att pruta är också ett sätt att hålla värmen. Att döma av rappor-
ter från våra försäljare, var det nog inte många som frös pga av nämnda förhållande. 
Redan långt före kl. 10.00, då portarna öppnades, ringlade sig bilköerna långa.
Det gällde att vara tidigt ute, så att en bra plats i startfältet erhölls.  Alla får naturligtvis inte plats 
i ”pole position”, men även andra raden kan ge öppningar i startfältet vid grindens öppnande. 
 

Så inföll då tiden då portarna öppnades och likt ett lämmeltåg, rörde sig horden av köpare 
mot de överfyllda stånden. De mest erfarna gjorde en snabb översiktsrunda och spanade 
in de saker som föll mest på läppen och stannade senare upp och startade sitt köpslående.   

Köpfesten forsatte, varor och pengar byt-
te ägare. För de som inte handlade eller 
helt enkelt gjorde en paus i sitt prutande, 
ställde sig i kön för kaffe och varmkorv. Kö 
var det verkligen och om inte det var för-
säljningsrekord i restaurangavdelningen, 
så var det snudd på eller kanske en tang-
ering. Sen är det väl så att man kan na-
turligtvis inte handla om man är hungrig. 
 

Då Tage tog till orda och aviserade att auk-
tionen skulle starta, så samlades alla pre-
sumtiva köpare runt Tage, för att sätta igång 
budgivningen. Ett tag gick det så vilt till att 
Tages klubba, likt en amöba, delade sig i 2 
delar och träffade Gösta, som fått heders-
platsen under auktionen, i huvudet. Gösta 
tog det med fattning och sedemera blev 
Tage lite försiktigare vid själva klubbandet. 

Grindarna har precis öppnats och köparna rusar in
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Användbara försäljningsknep på (HIF:s) loppmarknad

- Köparen handlar för en tia, men betalar med en tjuga: föreslå att de skippar växeln och 
plockar till sig mer för hela pengen. 
- Låt köparen plocka tio saker för en tia.
- Sälj ett TV-spel för 500, men låt köparen få det för 400 om de tar med en ”tjock-TV” på 
28 tum också.
- Alla varor säljes med RH-garanti.

Användbara tips på loppmarknad
- Pruta inte för länge, risken finns att nån annan köper det till lägre pris än ditt högsta 
bud.
- Ta med bilen, så du kan fynda mycket och stort.

Även här fick auktionsvarorna nya ägare 
och döma av köparnas miner, så blev det 
inga överpriser på buden. Som arrangör 
känns det alltid bra när våra köpare är nöjda. 
 

Sen var det dax för 1 kronas racet och då 
kommer det alltid fram köpare som man 
trott gått hem eller åtminstone avslutat sitt 
handlande. Naturligtvis är vi glada för att 
köparna stannar kvar och att alla vill hand-
la ur vårt digra utbud. En krona är alltid 
mer än ingen krona. Till sist vill vi återge en 
kommentar som hördes från fler än ett håll 
”...detta är den bästa loppmarkna-
den i dessa trakter. Många bra sa-
ker och så många goa försäljare...”  
Man tackar!

/Holsljunga IF gm Leif JohanssonTage svingar klubban

Kommersen har satt igång
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Vår förening rullar på och aktiviteterna byter av varandra. Nya medlemmar strömmar in 
lite då och då. Mycket trevligt tycker vi i styrelsen. Vi har också fått lite mer ordning på 
vår hemsida www.kimv.se och finns nu även med på Facebook! Så även om vi mest gillar 
veteranlivet... så försöker vi hänga med lite i nutiden dock knaggligt...

Ett stort tack vill vi passa på och säga till alla som stödjer oss och hjälper till med olika 
insatser i föreningen. 

Styrelsen för Kinds MotorVeteraner /gm Carina Holmin

Sommar- och höstprogrammet:

Lördag 23 juni 
Midsommardagen vårt traditionella mid-
sommarrally med olika fordon. 
Vi samlas kl.14:00 hos Åke Johansson i 
Håkanhult och beräknas komma till Hols-
ljunga camping kl. 15:00 där alla fordon 
ställs upp för beskådning. Kom gärna och 
var med! Ingen anmälan 

Lördag 28 juli 
Bussresa ½ -dag till Stigs MC och Motor-
museum Rolfstorp
Pris 320:- för ALLA intresserade, i priset 
ingår resa, kaffe, smörgås, kaka och entré 
Avresa från Svenljunga busstorg kl 09:00, 
Holsljunga kommunalhus kl.09:15 och 
Överlida busstorg kl. 09:30
Vi beräknar att vara tillbaka i Holsljunga 
kl.14:30
Anmälan senast den 12 juli till Carina 070-
603 98 09 eller Margareta 070-686 44 71 

Lördag 25 augusti 
medverkar vi på Texasdan i Svenljunga 

Söndag 26 augusti 
Veteranutställning i Älvsered och Mo-
pedrally tillsammans med Älvsereds Mop-
pers 

Lördag 1 september 
Vår egen veterandag i Östra Frölunda kl. 
10:00-16:00,förra året var det ca 80 olika 
objekt utställda och 150-200 besökare i år 
blir det ännu mer!!! 

V Ä L K O M N A !
www.kimv.se

Kinds MotorVeteraner

Motorhistoriska dagen den 6 juni
Det var 73 fordon som samlades i Håkan-
hult för att köra Holsjön runt. En ökning 
med över 100% från förra året, då 31 
fordon körde samma runda.

KMV var uttagna av MHRF (Motorhisto-
riska riksförbundet) till årets tävling i att 
anordna ”Kultur på väg”. Tidningen Nos-
talgia på plats och fotograferade/intervjua-
de med anledning av detta.

Älvsereds Moppers och Assbergs mo-
pedsällskap var inbjudna och deltog med 
massor av moppar.

