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En tidning från

nr 90 årgång 30

HOLSLJUNGA BYALAG

Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
Från att ha börjat med en ”social” pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het på att prestera på pottan. Något att
uppmuntra och applådera, absolut, men
också ett nytt stressmoment att hantera…
Pottränartider kombinerat med en relativt
färsk kalsongkille gör att tålamodet minsann prövas på Fredriksborg. Av någon
mycket märklig anledning kommer lillan oftast på att hon är nödig just när storebror
får brått till toaletten. Och då menar jag riktigt brått! Och allra helst mitt under måltiden… Klart att hon blir påmind om pottans
existens just då, men nog är det väl så att
hon fortfarande förknippar pottan med någon slags social samvaro.
Sedan brorsan kastat blöjan har ju hela
familjen engagerat sig i detta framsteg –
inte minst lillasyster. Hade hon fått välja
hade hon såklart suttit på ringen och uträttat sina behov samtidigt som sin bror! Allt
som oftast lyckas hon smita in precis invid
stolen och studerar resultatet ingående,
trots våra försök att hålla henne därifrån.
Att stänga ute henne har inte varit något alternativ – allt för att skona våra kära grannars öron (och våra…). Inte helt sällan har
vi fått använda foten för att mota undan
henne under själva ”torka-baken-fasen”. Vi
har alla vädjat till henne att låta storebror
b---a i fred, dock utan resultat. Konstigt då
att hon kräver sin rätt när hon själv sitter
där på badrumsgolvet, tittar upp på brorsan, rynkar ögonbrynen och säger ”tissa
feed!”. (”kissa ifred”, reds anm.)
Är medveten om att detta inte är någon
unik situation och att ni är många därute,
som genomgått samma utvecklingsperiod,
men faktum kvarstår: att rusa från matbordet är ingen sak – det är när lillan reser sig
upp femtioelva gånger under sin ”sittning”
för att inspektera resultatet samtidigt som kalsongkillen på eget
initiativ börjar torka sig själv som
svetten börjar lacka…
”Tålamodets fina tråd är starkare än våldets grova rep” –
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läste dessa tänkvärda ord för många år sedan i en tidningsartikel, som handlade om
min pappa och hans arbete i skogen tillsammans med fyrfota vänner. Tänker ofta
på det citatet nuförtiden…
Med hopp om gnistrande vitt och glimrande ljus!
/Lisbeth Andersson

Redaktionen för Spegeln förbehåller sig
rätten att ändra och korta insänt material
Tidningen framställs ideellt och utkommer
två gånger om året.
Manusstopp för nästa nummer är den
30 april.
Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga.
För utomstående tas en avgift ut på 100 kronor för två nummer.
Annonspriser
För utomstående företag, föreningar och personer:
helsida 300 kronor
halvsida 150 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 skickas till Holsljunga Byalag via epost till
spegeln@holsljunga.com
Redaktion
Lisbeth Andersson
Ulrika Carlsson		
Leif Johansson

Spegeln nr 90 Årgång 30

0325 - 33139
0325 - 33079
0325 - 33172

Spegeln trycks av

År 2012

Byalaget informerar
Holsljunga Byalag har from verksamhetsåret 2008 ingen ordförande. Styrelsen har
därför beslutat att ”rädda eldsjälarna” genom att dela upp administrationen internt
inom gruppen. Genom att organisera upp
möten och dela på ansvarsområdena, försöker vi minimera risken att någon blir utarbetad. 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 fortsätta likadant under 2013.
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

/Byalaget

Vem blir

Årets Frivilligarbetare 2013?
Lämna ditt förslag till styrelsen
senast
1 mars 2013!
Har du någon
”lokal” kändis
som du tycker är lik en
”riktig” kändis?
Vi tar tacksamt emot förslag
under rubriken

”Lika som bär”!

Skall vi ha Fiber i Holsljunga eller klarar vi
oss utan när alla andra byar har?

				

Ska vi ha affär i Holsljunga i framtiden?
Vad krävs för att de flesta bybor skall handla här i byn? Det känns som att affären är
vår största och viktigaste mötesplats och
kanske den enda snart.
Om det inte kommer någon köpare, är det
då möjligt att driva den som en ekonomisk
förening? Vill folk ställa upp och satsa och
hjälpa till?
Det här är stora och svåra frågor, men ack
så viktiga. Det är viktigt att vi ställer oss frågan när vi blickar framåt!

Alla människor sprider glädje
- vissa när de kommer och andra
när de går

/Byalaget

Många rosor till
Marcus & Kenneth för att ni sätter upp
julgranen på torget och även tar ner den.
Spegeln nr 90 Årgång 30

EN FRIDEFULL JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
önskar
Spegelredaktionen
År 2012
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Bredgårdens ägare och arrendatorer
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Hemmanet Bredgården kan spåras tillbaka i tiden till åtminstone 1500-talet. Bredgården upptas i handlingar från mitten av
1500-talet som ett helt mantal skattehemman som senare överförs till frälsejord. I
slutet av 1700-talet sammanfördes hemmanet Täppan med Bredgården. Sedermera utvidgades Bredgårdens ägor till att
även omfatta två underlydande hemman:
Fällhult och Stråvik. Bredgårdens totala
areal efter det laga skiftet 1889 uppgick till
610 hektar varav 68,4 hektar åkermark.

från Skrötås.
Tio år senare träder den 35-årige förläggaren Anders Jönsson i Fällhult och hans
hustru Helena Månsdotter in på scenen.
År 1851 köper Anders Jönsson Bredgården och bygger sig en herrgårdsliknande
storgård dit han i mitten av 1850-talet flyttar med sin hustru och sina båda barn Ida
och Alfred.

Under senare delen av 1600-talet brukades Bredgården av klockaren Jöns Arvidsson och hans hustru Kerstin Håkansdotter.
I början av 1700-talet övertas Bredgården
av deras son Jöns Jönsson, som liksom sin
far var klockare. Under 1700-talet och början av 1800-talet skiftar sedan ägarförhållandena på ett komplicerat sätt. Oftast går
Bredgården i arv till ett eller flera av barnen
men ibland som tex 1831 tvingas arvingarna sälja hemmanet då det tagits i mät för
skuld. Köpmannen Bengt Sjölin från Ulricehamn köpte den 13 juni 1831 Bredgården
på utmätningsauktion för 2000 riksdaler
riksgäld. År 1840 får gården ännu en gång
en ny ägare. Denna gång Elias Andersson

förläggarna i bygden. Han lyckades på kort
tid bygga upp en stor förmögenhet. Under
sin tid som ägare till Bredgården köpte
han in en stor del av gårdarna i Holsljunga
socken.
Andra halvan av 1800-talet kom att bli
Bredgårdens storhetstid.
1889 sålde Anders Jönsson Bredgården
och Fällhult till sin son Alfred. Året därpå
avled han 74 år gammal.
Redan efter några månader fick Bredgården nya ägare. Sonen Alfred valde att redan på hösten 1889 sälja Bredgården till
Anders Johansson från Veddige och Lars
Larsson från Fotskäl.