Denna GM elmotorcykel ELC10 från1942, väckte 
mångas intresse

Massor av moppar i Fäxhult
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  REVYEXPERT             MYGGAN 

  I LUCIAFÖLJE           TÄRNA
  FD MINISTER           UGGLA el. LEIJON
  CIGARETTMÄRKE          CAMEL
  HÅLLER KÄFT           TIGER
  OLLES KOMPIS           BJÖRN
  FALLER kl.  24:00          MASK
  KYRKOMAN           DOMHERRE el. KARDINAL
  EFTERHÄNGSEN          IGEL
  UTSLAGEN           KO (KNOCK-OUT)
  DRINK            GETING el. ISBJÖRN
  ARBETARSAMLING          LO
  INSEKTÄTTLING          BISON
  MÅNADSDRYCK          MARSVIN
  HUDSAMMANBINDA          HYENA
  VINDSTÖTSKRATT          ILLER  
  NYBÖRJARE           GRÖNGÖLING

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rätt lösning på tävlingen i föregående nummer

Vinnare

Responsen på tävlingen i förra numret 
blev riktigt bra! Vi fick in hela 13 svar - 

en del ganska underhållande...
Tävlingen i detta nummer är rätt svår, 
men låt inte det hindra er - lös det ni 
klarar och skicka in ert svar. Kanske 

räcker det till en vinst om ingen annan 
får alla rätt...

Denna gång går priserna till 
Bjänseredssläkten:
Gunbritt Axelsson

Åke Axelsson
Maria Sjögren

Stort grattis! 
Ni kan hämta ut två trisslotter var i 

Anitas Handel.
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Vad händer med campingen?

Som vi kunnat följa i media tackade Mikael 
Olsson nej till sin förköpsrätt av campingen 
och läget är nu det samma som somma-
ren 2008. Efter att förhandlingarna med 
MO avbrutits hade Kommunstyrelsens Ar-
betsutskott i början av mars ett möte om 
Holsljunga Camping med syfte att 
ta fram ett förslag till Kommunstyrel-
sen om campingens framtid. Nedan 
ett utdrag ur protokollet från det mö-
tet.

Arbetsutskottets förslag till kom-
munstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

•  Att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att utbjuda Holsljunga 
Camping inklusive mark till försälj-
ning på den öppna marknaden, 
samt överväga möjligheten för in-
tressenter att kunna få köpa hela el-
ler delar av objektet.

•  Att uppdra till utvecklingsenheten att dri-
va campingverksamheten över säsongen 
2012

• Det är viktigt att allmänhetens intressen 
värnas. Strand och rekreationsområde av-
gränsas tydligt och skall behållas i kommu-
nal ägo.

Reservation

Stefan Cartsson (S) deltar ej i beslutet. S-
gruppen återkommer med eget förslag till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde

Under våren framkom att SvenBo har in-
tresse av att få köpa loss Hemmet från 
campingen för att bygga om till lägenheter. 
En utmärkt idé då Hemmet under alla år va-
rit en ekonomisk belastning för campingen 
och skulle nu kunna bli en tillgång i en an-
nan verksamhet samtidigt som Holsljunga 
skulle få några efterlängtade 3-rumslägen-
heter. Byalaget uppvaktade både kom-
munchefen och politiker med skrivelser 
som underlag till kommande beslut i KS. 
Anders Fransson gjorde likaså. 

Vid kommunstyrelsens möte den 4 april om 
Holsljunga Camping togs inga hänsyn till 
våra skrivelser eller SvenBo:s önskan, vil-
ken var väl känd. Inte heller S-gruppens al-
ternativ till KS-AU:s förslag fick gehör. Be-
slutades att anta KS-AU:s förslag rakt av.  

Se S-gruppens förslag nedan:
- Bifall till att utvecklingsenheten driver 
campingen 2012.

- Efter sommaren göra en utvärdering 
om eventuell fortsatt drift samt utreda om 
eventuell försäljning till Holsljunga Byalag.

- Snarast utreda om SvenBo är intresserat 
av att köpa Hemmet.

- Vid en försäljning skall fastigheten delas 
i två delar, hemmet som en del och själva 
campingen som en. Dessa delar skall be-
redas som två separata ärenden.

I praktiken innebär beslutet att kommunens 
utvecklingsenhet kommer att driva cam-
pingen säsongen 2012. Fredrik Dahl kom-
mer att ansvara för driften och kommer att 
vara på campingen en hel del. Byggnader 
kommer att fräschas upp och målas i mån 
av behov, dock inte hemmet. Två personer 
kommer att anställas för att sköta reception 
mm. Receptionen skall flyttas dit den tidi-
gare var och en glassbar skall öppnas där. 
En enklare caféverksamhet kommer också 
att finnas. Målsättningen är också att rus-
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Ola Andersson? Fredric Lindgårde?

ta upp minigolfbanan så den kan öppnas. 
Någon bana måste dock kasseras. Under 
sensommaren kommer anläggningen att 
bjudas ut till försäljning i sin helhet inklusi-
ve mark och hugade intressenter får lägga 
bud på hela eller delar av anläggningen. 
Badområdet och vägen ut till Näset kom-
mer givetvis inte att ingå i campingområ-
det.

På Byalagets årsmöte, som för övrigt var 
styrelsen plus ytterligare några få perso-
ner, lades ett förslag om att fråga Kommu-
nen om deras inställning till att Byalaget 
återtar campingen och ansvaret för driften 
med rätt att arrendera ut hela eller delar av 
verksamheten. Tanken var att, om Kom-
munen är positiv till en sådan lösning skul-
le det ordnas ett stormöte för att undersöka 
om tanken är realistisk.

Kommunens svar blev att campingen skall 
bjudas ut på öppna marknaden och att By-
alaget är välkomna att komma in med bud 
som alla andra potentiella köpare.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi haft 
många och bra kontakter med såväl kom-
munens tjänstemän som politiker. De har 
lyssnat på våra idéer och önskemål och vi 
har fått löpande information om vad som 
händer vilket är positivt. Men tyvärr känns 

Lika som bär

Det kom ett mail 

Hej!
Vad tänker du om campingen? 

Jag tycker det skulle vara kul att prata 
med dig och dig och dig… om hur du ser 

på campingen i framtiden.
Finns det fler som skulle vilja träffas och 

prata helt fritt om hur man tänker sig 
framtiden med campingen? Vi skulle bara 

träffas och prata helt kravlöst.
Maila gärna till: datapax@telia.com

Jag startar en grupp som heter 
”Holsljunga Camping” på Facebook 
så kan du gå in och titta där också.

Kul om vi kan ventilera detta! 

Inger på Nygår´n

det ibland som om de flesta frågorna av 
någon betydelse är förutbestämda och inte 
går att ändra, styrda av partipolitik och kan-
ske en gnutta prestige. Vi hoppas att det 
sunda förnuftet får råda framöver och vi 
kommer även i fortsättningen att göra allt 
vi kan för att bidra till bästa möjliga lösning 
för Holsljunga.

/Byalaget  gm Bosse Ehn



Spegeln nr 89  Årgång 3014

Valborg 2012 

”Glad vår på er allesammans och en eloge 
till Byalagets styrelse som håller liv i den 
här traditionen! 
Jag har en tes att ”tiden går runt”, den är 
inte linjär. Solen har sin bana runt i vår vin-
tergata. Jorden och planeterna rör sig runt 
solen. Vår jord snurrar runt sin egen axel. 
Detta är alldeles svindlande om man börjar 
tänka på det. Jag blir faktiskt lite yr i huvudet. 
Spanarna på radion säger att man behöver 
ha minst tre företeelser som bevisar min 
tes riktighet. Och det har jag ju. Men nu har 
jag lagt ännu ett bevis till raden. Detta med 
vårtal går också runt. Den tidscykeln är på 
ca trettio år så ni behöver inte vara rädda att 
se mig här igen. Fast vem vet – om 30 år är 
jag 90 år, jag kanske kan bli tillfrågad igen? 

Jag blev fundersam och lite glad när jag för 
andra gången i mitt liv blev tillfrågad om jag 
kunde hålla vårtalet i Holsljunga. Det var 
ett tags funderande – förra gången var det 
två elever i Holsljunga skola som hjälpte 
mig. Vi läste dikter tillsammans. Eleverna 
var Martin Fransson och Susanne Hylak. 
Det tog mig några dagar att tänka hur jag 
skulle göra - men nu står jag alltså här och 
skall hålla mitt tal till er och våren. 
Jag nämnde det till Lasse och då sa han 
att det kan du ju inte göra, det är ju samma 
sak varje år – man skall stå och tala om hur 

glad man är över ljuset och blommorna. Då 
tänkte jag att det skall jag ju göra, för jag är 
glad över blommorna och ljuset. Mina barn 
vet hur det lät på våren hemma hos oss: ”Nu 
måste ni komma ut och titta – blåsipporna 
har kommit”. Det hör dessutom till att dessa 
blåsippor har precis som jag invandrat från 
Jämtland. Jag fick dem av min mamma 
en gång när hon kom ner. De gör dem lite 
mer speciella. I Jämtland är blåsipporna så 
vanliga så man får plocka hur mycket man 
vill, vi har dock inga mängder av vitsippor. 

Som sagt jag tycker om våren med vår-
tecknen, men jag tillhör en grupp som 
absolut inte kan tänka mig att vara utan 
vintern, sommaren och hösten. Det finns 
faktiskt härliga hösttecken också: Tänk att 
krypa in i sitt hus och tända ljus och mysa 
med en god bok – det är också livskvalitet. 

För mig handlar det mycket om livskvalitet 
att leva och bo i Holsljunga. Men det finns 
orosmoln som vill förminska den livskvali-
teten. Att vi kan se och uppleva vårtecken 
är Livskvalitet. Här följer några exempel på 
samtida och framtida vårtecken som kan 
ge dig och mig livskvalitet: 
* Vårtecken- Tänk att bli väckt av tranor. En 
fågel som jag lärt känna sen jag flyttade till 
Holsljunga. I mina hemtrakter var den bara 
omtalad. 
* Vårtecken- Tänk att vi skall få uppleva en 
folkomröstning. Det är ett vårtecken för de-
mokratin. Måtte vi alla ta vårt ansvar och 
se till att vi även framöver kan mötas i byar-
na söder om Svenljunga. En nedmontering 
och stängning är förödande för en bygd. 
En kommun kommer inte rikare och större 
ur en stängning. Jag har sett en del i mina 
hemtrakter. 
*Framtida Vårtecken- Tänk att vi har en af-
fär där vi kan handla och träffas. Vi måste 
gå man ur huse och handla i vår fina affär – 
annars försvinner den. Hur skall det gå för 
oss som kanske inte har körkort om ca 10 
år? Tänk om vårt finaste vårtecken nästa 
år är att vi får veta att vi kommer att ha en 
affär i Holsljunga flera år framöver. 
* Vårtecken- Tänk att sitta vid husväggen 

Vårtalare Inger Lindberg
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Årets Frivilligarbetare 2012 

"Att dessa gillar fotboll är inte svårt att 
tro 
för uppe på Stråvi där verkar dom ju bo 
Dom sköter ruljansen på "matta", kiosk 
och stuga 
med en så´n stil att det till kungen skulle 
duga 
HIF och hallen och Lucia hinns ock med 
och jobb på Högelycke får aldrig något 
"nä" 
Dom bidrar med trivsel på alla sätt och 
vis 
ja, utan Gun och Gunnar så skulle det 
bli kris!" 

och ta en kopp kaffe redan i mars när solen 
värmer söderväggen. Då behöver inte jag 
åka någonstans. 
* Framtida vårtecken - att vi är en kommun 
dit folk flyttar därför att vi har små och bra 
skolor där alla barn blir sedda. Tänk att vi 
har kämpat så att skolorna i söder är kvar 
så att unga människor vågar satsa i vår 
bygd. Vilket härligt vårtecken att se nya fö-
retag blomma upp därför att folk törs flytta 
hit till Holsljunga. 
* Vårtecken – Att gå ut runt på gården och 
leta efter de första nässlorna och koka sop-
pa på dem. När jag plockade nässlor igår 
surrade humlorna i krusbärsbusken. Det är 
som härlig musik. Att sedan få äta den för-
sta soppan och minnas mormors röst som 
sa: Ät nu barn – detta jagar bort vintern ur 
er! 
* Ett härligt vårtecken för mig är när Lisa 
ringer och säger att nu har hon en biljett 
och kommer till Landvetter den och den 
dagen. Jag väntar på det vårtecknet. 
Ja så har vi då samlat på några vårtecken.  
 