Anders Jönsson hade som ung börjat med
gårdfarihandel. Redan i 20 årsåldern etablerade han sig som en av de viktigaste

Nio år senare var det dags för nytt ägar-
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byte. År 1898 köptes Bredgården av brukspatronen Karl Alfred Fahlgren från Stockholm. Hans son Herman Fahlgren flyttade
in på Bredgården som förvaltare. Denne
var då blott 18 år gammal. Strax efter övertagandet av Bredgården startade KA Fahlgren Bredgårdens ångsåg intill den nya
järnvägen till Falkenberg. Han genomförde
också en renovering av Bredgårdens mangårdsbyggnad.
Redan 1901 avled KA Fahlgren. Bredgården och sågen såldes samma år till Halmstads Trävaru AB. Herman Fahlgren flyttade tillbaka till Stockholm.
Nu inleddes en lång period då Bredgården
drevs av rättare och skoginspektörer.
1906 upphörde Halmstads Trävaru AB. Ny
ägare till Bredgården blev Oskarströms
Sulphite Mills AB.
1919 anställdes inspektorn Johan August
Nilsson som arbetsledare för jordbruket
och bodde ett antal år i huvudbyggnaden.
När Bredgården utarrenderades 1926 flyttade JA Nilsson med familj till ena flygelbyggnaden där han bodde till sin död 1955.
Intressant är att notera att Nilssons dotterson Lars Mauritzsson blev framgångsrik
ledare för Borås Wäfveri.
Anders Jönsson hade under 1870-talet blivit delägare och från 1881 ensamägare till
detta företag, som alltså kom att få en dubbel anknytning till Bredgården.
Arrendator på Bredgården blev Adolf Ludvig Carlsson och hans hustru Gerda. Adolf
Ludvig var arrendator från 1926 till 1947.
Under hans tid på Bredgården föddes dottern Birgit som senare kom att flytta tillbaka
till sitt barndomshem, som arrendatorshustru.
För en kort tid mellan 1947 och 1950 övertogs arrendet av Bengt Göran Forster som
även drev Stommen i Holsljunga.
Birgit Carlsson som nu gift sig med Eskil
Johansson från Örsås flyttade nu tillbaka
till Bredgården .Eskil övertog arrendet från
Forster, som flyttade till Lund. Eskil och
Birgit Johansson hade ansvar för Bredgår-

den i 20 år men lyckades inte få tillstånd att
köpa fastigheten.
I stället styckades Bredgården upp i olika
delar. Åkermarken såldes till Nils Liljerup
på Stommen. Under några år stod boningshusen obebodda och utnyttjades bara för
som övernattningsmöjligheter för tillfällig
arbetskraft som anlitats för att röja upp efter den stora stormen 1969. Det blev en
period av snabbt förfall.
År 1972 såldes mangårdsbyggnaden och
flyglarna med en avstyckad tomt till Anders
Bergsten och Sonja Berggren.
Sedan 1977 har fastigheten ägts gemensamt av Anders och Birgitta Bergsten
samt Sonja och Anders Fransson. Birgitta
Bergsten avled i mars 2012.
Sakuppgifterna om Bredgårdens tidiga
historia och ägare är hämtade från boken
”Holsljunga, Boken om dess historia, gårdar, människor” sammanställd av Ingemar
Herngren och utgiven av Holsljunga Hembygdsförening 1995.
/Sonja & Anders Fransson

Ett parti vattenskadade tvättmaskiner utförsäljes oerhört billigt
Få ord och fyndiga, är bättre än
många och myndiga
Biblioteket informerar
Biblioteket är stängt sedan den 27 november. Återlämningslådan kommer att stå kvar
under december, så det går bra att lämna
tillbaka böcker även efter stängningen.
Efter årsskiftet kan eventuella kvarvarande
böcker lämnas på Svenljunga bibliotek. I
fortsättningen hänvisas vi till i första hand
biblioteken i Överlida och Svenljunga
för att låna.
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Högvads BK
I omstruktureringen av
seriesystemet blev Högvad förlorare, vid ett ”normalt” antal lag som flyttas ned en division, hade
HBK med marginal klarat
sig. Högvad hamnade inte i
den övre hälften av tabellen
och spelar därför i en lägre division nästa år. Detta gäller också många andra lag
så visst kommer det att bli jämna och viktiga matcher även nästa säsong. Marginalerna inom fotboll är egentligen inte stora,
Högvad, Hyssna och Dalstorp spelade i
samma serie förra året. I september förra
året spelade Dalstorp hem seriesegern i
division 4 mot just Högvad, blir tvåa i årets
serie och i skrivande stund är de bara en
kvalvinst från att gå upp i division 2. Om
nästa års serieindelning faller som den bör
möter Högvad Hyssna i division 6 nästa år
så visst svänger det i fotbollen.
När serien var slut var ju även målkavalkaden avgjord och på vår hemsida www.
hogvadsbk.se under medlemsservice och
målkavalkad kan ni se resultatet, Holsljungabor var framgångsrika. Här vill vi passa på
att tacka för allt stöd vi får, då sponsorer,
målkavalkader och stödlotter m.m. är viktiga för oss.
Inför 2013 är tränare Christer Persson kvar
och har redan deklarerat att det är revansch
som gäller. I nuläget är det inte klart hur det
ser ut med trupp eller runt om denna, men
givetvis är förhoppningarna från styrelsen,
att alla nuvarande är tillgängliga och att det
även tillkommer spelare/ledare.
Under året för övrigt så har ju några traditionella arrangemang klarats av, ett var ju
Högvadsracet på Överlida Sjödag i juli, där
även detta år högvinsterna gick till Holsljunga. Noteras bör ju att samma lottsäljare
sålde till 1:an och 3:an 2011 och till 1:an
och 2:an 2012, han funderar på att köpa
dem själv nästa år.
På Mjöbäcks Sparbanks fotbollscup på
Hagavallen i Östra Frölunda i augusti pla-
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cerade sig HBK 2:a och även Högvads
ungdomar placerade sig bra i en egen tävling. Detta genererade lite välbehövliga
prispengar som truppen givetvis uppskattar
banken för. Senare på dagen genomfördes
lite interna tävlingar i Högvads trupp, inga
stjärnor kunde skådas, innan dagen avslutades med grillning.
Knytkalaset efter Holsljungamarschen var
lyckat och styrelsen agerade funktionärer.
”Min Kusin och Jag” stod för musiken och
en enkel beskrivning är att kvällen var lyckad.
Nu väntar inomhussäsongen med cuper
och mer om detta kommer på hemsidan.
Högvads avslutning på Överlida Hotell är
genomförd och om någon fick pris kommer
även detta på hemsidan. Det så uppskattade Skoj o Ploj är säkert avgjord när Spegeln kommer ut, men information om detta
kommer senare. Vi kan hänvisa till www.
facebook.com/SkojPloj där det finns en del
kul att ta del av.
Eftersom Spegeln kommer ut innan Jul, vill
vi från Högvads BK passa på att önska alla
läsare en God Jul och ett Gott Nytt År.