Tack för att ni lyssnat. Jag vill avsluta med 
några tänkvärda ord som jag fått av en 
mycket god vän: 
Låt oss aldrig nå dithän 
- att målet är nått 
- att nyfikenheten stillats 
- att frågorna tystnat & drömmarna bleknat 
Och jag lägger till: 
Låt oss aldrig nå dithän att vi inte kan se 
vårtecken! 
Ett fyrfaldigt leve för våren, den leve, 
HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!”

Många slöt upp kring Valborgsmässofirandet nere vid Församlingshemmet i det vackra vårvädret

Årets Frivilligarbetare Gun och Gunnar Svensson 
prisades i hemmet och blev smått överraskade
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PLANKET - Händer i Holsljunga
 

Ljusstöpning
Är du intresserad av ljusstöpning? 
Vi kommer att hålla kurs till hösten 

Håll ögonen öppna - 
anslag kommer längre fram

 

Helén Börjesson tel. 33414 
Monika Söderberg tel. 52052

 

Allsång på Stråvi 
 

Tisdag 21 augusti kl 19.00

Marie Arturén 
med musiker Lennart Palm

Inträde 

                                     Kaffeservering

                                     Tag gärna med egen stol!

Detta är ett samarrangemang  mellan Byalaget och Holsljunga IF  

Holsljungamarschen 2012
 
 

Boka den 18 augusti för årets 
traditionsenliga marsch.

Bilda lag och delta i årets roligaste evene-
mang !

ANMÄLAN !!!
Ring eller kom till klubbstugan Stråvi tis-

dagen den 7 augusti kl. 18 – 20. 
Anmäl även via tfn 0325-33167, 
0708-106421 alt 0738-349958. 

Samma tider gäller vid telefonanmälan.
Du kan även anmäla dig till knytkalaset 

vid detta tillfälle.

Kostnad marsch 100:-/pers. 
Födda 1999 och senare 30:-/pers. 

På kvällen blir det knytkalas med sedvan-
lig prisutdelning och dans till

 

Min kusin & Jag

Högvads BK står för 
arrangemanget på kvällen

V  Ä  L  K O  M  N  A  !
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HÄRLIG TÅRTSTUGA
Onsdagen den 8 augusti kl 18.00-20.00 

vankas det KAFFE & TÅRTA på Högelycke 
Vi har en utställning av 

bröllopskläder och bröllopsfoton 
från olika tider. Även föreningens fasta utställning går att beskåda.

Hjärtligt välkomna till en härlig augustikväll!
/Hembygdsföreningen      

PLANKET - Händer i Holsljunga

MIDSOMMARAFTON på HÖGELYCKE

Vi klär stången kl 10.00 - fika till alla som hjälper till!  
Ta gärna med blommor! 

Traditionsenligt firande börjar kl 14.00 
Musik ¤ Dans ¤ Lotterier ¤ Kaffeservering ¤ Auktion 

 
Alla varmt välkomna! 

Kinds MotorVeteraner
har en massa kul i görningen! 

Vill Du veta mer? 
Kolla in annonsen på sidan 10!

 

EKO-Museets dagar
Gräne Gruva ingår i 

EKO-museet Nedre Ätradalen. 
Helgen den 21-22 juli är det öppet på 

många besöksmål.
Vi i Holsljunga kommer att få besök av 

Stefan Nilsson, som kan berätta om 
geologin i Gräne gruva. 

Det kommer anslag vid affären vilken 
dag och tid det blir.

Ta med egen kaffekorg!

V Ä L K O M N A !

Du behövs!!!
Är du intresserad av att vara 

funktionär på 
Holsljungamarschen?

Kontakta Jonna!
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Byalaget fyller om jag inte minns fel 40 år 
nästkommande år. Vid nästa årsmöte har 
3 stycken ledamöter aviserat att de tänker 
avsäga sig uppdraget som styrelseledamö-
ter, vilket riskerar att lämna en stor lucka i 
verksamheten. En viss omsättning av sty-
relsen är givetvis helt naturlig och medför ju 
att nya idéer föds, men det kräver ju också 
att nyrekryteringar fungerar. Det  är därför 
viktigt att ni som kommer att få förfrågan 
om ni kan tänka er att ingå i styrelsen, noga 
tänker igenom innan ni eventuellt säger nej. 

Byalaget har och kommer att ha en viktig 
funktion för Holsljunga, då detta numera är 
det enda officiella och accepterade orga-
net i kontakten med kommunen och andra 
myndigheter. Om byalaget  skulle upphöra 
att existera har myndigheterna inget organ 
att föra dialog med på orten och följaktli-
gen fattar de beslut utan hänsyn till vad vi 
tycker ute i bygden.

Byalaget har genom åren haft en avgöran-
de betydelse och stor påverkan på utveck-
lingen i vår bygd.
Det började med skolan i början av 1970-ta-
let, där dåvarande skolstyrelsen praktiskt 
taget beslutat att skolan skulle läggas ner, 
men som klarade sig tack vare bildandet 
av byalaget, som protesterade och anord-
nande stormöten mot nedläggningen. I dag 
är den som bekant en av de få skolor som 
man ser en framtid i södra kommundelen.  
Vägen mot Kinna är ett annat exempel på 
där byalaget arbetade hårt och professio-
nellt för att få den förbättrad och belagd. 
Bensintappen vid Anitas handel är också 
ett bra exempel på där man genom sam-
arbete mellan byalaget och företagare kan 
rädda kvar viktiga funktioner i samhället. 
Campingplatsen har ju också på senare tid 
varit på tapeten där byalagets styrelse har 
lagt ner mycket arbete för att få en så bra 
drift på den som möjligt. Vårt lokala organ  
Spegeln är det ju byalaget som svarar för. 
Ja listan kan göras lång på den nytta som 

byalaget gjort genom åren. 
Under vissa perioder händer det kanske 
inte så mycket som vi invånare kommer i 
kontakt med och styrelsen har en lugnare 
tillvaro. Det är då lätt att glömma av hur vik-
tigt  det är att ha detta organ under tider 
när kriser uppstår, man tycker inte det är 
så viktigt att gå på årsmötena för att  lyss-
na och diskutera vår bygds framtid. Jag vill 
påstå att det är vid de tillfällena när man 
inte har något konkret hot man har möjlig-
het att kreativt se och diskutera hur bygden 
kan utvecklas, så min uppmaning är att gå 
på årsmötena, vilket är att visa respekt för 
dem som arbetar uppoffrande och frivilligt 
för vårt gemensamma bästa.

Vi står inom en snar framtid för stora om-
ställningar i vårt samhälle, antingen vi 
tycker om det eller inte. Vi märker hur kom-
munerna, när kassan börjar sina, ger sig ut 
och i första hand ger sig på servicefunktio-
ner i våra småsamhällen och i glesbygd. 
Skolor läggs ner, servicen inom äldrevår-
den försämras, affärer får inget stöd när de 
är hotade. Jag har hört av politiker bosatta 
i tätorten hur man egoistiskt  diskuterar, att 
om vi inte drar åt i glesbygden så får vi ju 
spara här i tätorten.

Vi ser hur fotbollen fått gå samman och bil-
dat ett lag tillsammans med Överlida/Mjö-
bäck. Kyrkan står nu inför en förändring där 
hela Kinds kontrakt troligtvis kommer att bli 
ett pastorat (av nuvarande 7 pastorat) och 
Mjöbäckskyrkliga samfällighet, som nu är 
ett pastorat, kommer att bli en församling. 

Ett generationsskifte kommer inom en snar 
framtid bli aktuellt vad det gäller vår affär. 
Är vi beredda att med gemensamma kraf-
ter rädda affären och skapa förutsättningar 
för en ny intressent att kunna driva den 
vidare. En del skeenden är naturliga i en 
föränderlig tillvaro, andra är icke önskvär-
da händelser som man om viljan finns kan 
påverka i en positiv riktning.
Under detta året kommer också efter drygt 
20 år, städningen på rastplatsen upphöra 
att utföras  av  den nuvarande gruppen, vil-
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Jag önskar er alla en riktigt 
glad och skön sommar! 

Gerds Hårvård

0325 - 333 35

ket innebär ett inkomstbortfall för byalaget. 
Anledningen till upphörandet är att många 
i gruppen uppnått en hög ålder och inte or-
kar med arbetet och försök till nyrekrytering 
har inte lyckats. Vägverket kommer också 
byta entreprenör och någon förfrågan om 
fortsättning har inte kommit från den nya 
entreprenören.
Så sammanfattningsvis vill jag säga föl-
jande:
Ett stort tack för det arbete som byalagets 
styrelse lägger ner och jag  hoppas för 
Holsljungas bästa  att ni skall ha kraft och 
lust att fortsätta ert viktiga arbete.
Riktar också ett stort tack i förhand till vår 
rastplatsgrupp som genom åren alltid an-
svarsfullt och på ett positivt sätt skött städ-
ningen på rastplatsen. Vill tala om att det 
är åtskilliga lappar som varit uppsatta av 
privatpersoner som t.o.m. beskrivit toalet-
terna på  Holsljunga rastplats som landets 
renaste.
Och Holsljungabor ställ upp och gå på års-
mötena och ställ upp om ni blir tillfrågade 
om att ingå i styrelsen. Efter några år i sty-
relsen i ett par olika omgångar kan jag in-
tyga att det är ett trevligt uppdrag och inte 
så betungande om man delar upp arbets-
uppgifterna på ett bra sätt.

Det är vi som bor på orten som bestämmer 
vilken väg vi skall ta. Tar vi inte den möjlig-
heten är det andra som bestämmer och får 
finna oss i detta.

Rolf Järphag

Tack alla ni som skickar in bidrag 
till Spegeln! 

För att underlätta redigeringsarbe-
tet vill vi att ni skickar 

text & bilder separat. 
Tänk på att endast 
använda adressen

spegeln@holsljunga.com
Spegelredaktionen

Campingen 
håller öppet

under perioden  
28 april tom 9 september

öppettider under högsäsong
11 juni tom 5 augusti

Reception 9-19
Café 11-19

Kanot och båt finns till uthyrning

Tel 334 53

Varmt välkomna!
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Vävutställning på biblioteket

Under två veckor före påsk hade 1-2:orna i 
Holsljunga skola en liten fin vävutställning 
på biblioteket i kommunalhuset. De hade 
under några veckor lärt sig om olika tex-
tila material och om hur garn och tyg blir till 
på tekniken och sedan fick de väva var sin 
liten väv på en pappskiva. De var så duk-
tiga och det blev väldigt välgjorda och färg-
glada alster. De blev så fina att jag gärna 
ville rama in dem och visa upp dem för fler 
så det blev en utställning och ett reportage 
i STT.
Fredagen innan utställningen visades gick 
vi upp till biblioteket och hade vernissage 
med bubbeldricka och salta pinnar precis 
som man ska. Vi passade också på att 
låna lite böcker när vi ändå var där. 
Jag frågade barnen vad de lärt sig eller 
tyckte om att väva och så här svarade bar-
nen:

Lily Rose: Det var roligt och man fick lära 
sig mycket saker.
Alfred: Det var roligt, fast inte att vara sjuk, 
att lära sig mer om tyg. Man lärde sig nya 
ord men en del var lite svårt.
Tilda: Vi har lärt oss en massa vävord som 
silke, inslag, varp och lin.
Hugo: Det var roligt men det var jobbigt.
Tindra: Det var kul att väva, man fick lära 
sig en massa nya vävord.

Adam: Det kan vara kul att lära sig väva 
när man aldrig har gjort det.
Nora: Vi har fått lära oss nya ord.
Sandra: Det var kul att väva, man måste 
tänka mycket när man ska upp och ner och 
när man ska byta håll.
Wilhelm: Vi gjorde en vävutställning uppe 
på biblioteket.
Olle: Det var roligt och det blev fint.
Johanna: Det var roligt och jag blev färdig 
först.
Julia och Tim var sjuka när barnen berät-
tade men deras vävar blev så fina så jag 
tror att de tyckte det var roligt att väva de 
också.

Elisabeth Karlsson

Några av barnen vid sina alster

Biblioteket informerar

Biblioteket har nu stängt för sommaren.  Vi 
öppnar igen tisdagen den 21 augusti.