			

/Styrelsen i Högvads BK

Åldersbetingad
Nedsättning (av)
Korttidsminnet
Ett stort tack till alla
markägare, funktionärer och
inte minst alla lagen som
gjorde årets
Holsljungamarsch
till en fantastisk dag!

Spegeln nr 90 Årgång 30

År 2012

Holsljunga Spinning och Box

Kom i form!!

Är du sugen på att träna?
I Holsljunga idrottshall har vi både
spinning- och boxpass

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. Övrig uthyrning sker genom Maria eller
Monika på Moga Fritid tel 18192.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag

Box
Spinning		
Spinning/Styrka
Spinning		
Spinning		
Spinning		

18.30 – 20.00
18.00 – 19.00
18.30 – 19.30
19.00 – 20.00
17.00 – 18.00
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
VÄLKOMNA!
Nu när jultomten alla klappar ska bära
och kånka
Vill vi inte att han för mycket ska stånka
För att han detta ska orka
Vi svett från hans panna får torka.
Han i Holsljunga Idrottshall valt att träna
med oss instruktörer så stolta och väna.

God Jul
och

gott Nytt år
önskar vi er alla

Lena, Jonna, Cina,
Matilda, Elin och Ulrika

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
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Spegeln 30 år
Spegelns 30 årskalas firades utanför affären man fikade kunde man titta och läsa i alla
i fint sensommarväder lördagen den 1 sep- gamla Speglar, som kommit ut sedan startember. Förberedelserna började med att 7 ten februari 1982, totalt 89 st!
av byns glada damer bakade rulltårtor och Dagen till ära hade Anita rabatt på bensin
skänkte till Byalaget.
och diesel. Många passade på att fylla tanKvällen innan bars Joakims
ken och det var stundtals kö till pumpen,
redan uppsatta partytält från
särskilt när i stort sett hela kyrkbyn ville
Vilan upp till affären, av 6 startanka samtidigt. Totalt såldes ca 1500 liter
ka herrar.
under dessa timmar.
Tältet tog upp hela vägen, vilUnder dagen pågick även en utlottning
ket gjorde att en bil fick köra
bland de som handlade för minst 500:- i afrakt igenom för att komma vifären. Efter dragningen kunde 3 personer
dare. Ovanlig tunnel!
hämta ett presentkort på vardera 250:-/st.
Vi gratulerar Lilly Johansson, Eivor GusRulltårtorna lades i långa rader på fina trätavsson och Inger Lindberg Hedin.
brickor (tillverkade av Roger A) och dekoreSpegeln och Styrelsen var mycket nöjda
rades med grädde och jordgubbar och flagmed dagen och ser fram emot nya kalas
gor dagen till ära.
i framtiden. Fortsätt därför att skriva och
När tält, bord, stolar och tårtan var på plats
lämna in material eller tipsa redaktionen
kunde kalaom vad vi skall skriva om.
set börja.
Utan er blir det inget att Spegla i Byn.
Mellan kl
/Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson
10-13 serverade
Byalagets
Rosor
Ulla-Britta,
Elionor
till alla go´a tårtbagare
och Anna-Karin ca 100 personer kaffe och
som gjorde att 30-årskalaset blev
tårta. Vid 11-tiden fick vi lyssna på fin muen smaskig tillställning!
Rosor också till Daniel, Elin och Marika
som stod för den härliga underhållningen.
/Byalaget

Tack

alla ni som skickar in
bidrag till Spegeln!
För att underlätta
redigeringsarbetet vill vi
att ni skickar
text & bilder separat.
Tänk på att endast
använda adressen
sik och sång framförd av Daniel Claesson,
Elin Larsson och Marika Svensson. Medan
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Öxabäcksvägen 10, 512 65 Mjöbäck
Tel: 0325-186 16
www.vastkuststugan.se

Öppettider:

Måndag - Torsdag 7-18
Fredag 7-16
Lördag 9-12
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Rätt lösning på tävlingen i föregående nummer

1. Dagg på Irland
2. Dörrdryck
3. Öriddare
4. KO i ring
5. Sydtysk fågel
6. Mormors ringar
7. Två fästningar
8. Engelsk drottning
9. Gammal Göteborgare
10. Metallsal
11. Svart bil
12. Säkert
13. Agentdricka
14. Köttätare
15. Sydligt sköljmedel
16. Ensamstående österländska
17. Fullriggare
18. Klar stjärna
19. Landskap
20. Handikappingång
21. Svart sammet
22. Klockas
23. Jan Gångare
24. Dansk stad
25. Hög sprit
26. 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.

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

Vinnare
Responsen på tävlingen i förra numret
blev kanonbra - vi fick in hela 15 svar!
Detta är nytt rekord och riktigt roligt!
Tävlingen i detta nummer är svårare,
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
Tage Johansson
Birgit Björendahl
Andreas Björnvik
Stort grattis!
Ni kan hämta ut två trisslotter var i
Anitas Handel.
Spegeln nr 90 Årgång 30
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Holsljungason
ledare för Sveriges 4H-are!
Vid Rix-stämman för Sveriges 4H som hölls i juli i
år, valdes Erik Johansson,
Skrötås, till ordförande för

förbundet.
Det är med stolthet vi
i Holsljunga kan konstatera detta. 4H är
en förening som arbetar mycket för ungdomar. Ett motto är
”Av ungdomar – för
ungdomar”. Det är
härligt att se hur fint
ungdomarna tar hand
om varandra och ser
till att de har en vettig sysselsättning.