Nyhet! 

Nu finns tjejtidningen ”Glitter” att låna! 
Kom in och kika! 
Som många noterat finns det ett kom-
munalt beslut på att halvera antalet bib-
lioteksfilialer i kommunen. Tyvärr är Hols-
ljunga en av dem som försvinner. Vi räknar 
i skrivande stund med att hålla öppet un-
der hösten, men inget är definitivt. Det är 
tråkigt att det blivit så här, men det går bra 
att komma och låna precis som förut under 
den tid som är kvar.

VÄLKOMMEN! 
/Mary-Ann

Använd huvudet 
- glöm inte 
solkrämen!

Ett stort TACK till föräldraföreningen
för sommarpresenten !

All personal på Holsljunga skola 
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Tre sanna historier från förskolan 
 

¤ Varje dag dukar ett barn tillsammans med en vuxen. Den här dagen dukade Mattias 
3,5 år. Han bar fram olika grönsaker i skålar och där fanns bla. en skål med groddar. 

Mattias tittar och utropar: ”Oh, får vi pressade flugor ida!”
¤ Barnen på förskolan ger varandra massage en gång per vecka efter maten. En dag 

under utevistelsen kom Karin och frågade fröken: ”Ska vi klia idag?”
¤ Vi hörde en duva kuttra uppe i en tall och nämnde det för ett par barn. ”Menar du vin-

druva”, blev kommentaren.

Holsljunga förskola

Vårt vindskydd är nybyggt 
vårt vindskydd är snyggt 

vårt vindskydd är toppen att ha 
för där kan vi va´varje da´ 

Vi kan leka, fika och även grilla korv 
att vara ute i naturen tycker vi är skoj. 

Här vankas det medhavd fika. Mysigt! 
Fina sittplatser har vi på bänkarna el-
ler ”kanten”. Har ni sett vårt lilla föns-
ter? Där kan vi leka tittut och ”tittin”!

Grillen i närbild

Rosor till
 

Inga-Lill och Alf 
för den fina grillen ni byggt vid vårt 

vindskydd.
Holsljunga förskola

Noterat

Eva Holmes (se bilden) kallas för Svenljungas egen Holly-
woodfru. I STT nr 18 i år räknar hon upp några guldkorn som 
är ett måste under hennes två sommarmånader i hemtrakterna:
”Om solen skiner packas bilen full med brorsbarnbarn, luftmadras-
ser, kaffe med dopp och kosan styrs mot Holsljunga Beach. Vi lig-
ger och pressar hela dagen, man vet ju inte när det blir tillfälle igen.” 
Ja, inte ska man tro att gräset alltid är grönare på andra sidan el-
ler var det kanske sanden det handlade om... 
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A la carte, Pubmeny, Temakvällar,
Fika, Glass, Snacks Fullständiga rättigheter

 
Lördag 14.00-00.00

www.holsljungavandrarhem.com

HOLSLJUNGA
BILSERVICE AB
Företagsvägen 4
51264 Holsljunga
Tel. 0325-33303

MÄRKESVERKSTADEN
FÖR ALLA MÄRKEN

www.holsljungabilservice.se

Vi kan din bil! 
Vi är specialister på klimatanläggningar och AC och servar gärna din
bil inför sommarens värmebölja. Vi har den moderna utrustning som
behövs för att optimera din anläggning, och framför allt har vi rätt
kompetens och erfarenhet vilket säkrar ett professionellt utfört arbete

Vi servar och reparerar alla bilmärken!

     •  Reparation av AC         • Försäkringsskador        • Vindrutebyten 
    • Service av alla fordon    • 4-hjulsmätning            • Feldiagnos

VI ERBJUDER ÄVEN

VARMT I BILEN?
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Städdag 

Torsdagen den 26 april var det städdag för 
alla barnen i Holsljunga skola. Alla från de 
minsta på Tumlaren till 5-6:or gick ut och 
plockade skräp på skolgården med om-
nejd, stranden, kyrkbyn och vägen bort mot 
Öxabäck, cykelbanan upp till byn och i byn.  

Det blev många kassar med olika saker 
som inte ska var i naturen. Det här är en 

tradition att eleverna städar i byn och för 
det brukar vi få bidrag till resor från bya-
laget vilket vi är mycket tacksamma över. 
5-6:ornas olika ”fynd” uppe i byn blev fö-
revigade i år. Det hittades bl.a. ett julpaket 
med uttaget innehåll, bandybollar, hund-
bajspåsar, fimpar, portionssnus, burkar i 
massor m.m.

Personalen på skolan

En annorlunda SO-lektion 

Klass 3-4 Holsljunga Skola 
Under våren har vi i klass 3-4 läst om Väs-
tergötland i SO. Bland annat har vi pratat 
om vilka olika saker man kan jobba med 
när man bor i Holsljunga. 
Ett av företagen i byn är Sahlins – men 
vad gör dom där? Vi visste inte. Det blev 
hemläxa att fråga föräldrar om dom visste. 
Många olika svar fick vi, till exempel lego-
tillverkning, men ingen var ändå helt säker. 
För att få reda på hur det verkligen var ring-
de vi till Sahlins och frågade dom. Då bjöd 
dom in oss på besök för att vi skulle få titta 
själva. 
Torsdagen den 22/3 var det dags för vårt 
studiebesök på Sahlins i Holsljunga. Vi 
gick från skolan, det tog 20 minuter. Vädret 
var mulet och lite blåsigt. Klockan elva var 
vi framme. 
Vi blev guidade av chefen Peter och han 
visade oss runt på deras verkstad. Vi fick 
se vad de gjorde där, till exempel svetsade, 
gjorde kabelvagnar. Dom tillverkade vin-
schar också. Det var mycket olika maski-
ner, verktyg och grejer. 
Vi fick kolla på olika videor om hur man 
grävde ner kablar i marken och drog ka-
blar i luften med hjälp av dom verktyg som 
Sahlins bygger. Sahlins hade jobbat med 
legotillverkning, som betyder att man till-
verkar delar åt andra företag, men nu gör 
dom inte det längre. Dom bygger bara sina 
egna produkter för att dra kabel. 
En hel timma var vi där. Det var spännande 
att se olika maskiner och vi fick mycket ny 
kunskap. Vi tyckte det var roligt att komma 
ut ur klassrummet och se nya saker. 
Tack så mycket Sahlins för att vi fick kom-
ma på besök! 