Just nu är aktiviteten i Holsljunga 4H ganska låg, men finns det några som vill göra
något för sig själv och andra så är det bara
att sätta igång. Vi har några stycken som
gärna jobbar vid Tomtepromenaden. Inledningsvis och speciellt om man jobbar med
mindre barn behöver det finnas vuxna som
stöttar i bakgrunden. Man får så mycket positivt tillbaka. I somras fick Lasse och jag besök av ett gäng cyklande 4H-are. De var på
väg till Uppsala och Rix-läger. Vi blev också bjudna på ett bröllop i Schweiz. Det var
4H-are som gifte sig. Listan kan göras lång
över allt som vi fått vara med om på grund
av 4H. Så du som förälder som läser detta
– tveka inte – ta kontakt med oss på Nygården så får du reda på vilket material som
finns för att komma igång med en grupp.
”Mamma 4H” Inger Lindberg Hedin

Ett gäng norrmän skulle mäta hur lång en
flaggstång var. Dom ställde sig på varann
för att kunna mäta den. En svensk gick
förbi. Han sa:
- Vore det inte lättare att lägga ner flaggstången på marken för att mäta den?
Norrmännen skrattade högt och en sa:
- Det är höjden vi ska mäta, inte längden.
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EKO-museets dag
Näst sista helgen i juli var det dags för alla
eko-museer i Nedre Ätradalen att hålla öppet de olika besöksmålen. Vi i Holsljunga
har ansvaret för Gräne gruva och vi ordnade en geologivandring i gruvan. Vi fick
hjälp i geologins grunder av amatörgeologen Stefan Nilsson.

Vi fick en fin förmiddag i den solbelysta
gruvan och de olika geologiska termerna
gnuggades. Tidsrymden när det gäller
geologin är ju nästan ofattbar. Gräne gruva
tillkom för ett antal miljoner år sedan. Där
pratades om många mineraler bl a kvarts,
fältspat, euxenit. En del av oss kände oss
nyfikna på en fördjupning av kunskapen så
vem vet kanske vi kan samlas och lära oss
mera?!
/Inger Lindberg Hedin

Karaktärsfasthet är ibland ett
annat ord för tjurskallighet.
Visste du, att i Norge kallas Urologen
för Dolmenkollen?
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Att få leva ut
Klockan var 15:33, han skulle ha gott om
tid att förbereda sig inför söndagens träning. Solen lyste starkt på den nya konstgräsplanen som precis byggts på Hedevi’s
IP. Joakim som vanligtvis var emot allt med
konstgräs, såg fram emot att få spela på ett
annat underlag än den gamla vanliga planen som mest liknande en åker! Han gick
in i det tredje omklädningsrummet som låg
högt beläget och släppte ner träningsbagen
på träbänken som låg närmast fönstret. Det
var hans favoritplats, man kunde se ut över
hela Lysekil därifrån. En bra plats att blicka
ut över för att samla tankarna innan träning eller match. Han tog på sig kläderna
i samma ordning som alltid, först shortsen
sen t-shirten och sist strumporna som han
tejpade upp. Det vita hårbandet som låg i
det ena ytterfacket tog han upp och satte
på huvudet, det ljusa halvlånga håret låg
nu perfekt. Han tittade sig själv i spegeln
i andra delen av omklädningsrummet och
tyckte faktiskt han såg rätt proffsig ut!
Resten av killarna från laget började droppa in, en efter en. Och vem var sist om
inte Danne? Joakim och Danne hade varit
bästa kompisar sedan dagis, fast de var så
olika…
Tjena Jocke, lika tidig som alltid!
Ja, man måste ju ha tid att förbereda
sig… jag klarar inte att stressa så som du,
sa han skämtsamt.
Äh skitsamma, vi kommer ju inte bli
proffs precis!
Några minuter senare blåste Oscar i sin
silvriga visselpipa, vad mer än att den var
köpt i Liverpool när han var på studieresa
med SvFF för 7 år sedan gjorde att han
fortfarande använde den på varje träning?
Det var i alla fall det mest irriterande ljudet
Joakim visste, inte bara för att han hejade
på Arsenal utan mer för att ljudet var så
otroligt pipigt…
Oscar drog igång träningen, han samlade
gruppen i en ring runt sig och gav sedan
direktiv åt Simon att leda uppvärmningen.
Det var ganska simpelt egentligen, lite löp-

ning och olika rörelser för att få upp pulsen.
Eftersom det var söndag betydde det 1 timmes fys och 30 minuters spel på slutet. Efter 40 minuters intensiv löpträning ansåg
majoriteten av killarna att nu var det minsann dags för vattenpaus! Svetten forsade
från allas pannor, inte ens Joakim som var
den fysiskt starkaste i laget hade klarat sig
fri från svettfloderna. Han var sist ut från
tränarbåset där Oscar satt och intensivt
studerade dem och deras tekniker under
de olika momenten.
Du Jocke, kom förbi klubbstugan efter att du har duschat sen, sade han och
petade lite lätt på Joakims rygg.
Han tänkte på det där resten av träningen… passningarna gick fel, skotten som
annars gick in gick nu stolpe ut. Vad kunde det vara? Var han för otränad för att få
starta på tisdagens match mot Strömstad?
Han försökte slå bort tankarna den sista
kvarten och lyckades faktiskt göra två riktigt snygga mål på halvvolley.
Prick halv sju samlade Oscar in laget vid
mittcirkeln för att komma med lite information om de närmaste dagarna under tiden
som killarna stretchade.
Vi tränar imorgon klockan sex som
vanligt och då har jag valt ut startelvan till
matchen på tisdag. Jag hoppas verkligen
att ni är nöjda med dagens träning! För jag
ser tydliga förbättringar hos samtliga av er
i alla moment, ni måste kört hårt nu i sommar grabbar! Iväg och duscha med er nu
så ses vi imorgon, hejdå.
Ingen hade speciellt mycket energi för att
orka skynda sig in till duscharna, men Joakim ville verkligen få reda på vad Oscar
hade att säga så fort som möjligt! Så han
slängde snabbt av sig kläderna och hoppade in i duschen. Tio minuter senare stod
han framför spegeln och fixade till sitt hår
med det sista vaxet från burken han hade
köpt på Kreta i början av sommaren. Kläderna och skorna slängde han bara i väskan, resten av laget bara stod och tittade på
honom. Han brukade alltid vara först och