Vi manar till engagemang 
i frågan om 

byskolornas framtid! 
Det är barnen som är vår 

framtid!

Lite udda skräpfynd
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Tilda trycker till potäterna

Aktivitetskväll

Byalagets initiativ till en kväll full med akti-
viteter lockade stora som små. Alla var vi 
nyfikna på de olika stationerna, men när nu 
vädret visade sig från sin allra bästa sida 
kändes det värdefullt att ”bara” träffas och 
trivas. ”Kändisar” fanns det ju gott om…
Tillsammans med Hembygdsföreningen 
och Skolan anordnade Byalaget trivsel-
kvällen och närmast ingången hade just 

Hembygdsföreningen slagit läger. Här var 
det fritt fram att prova på hantverk från 
svunna tider. Att karda ull och spinna den-
samma görs väl inte i varje hem nuförtiden. 
Man kunde också skapa sin egen duk med 
hjälp av potatistryck. Tänk att förr gjorde 
man om hemma genom att trycka mönster 

på tapeterna med denna teknik…
Uppe vid förskolan kunde man beundra 
den ena muggen vackrare än den andra. 
Att måla sin egen mugg och göra den per-
sonlig uppskattades. Att dessutom kunna 
få användning av sitt konstverk är ju en bo-
nus.
Ur skolingången strömmade svettiga ”linje-
dansare” ut i den friska luften. Att lära in 
steg och sätta ihop dem till en hel dans var 
kanske inte lika enkelt för alla, men kul var 
det många som hade! En av brandmännen 
hörde sig för om aktiviteten och underteck-
nad uppfattade det som ren artighet, men 
senare var han visst i full gång med dansen 
han också..
Inne i gympasalen var det mattcurling som 
gällde. Rutinerade rävar instruerade flitigt 
och många pappor fastnade för spelet. 
Många tycker kanske att mattcurling är en 
pensionärssport, men inte kan det bara 
vara äldre som tycker det är smidigt med 
en bana man kan flytta med sig plus att 
man slipper FRYSA under spelets gång…

- Hur ska detta gå, Johanna?

Simon djupt koncentrerad
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Brandmännen både tände och släckte

På fotbollsplanen lockade cirkusskolan 
till den ena utmaningen efter den andra 
- gå på lina, jonglera med diverse attiral-
jer, snurra tallrik på pinne osv. Lena Jo-
hansson var en av dem som fick ordentlig 
snurr på sin tallrik och kunde briljera stort.. 

Det blev full aktivitet med en engagerad 
instruktör som pushade och tipsade sam-
tidigt som han försökte få de yngre besö-
karna att hålla ordning på alla bollar och 
dylikt..
På grusplanen informerade Civilförsvaret 
om lite brandvett. Där stod också en brand-
bil och en bandvagn parkerade. Ett mindre 
fordon fick larm under kvällen och begav 
sig iväg. Något för barnen att prata om! Det  
var fritt fram att ta sig en ordenlig titt på 
och i fordonen. Med jämna mellanrum gav 
sig dessutom bandvagnen ut på en liten tur 
med vågade passagerare. Kevin Turgren 

Balansgång med tungan rätt i mun

var en av de yngsta som vågade sig upp 
och iväg. Pappa Robban kunde under fär-
den konstatera att det var med skräckblan-
dad förtjusning som sonen åkte med. När 
Kevin fick frågan om han ville åka igen blev 
ändå svaret tveklöst: ja!
När fikaborden dukades upp blev köerna 
långa och utbudet var stort. Allt från pop-
corn till korv kunde man smaska på, vilket 
också passade liten som stor. 
Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson var en av 
arrangörerna från Byalaget och hon kunde 
njuta av en lyckad kväll. 

Lisbeth Andersson

Använd huvudet 
- ta på dig 

cykelhjälm!

Största rosen till
 

Rolf 
för de finfina borden vi fick. 

De är toppen att sitta och greja ute på 
gården!

Holsljunga förskola
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Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De 3 första rätta 
lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 30 september. Bidrag lämnas i Spegelns låda 
hos Anitas Handel eller skickas till:

Spegeln c/o Lisbeth Andersson 
Fredriksborg 
512 64  Holsljunga

Det går också bra via epost på adress: spegeln@holsljunga.com

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

Dagg på Irland
Dörrdryck
Öriddare
KO i ring
Sydtysk fågel
Mormors ringar
Två fästningar
Engelsk drottning
Gammal Göteborgare
Metallsal
Svart bil
Säkert
Agentdricka
Köttätare
Sydligt sköljmedel
Ensamstående österländska
Fullriggare
Klar stjärna
Landskap
Handikappingång
Svart sammet
Klockas
Jan Gångare
Dansk stad
Hög sprit
Dunksprit

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19-
20-
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aalborg
Absolut
Beefeater
Bell´s
Black Velvet
Chevalier de Malte
Cutty Sark
Falcon Bayerskt
Gula änkan
Hojt
Invalid Port
JB
Johnny Walker
Old Glenn
Old Gold
Portvin
Punsch
Queen Anne
Renault Noir
Silver Rum
Skåne
Southern Comfort
Stella Artois
Tuborg
Tullamore Dew
Överste

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

Tävling - drycker



Spegeln nr 89  Årgång 30 27

Gör ett besök hos

Tel. 0325-31108
Plantjord 5 säckar 100:-

Vi säljer Diesel, Motorsågsbensin och
Gräsklipparbensin från egen tank 

Välkomna
 Öppet måndag-fredag kl. 7.30 – 17.30

lördag kl. 9.00- 13.00

Café i Gold City

Kaffe, Våfflor, Smörgåsar m.m.
Öppet To - Sö 13.00 – 18.00

Gräne Gård Holsljunga
Tel: 0325 – 32666 

För arrangemang kolla www.goldcity.se

Pubquiz, Loppis, Tipspromenad Välkomna
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Mjöbäcksbaren
Du & Jag

0325-344 44
Våra öppettider i sommar är :