Spegeln nr 90 Årgång 30

År 2012

13

sist från omklädningsrummet… Allt skulle
ligga perfekt i väskan och det skulle ta den
tid det tog att fixa i ordning sig! Stress var
ingenting som passade Joakim, men just
idag så var det ett undantag.
Han tog på sig sina vita, låga Converse
och gick ut från omklädningsrummet, bort
mot klubbstugan. Det var lite svalare nu än
tidigare, vilket bara var skönt. Kunde det
verkligen bara vara 50 m att gå dit bort?
Joakim tyckte det kändes som att han aldrig kom fram, som om att det satt ett stort
tuggummi under varje sko som gjorde att
han inte kom någonstans. Fy så nervös
han var, snart började han väl bita på naglarna med.. Nej det borde inte vara möjligt
med tanke på hans redan sönderbitna naglar!
Tjena, kom och sätt dig här jämte
mig, sade Oscar samtidigt som han hällde
upp en kopp kaffe.
Han gick fram till det relativt nya bordet,
som stod intill prisskåpet, och satte sig på
en stol med rosa dyna som troligen varit
röd någon gång för många år sedan. Joakim tittade rakt ner i bordet och det uppmärksammade Oscar direkt.
Du behöver inte vara nervös, det är
inget dåligt jag ska berätta! Jag är otroligt
glad för din skull och du är verkligen värd
den här chansen, Jocke.
Han tog fram ett kuvert med SvFF’s logo
i högra hörnet och bad honom öppna det.
Joakim var så ivrig att han bara kunnat riva
upp hela kuvertet för att få läsa vad det
stod, men han ville verka cool så han tog
ett djupt andetag innan han drog pekfingret
genom det. Från vänster till höger med ett
enda drag.
“Härmed kallar vi Joakim Brixling till p17’s
landslagssamling på Bosön 5-9/8 ”
Han skumläste resten av brevet, det mesta
var rätt ointressant om vad man skulle ha
med sig och hur veckans schema skulle se
ut.
Shit, har jag blivit uttagen till Bosön?? Han tittade med sina stora blå ögon
på Oscar som satt och smålog lite.
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Ja, de har haft bra koll på dig! Du har
ju varit med på alla zonträningar, läger och
arbetat dig uppåt. Du har talang Joakim,
hör du det? Om du fortsätter att utvecklas
som du gör nu, ja då finns det inga gränser
på hur bra du kan bli. Jag kommer att åka
med dig upp till Stockholm och om du vill
så kommer jag att ha några extrapass med
dig så att du verkligen visar upp dig från din
bästa sida!
Oj, ja gärna! Allt för att prestera så
bra som möjligt, det vet du. Tack som fan
för att du åker med mig dit upp, kommer
kännas mycket tryggare!
Så iväg med dig, vi ses imorgon! Oscar log sådär som bara han kan, men smilgroparna syntes tydligare än vanligt.
Han svävade som på moln hela vägen
hem, mamma och pappa skulle inte tro
sina öron. När han kom hem tio minuter
senare satt hans mamma i familjens stora
skinnsoffa, hon hälsade glatt och frågade
hur träningen hade gått.
Riktigt bra! Sade han och gav henne
kuvertet.
Hon tog upp pappret som låg vikt i, han såg
på hennes ansiktsuttryck att hon blev jätteglad över det hon läste. Hon reste sig ur
soffan och gav honom och en stor kram.
Åh älskade Joakim, så himla kul!
Det här kommer gå hur bra som helst, visa
dem vad du går för! Han såg att det var på
väg en liten tår ur hennes vänstra öga.
Tack mamma, berätta för pappa sen
när han kommer hem. Jag är jättetrött så
det är nog bäst att jag går och lägger mig
direkt, godnatt.
Han slängde de svettiga träningskläderna
i tvättkorgen. Bredvid stod spegeln, den
enda i hela huset som han kunde se sig
själv i helbild. Han betraktade sig själv,
kunde han verkligen vara så duktig? Kunde han vara en av dem som fick chansen i
landslaget? Bara tanken på att om 7 dagar
skulle han vara på väg till Stockholm, till en
chans han kanske aldrig skulle få igen, var
svindlande. Han bara måste ge allt, även
om han inte orkade mer!
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Han gick in på sitt rum, som låg vägg i vägg
med badrummet. I taket, rakt över sängen,
satt en affisch på hans idol, Samir Nasri.
Tänk om han faktiskt kunde bli lika bra som
honom, fast hans mål var att bli ännu bättre.
Måndag morgon, kändes inte lika ångestfylld som vanligt. Han var uppe tidigt och
var klar i god tid innan skolan skulle börja.
Dagen gick riktigt snabbt och kvällens träning gick bättre än han hade förväntat sig!
Mest match och lite lättare teknikövningar.
Oscar gick igenom vilka som skulle vara i
startelvan på tisdagens match och sen var
det dags att duscha, alltid samma upplägg
dagen innan match. Joakim försökte koncentrera sig på skolan, men det gick liksom
inte. Alla tankar kretsade runt fotboll, trots
att han gick på fotbollsgymnasiet. Matchdag, fullt fokus på att vinna. Att seriens etta
och tvåa skulle mötas i något som borde
vara årets match i division IV borde göra
alla mer taggade. Han var på plats långt
före alla andra, redan vid kvart över fem
trots att samlingen inte var förens klockan
sex. Men han gillade känslan av att vara
själv i omklädningsrummet, byta om långsamt och med perfektion. Inget skulle lämnas åt slumpen! Konstgräsplanen skulle
matchinvigas, det här kunde inte sluta annat än bra tänkte han när han långsamt joggade ett varv runt planen. Nu var det bara
en kvart kvar till samlingen, han skymtade
Oscars vita BMW borta vid parkeringen.
Han kom gående mot byggnaden med omklädningsrum och hejade glatt när han fick
syn på honom.
Vid sextiden var samtliga spelare på plats i
ett av de nyare omklädningsrummen. Joakim tyckte de flesta i laget såg stressade ut
när de stod där och bytte om, ingen vidare
tanke på vilken ordning kläderna togs på
eller att man kanske skulle varva ner för
att inte vara övertaggad när domaren blåste igång matchen. Men han var inte som
de andra, han hade ända sedan han var
tolv-tretton haft sitt egna sätt att sköta träningen och hur han laddade upp. 30 minu-

ter kvar och nu var det dags för uppvärmning, Oscar hade sagt att Joakim skulle
få ta uppvärmningen idag. Alla suckade
skämtsamt, när det var han som skulle
hålla i uppvärmningen då var det full fart
från början! Matchen drog igång och hela
laget kände att det skulle behövas en kollektiv insats för att kunna vinna. Så i den
31 minuten fick Joakim en fin crossboll från
Andreas på högerkanten, han dribblade av
sista backen och kom fri med Strömstads
målvakt. Han hann tänka mycket innan han
slutligen valde att vänta ut målvakten och
sedan chippa över honom. 1-0 efter 33 minuter! Efter det stannande matchen av, Lysekilsgrabbarna körde på en mer offensiv
spelstil och släppte inte många bollar förbi
sig. I den 76 minuten blev han utbytt mot
Gustav, Oscar klappade honom på axeln
innan han återgick till att springa runt och
gestikulera vid tränarbåset. Äntligen blåste
domaren av, de hade vunnit mot serieledarna! Och Joakim hade blivit matchhjälte,
det här kändes hur bra som helst! Resten
av veckan rullade på, träningarna gick bra
och Oscar var nästan lika taggad som honom. Under lördagskvällen började han
packa ihop sina saker inför den kommande
veckan. Han vek kläderna mycket ordentligt och lade dem sedan i färgordning för att
lättare kunna koordinera i garderoben när
han skulle komma fram till sitt hotellrum på
Bosön.
Det var söndag eftermiddag, det ringde på
ytterdörren och han gick upp för att öppna.
Det var Oscar, han såg ganska så spänd
ut!
Är du klar mannen? Sade han och
var redan på väg in genom dörren.
- Hmm, så redo jag kan bli just för
tillfället.
Joakim gick in till köket och satte sig vid
bordet där hans mamma och pappa redan
satt. Det var dukat för fyra, alltså skulle Oscar fika med dem innan de båda skulle vidare till centralen för att ta tåget därifrån.
Hans mamma hällde upp kaffe i alla fyra
porslinsmuggar som stod på den blom-
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mönstrade vaxduken. Oscar satte nästan
i halsen när han tog första klunken, det var
för varmt.
Ni måste vara riktigt stolta som föräldrar, inledde han. Som ni vet så har jag
följt Jocke ända sedan jag tog över killarna

i p95, jag kan säga utan att överdriva att
han skiljt sig från de andra ända sedan
dess! Han har talang, verkligen. Jag lovar
att hålla er uppdaterade under veckan, det
här ska bli startskottet för dig! Han tittade
på Joakim och log lite innan han harklade
sig för att fortsätta. Du kommer gå långt,
det vet jag.
Oscar tittade ner på sin silverklocka av
märket Gant och insåg ganska snabbt att
tiden runnit iväg, de skulle vara tvungna
att åka redan nu för att hinna i tid till tåget
som väntade i Göteborg. Joakim gick fram
till sina föräldrar och kramade om dem, sedan gick han efter Oscar ut till hallen. Han
tog sina två fullpackade väskor som stod
intill skohyllan och gick ut genom dörren.
Nu var han på väg, mot något spännande
men ändå så okänt.
/Sofia Lindgårde

Vad är detta? Den blir
allt vanligare och kal�las QR-kod (Quick
Response). Koden är
2-dimensionell
och
kan därför innehålla
mycket mer information än en traditionell
streckkod. Koderna kan bland annat hittas
på reklamskyltar och i tidningsannonser,
där läsaren kan scanna QR-koden med sin
mobiltelefon, som då öppnar en webbsida
med erbjudanden eller mer information.
QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, liknande ett visitkort. Koden scannas
av mobiltelefonen, som sedan automatiskt
lägger till uppgifter såsom namn, telefonnummer och adresser, direkt i telefonens
adressbok. Installera en app helt gratis och
din smartphone kan läsa och avkoda QRkoder! För Android finns ett flertal att välja
bland. Vilken du väljer är en smaksak. Sök
på Google Play efter QR kodläsare. Det
finns även gratis scanners för Iphone användare.
Du kan testa funktionen, genom att scanna
in ovanstående QR kod!
/Webmaster

Lika som bär?

Lisbeth Andersson?
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Tårtstuga
För andra året i rad anordnade Hembygdsföreningen en utställning i Lill-stugan. I samband med utställningen, ser vi också till att man kan få slå sig ner och få lite fika: Eftersom
temat på årets utställning var Bröllop: Bilder och kläder, så tyckte vi det passade med bröllopstårta på menyn. Det visade vara en mycket lyckad kombination och ca 50 personer
kom till Högelycke denna kväll.
Bas för utställningen var Gerd och hon hade flera duktiga till hjälp, ingen nämnd och
ingen glömd. Det fanns brudklänningar från flera årtionden. Några slöjor och/eller klänningar hade används i två generationer. Ja vi som tittade kunde konstatera att modet har
skiftat även på detta område. Tack alla för era fina insatser.
/Hembygdsföreningens styrelse

Jag önskar er alla en riktigt

God Jul
och
Gott Nytt År!
Gerds Hårvård
0325 - 333 35
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Tomtepromenad
i

Holsljunga

Lördagen 8 dec 2012
Start kl 14-16
Start/Mål: Församlingshemmet

Vuxna 30kr & barn (under 16 år) 20kr
Tipsrunda på Näset.
Glögg, korv, godis!

Kaffe, lotteri i församlingshemmet (välgörenhet)
Liten marknadsplats vid start/mål
Arr: Samarbete mellan
föreningar i Holsljunga

Till alla goa låntagare som jag haft förmånen att få träffa under min
tid på biblioteksfilialen vill jag säga ett stort

TACK

för den här tiden!
Det har varit ett nöje att åka till Holsljunga varje tisdag!
Många trevliga samtal har det blivit och många glada skratt
Vi ses säkert på biblioteket i Svenljunga, eller på stranden vid stugan...
Kram till er alla!
/Mary-Ann
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JULGRANSPLUNDRING
Efter förra årets succé gör vi ett nytt försök även i år!
Välkomna till HÖGELYCKE den 12 JANUARI 2013
/Hembygdsföreningen

Därför skall du bära reflex
Om du har mörka kläder upptäcker en
bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du
från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.

Använd huvudet
- glöm inte
REFLEXEN!

Vilket skäl har du till att
inte bära reflex?

Rosor till
Anders Gustavsson för att han sköter
gräsklippningen i korset så bra.

Julklappstips

/Byalaget

Varför inte köpa ett klippkort från Spinninggänget och ge bort i julklapp?