 

Vecka 28 
Pizza och övrig meny 12-21, lunch 12-15

 

Vecka 29: Stängt.
Vecka 30: Stängt

 

Vecka 31 
Pizza och övrig meny 12-21, ingen lunch

Besök gärna vår nya hemsida för övriga tider 
 

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

LÄGERSKOLA PÅ HEMMET 

Vi lärde oss om stjärnorna. Vi tittade på en stjärn-
kikare. Vi jobbade med stjärnbilder. Vi redo¬visade om 
stjärnorna. Det var tyvärr mulet så vi såg inga stjär-
nor.
Vi lärde oss att vi skulle vara ti11sammans. Vi byggde snö-
grottor. Vi byggde o1ika snösku1pturer.
På kvällen tittade vi på en film. Vi läste ur en bok på kväl-
len. Den heter Hugo och Josefin.
Alla våra saker hade vi på andra våning. Vi dansade och spe-
lade flöjt. Lasse spelade fiol. Vi hade pjäser och historier.
Vi hämtade en del mat i skolan.
Vi lagade mat själva. Vi var 4 grupper. Vi diskade också.
Det var roligt. Alla vill göra det en gång ti11. Lägersko1an 
var bra. Det var roligt att diska. Det var roligt att laga 
mat. Innan vi gick hem städade vi efter oss.

Klass 2.

Denna gång hämtar vi en insändare från nr 2 & nr 13

22/8 Holsljunga IF - Östra Frölunda IF 0-1
En onödig förlust i en match som inte kommer att gå till 
historien. Övriga kommentarer är överflödiga.

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

nummer och vilken text du rekommenderar!

Lite  kuriosa från 
det allra första numret av Spegeln

- premiäråret var 1982;
- första året utkom sju (!) nummer;

- i redaktionen återfanns 
Lars Hedin, Björn Fransson, Anne-Lise Lundin och Birger Andersson;

- allmänheten uppmanades lämna in ”direkt kopierbara skrivmaskinsskrivna artiklar”;
- tidningen distribuerades genom utbärning och dörrförsäljning.
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Familjesidan

Fråga fem

Var kommer du att tillbringa semestern?

Hemma i Karkashult

Lilja Tove

Berit Ivarsson

Födda
Tilda Bruno   Håkanhult

 

Avlidna
 

Tage Johansson  Håkanhult 

Gun Abrahamsson  Skrötås 

Bertil Svensson  Sjöbo 
 

Karin Modelius  Klockaregården 

Birgitta Bergsten   Bredgården 
 

Åke Svensson   G:a Järnvägen

Nyinflyttade
Margareta och Gösta 
Karlsson      Källebacken
Carin, Fredrik och   
Alexandra Roslund G:a Järnvägen

Lasse Björklund

Falkenberg och 1 vecka på 
Gotland

1 vecka i Halmstad annars 
hemma

Hemma och någon dag i 
Valinge

Hemma

Anna-Karin Lindgårde

Suzanne Josefsson

BARNMÖSSOR

 i dubbelsydd trikå 
Finns i storlekar 

0-3 mån 
6-18 mån

2-5 år o större barn
Pris: 90 kr.

Ulla tel: 0732-300809

Barnmössan ”uLLi”
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Valnötsbröd 1 bröd

25 g jäst 
3 dl mjölk 
3 ägg 
2 msk mörk sirap 
½ dl råsocker 
6 ½ dl vetemjöl 
1 tsk salt 
1 apelsin (rivet skal) 
150 g valnötskärnor 

Värm mjölken till 37 grader och lös upp jäs-
ten i denna. Blanda i ägg, sirap och råsock-
er. Tillsätt mjöl, salt, apelsinskal och grovt 
hackade valnötter och blanda ihop till en 
deg. Lägg bakplåtspapper i en avlång bak-
form och häll i degen. Låt jäsa i 40 minuter. 
Grädda i 200 grader i ca 40 minuter. Kon-
trollera att det är klart och låt svalna under 
bakduk. 

 

/Lilly Johansson

Rödvinbärspaj med marängtäcke

Pajdeg: 
3 dl vetemjöl 
1 msk strösocker 
125 g margarin 
1 äggula 
1 msk kallt vatten 
Blanda till en deg och tryck ut i en stor 
form, ca 28 cm i diameter. Nagga med 
gaffel och låt stå i kylen ung 30 mi-
nuter. Sätt ugnen på 225 grader och 
förgrädda pajskalet ca 15 minuter. 

Fyllning: 
7 dl repade röda vinbär 
4-5 msk socker 
1 msk potatismjöl 
Blanda vinbär med socker och pota-
tismjöl och bred ut dem i pajskalet. 

Maräng: 
3 äggvitor 
2 dl strösocker 
Vispa vitorna hårt och tillsätt hälften av 
sockret. Vispa smeten styv. Vänd ned res-
ten av sockret och bred marängen över 
vinbären. 
Grädda i 175 grader tills marängen har fått 
färg, ca 10 minuter.

/Lilly Johansson

Recept för midsommarens fester

Titel: Välkomna hit 
Melodi: Jänta o ja 

 

Välkomna hit, ta Er en bit 
njut utav brännvin och aqvavit 

skoj ska vi ha, ljuga vi ska 
trivas så där förtroligt, 

humöret på toppen alla ska få 
och sjunga vi gör så gott vi förmå 
med minne av kvällen hemåt vi gå 

i kväll ska vi ha det roligt. 

Hallonsnaps
1 flaska ren och fin vodka
2 dl hallon

Mörkösnaps
1 flaska ren och fin vodka
2 msk honung
1 rejäl knippe citronmeliss
skal av en halv citron
 
Gör så här!

Hallonsnaps
Lägg i hallon i vodkan och låt dra 1-2 dygn 
i rumstemperatur. Sila av dom (om du vill 
ha en klar snaps) häll tillbaka i flaskan.
Kyl sedan i frysen.

Mörkösnaps
Häll upp honungen och lägg i citronme-
lissen och citronskalet. Låt dra 1-2 dygn 
i rumstemperatur och sila sedan av och 
häll upp i flaskan.
Kyl sedan i frysen. 

Kanske inte smakar så gott, men gör gott!