Många rosor till
Föreningen ”Ändringen” för allt arbete ni
lagt ner på städningen på Lövsta Rastplats genom åren. Tack vare er har Byalaget haft pengar till att genomföra många
projekt i vår by.

Vi har både 10- och 20-kort.
Kontakta någon av instruktörerna
så hjälper vi dig!
/Holsljunga spinning och box

/Byalaget
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År 2012

19

En reseberättelse - Våga vara rädd
För sisådär tio år sedan (kanske mer) förstog jag att om man pluggade vidare efter
gymnasiet kunde man göra ett utbytesår i
ett annat land. För lika många år sen bestämde jag mig för att en dag skulle jag
göra det. Sedan dess har mycket hänt. Jag
har redan bott utomlands i omgångar och
landet jag velat åka till har varit allt från
Australien till Sudan. Men så hände något.
Sedan första gången jag satte skidorna på
en puderklädd alpsida har det inte rått någon tvekan – vart jag än åker måste det finnas branta berg. Så i september förra året
flyttade jag till Genève, i Schweiz.
På vägen mot min nya hemstad var jag
ofantligt nervös. Skulle jag träffa någon
att åka skidor med? Skulle rummet jag
fått visa sig vara en bluff? Vad skulle jag
läsa för kurser? Många var rädslorna, men
framför allt en överskuggade allt; skulle jag
överhuvud taget förstå något?
De flesta universitet kräver nivå B2-certifikat för att man ska få söka in. Jag hade
visserligen bott i Frankrike, men tillsammans med svenskar, och på jobbet pratade
jag engelska. Kort sagt: jag hade en lägre
nivå. Men när jag frågade min studierektor om hur jag skulle bevisa min nivå då
jag "bott och arbetat i Frankrike" fick jag till
svar "skriv det". Så det gjorde jag. Och sen
började jag svettas.
Redan i juni åkte jag ner till Chamonix,
Frankrike för att läsa upp franskan och
klättra, och fick papper på att jag nått nivå
B1, dvs nivån under det angivna minimikravet.
Jag har gett mig ut på en del äventyr sedan
studenten, men den här gången kände jag
på mig att det skulle bli en av de tuffare
utmaningarna, och jag var ärligt talat riktigt
riktigt nervös.
I augusti kom min fantastiska föräldrar ner
och hälsade på och hjälpte mig att flytta
från bergen till sjön och för att citera min
pappa "[jag] var i obalans"
Delad glädje är dubbel glädje, men delade
bekymmer är halva bekymmer. Och som
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tur var träffade jag redan min första timma i
stan Julie, min rumsgranne. Hon kom snart
att visa sig vara inte bara en perfekt sambo
(dvs hon diskar, en deprimerande sällsynt
egenskap i studentboendesammanhang)
utan även en helt underbar vän som det
gick att dela alla typer av bekymmer med!
Från vår första vandring ner till välkomstceremonin till hennes avfärd i februari hann
vi dricka oräkneliga koppar te och ta minst
lika många promenader, under vilka vi diskuterade allt från de sötaste assistenterna
till psykoanalysens möjligheter och begränsningar. Och apropå begränsningar...
Att förstå en föreläsning på ett språk man
mest talat med andra svenskar på gymnasiet är inte helt lätt. Faktum är att det är
precis så svårt som jag var rädd för. Att försöka göra sina tankegångar förstådda på
ett seminarium i politisk filosofi är inte lättare. Oftast följdes mina kommentarer och
frågor av att läraren pratade ett par minuter om dagens ämne, och sedan vände sig
mot mig med ett vänligt, men lite osäkert
leende, alternativt en kommentar i stil med
”jag vet inte om det besvarade din fråga...”.
Men jag hade även rätt i att allt går om man
bara vill och anstränger sig lite. Och trots
att jag inte ens förstod när jag uppmanades att säga mitt namn i början, hade jag
fyra månader senare klarat åtta av nio kurser. Mycket tack vare den hjälp fick jag av
min stilige franske pojkvän som renskrev
mina uppsatser, men också genom en hel
del hårt arbete. Efter ett år i en av världens
rikaste städer är det bara att konstatera:
de har inte latat sig till sina rikedomar. I
Schweiz gäller disciplin, och eftersom ungefär halva skolan kommer från den tysktalande delen och klarar sig bra, förväntas
detsamma av utbytesstudenter.
Men gjorde jag då inget annat än att plugga? När höstterminen slutar har man en
månads tentaplugg. Detta utnyttjade jag
genom att varva tentaplugget med dagsutflykter till de omgivande bergen. I klätterhallen fann jag en väninna med en liten gul
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Ford Ka, och med den tog vi oss runt till
olika startpunkter, för att sedan sätta skidor under fötterna och ”huda” upp till olika
toppar. För er som inte är lika nördiga som
jag innebär detta att man klistrar fast en
imitation av en sälhud under skidorna som
man enkelt tar av vid toppen för åka utför
ner. Att spendera en dag i orörd natur, bara
höra ljudet av knarrande snö under fötterna, ta en kopp hett te och en croissante
på en bergstopp och komma hem fysiskt
utmattad är klart underskattat.
Efter ett par hektiska veckor av tentor har
man sedan en månads vinterlov. En vecka
i Paris var givet, men sedan såg min prioriteringslista trots allt ut som följer; 1. lära
mig franska, 2. åka riktigt mycket skidor, 3.
se omgivningarna, 4. klättra 5. klara mina
kurser...
Så efter den franska huvudstaden väntade
återigen ett par veckor i alperna.
Påsklovet tillbringades även det på skidor,
och den sista veckan innan jag åkte hem
klättrade, vandrade och sprang jag runt
bland bergsgetterna medans mitt inre spelade soundtracket från sound of music.
Att befinna sig utanför sin vanliga miljö kan
ge nya perspektiv. Liksom man förstår att vi
har det bra ställt ekonomiskt, går det snabbt
att inse varför vi kallas världens mest jämställda land. Som politiskt intresserad var
det för mig ibland smått chockerande att
få höra kommentarer som ”Sverige har ju
fler hemmamän än hemmafruar” nästan
lika ofta som ”men du är ju inte blond”. Andra saker som är svåra att fullt förstå innan
man upplevt det är känslan av att förstå, ha
saker att säga, men inte kunna få fram det.
Jag har numera en helt annan förståelse
för alla invandrare vars utbildningar inte
godkäns, eller som diskrimineras bort på
grund av namn och brytning.
För många som åker på utbyte är det första
gången de bor i ett annat land. Det var det
inte för mig. Men det var första gången jag
verkligen kände mig som en invandrare.
Jag brottades med byråkrati på ett språk

jag inte behärskade, gjorde bort mig för att
jag inte kunde sederna och misslyckades
kapitalt med att göra mig förstådd.
Avslutningsvis hopppas jag verkligen att ni
som har chansen att åka utomlands – för
att jobba, plugga eller bara resa – verkligen
tar den. Det kommer vara jobbigt och krävas en del beslutsamhet. Men det kommer
vara mer än värt det!
Många som åker vill festa. Men för min del
var det skidåkning som lockade, och jag
lyckades klämma in 5 effektiva skidveckor,
en i Paris och oklart antal dagsbesök i omgivande städer och klätterklippor. Jag har
dessutom fått vänner för livet, lärt mig ett
språk flytande och fått ovärderliga upplevelser jag inte kunde fått på något annat
vis.
/Cecilia Gustavsson

Vad är Erasmus?
Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram
som ger möjlighet att studera eller praktisera i 32 länder i Europa, däribland alla
EU-länder samt bl.a. Schweiz och Norge.
Programmet har funnits i 25 år, och läsåret 2010/2011 fick över 231 000 studenter
stipendiet, vilket är rekord.
Hur stort stipendie man får varierar något,
men i genomsnitt får man 250 €/mån (ca
2 300 SEK)
De populäraste länderna att åka till är
Spanien, Frankrike och Tyskland.
Källa: Europeiska Kommissionens hemsida.

Har du något roligt reseminne
du vill dela med dig av?
Skicka text och kanske en bild till
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Hembygdsföreningen

I slutet av september hade vi i Hembygdsföreningen förmånen att få fira vår medlem
Alfhild Erikson. Hon har varit med i föreningen sedan den startade och var en av de
aktiva som gjorde det möjligt att vi kunde
satsa på Högelycke. Alfhild är fortfarande
aktiv i föreningen. Hon är stugvärd och ser
till att vår fina hembygdsstuga mår bra och
har fönstrena fulla av pelargoner. Vi kunde
avnjuta en trerättersmiddag på det härliga
matstället ”Du och jag” i Mjöbäck.

Storviltsjägare

/Inger Lindberg Hedin

Alfhild!
Vi kan se det som en favör
att du hos oss är en aktör
Med din spänst och din vigör
håller du oss på gott humör
30 år du Högelycke trogen varit
ett rekord som nog ingen kan slå
Tidens tand har med dig framfarit,
tänk att vara nu som då!
Din tanke är kvick
och dina ben har spänst
Tack för att du använt dem
i hembygdens tjänst
Alfhild –
Tack för allt du gjort
Både smått och stort”
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Inga-Lisa Svensson fällde ner sin tionde
älg vid höstens älgjakt, det blev en vacker
12-taggare. Sin första älg sköt hon 1965.
Hon har haft en förkärlek för tjurar, 7 av de
tio har varit tjurar.
En udda 12-taggare var det tidigare rekordet om man ser till hornkronan men viktmässigt var det en 8-taggare. Inga-Lisa har
varit en mycket bra tävlingsskytt och de
flesta älgarna har fallit för endast ett skott.
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Har Gud skapat fröken? frågade lille Pelle
på första religionslektionen i skolan.
- Javisst.
- Har Gud skapat mig också?
- Jadå, han har skapat dig med.
- Visst håller fröken med om att Gud har
blivit skickligare på senare tid?

- Mamma, kan du hjälpa mig att knyta
skorna?
- Fråga pappa, han har bättre knytnävar.

Ute på cykeltur:
- Kalle! Bromsa inte med fötterna! Du
förstör stövlarna och kan bryta foten eller
benet!
- Pelle har brutit cykelbenet! (Sanningen
är att han brutit nyckebenet. Reds. anm.)

Tomten mådde visst inte så bra?
- Nä, han säckade ihop.

- Varför ramlar de där ungarna omkull hela
tiden?
- De är trillingar.

- Var det många som dansade runt granen?
- Ja, varenda kotte.

Förskolan
I början på november hade vi besök av brandkåren. Vi fick både titta, sitta och åka med.
När dom satte på sirenerna trodde folk att det brann i Holsljunga. Det var spännande!
Kevin:
Elin: 		
Fabian:
Lukas:

Brandbilen. Barnen ville åka i den. Stege.
En brandbil. Där är ju hans pappa (Albins). Elin är där uppe (pekar).
Det är en brandbil. Dom körde oss. Dom hjälpte oss. Vi åker brandbil.
Jag vet inte. Den tuta.
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Förskolan
4-åringarna på förskolan i Holsljunga har
den här terminen ett temaarbete som
handlar om fiskar och hav med allt vad
det innebär. Barnen är mycket intresserade av att fiska därav val av tema.
Barnen har gjort varsitt akvarium av en
papplåda (se bilderna nedan). Målat, lagt i
sand, stenar, växter och sedan fyllt på med
fiskar av papper, tyg och trolldeg. Vi har
även läst om olika fiskar, sett filmer, spelat
spel och lärt oss lite fakta om djuren som
lever i havet. Ute i naturen har barnen fått
tillverka egna fiskespön av pinnar och vi
har även grävt efter mask.
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Historier från förskolan
Barnen på förskolan har fått i uppdrag att
ta reda på vilken sorts fisk de äter till lunch.
Annelise berättar att fisken heter sej varpå
en liten kille ser fundersam ut och frågar:
- Vilken tjej?
Barnen bygger koja och får frågan från pedagogen:
- Vill ni låna en fleecefilt?
Men då svarar Anders
- Nej, det finns stötor i den.

Spegeln nr 90 Årgång 30

År 2012

Skolan & Fritids
Det här har vi på skolan jobbat med i höst:
1-2 har tagit reda på lite fakta om sommarblommor och ritat fina bilder.
3-4 har med hjälp av passare ritat blommor
på bilden.
5-6 har forskat kring träd och målat rönnar.

Hej från Fritids!
Vi har under den här terminen pysslat mycket. Det är skönt att sätta sig en
stund efter skolan och koppla av, med
lugn musik och något pyssel. Vi har gjort
fina pärlplattor, målat djurbilder, tillverkat långa ”maskar” av lönnlöv (se bilden nedan). Just nu håller vi på att väva.
Efter höstlovet hade vi hemkunskap och bakade godsaker. Sedan bjöd vi våra föräldrar
på drop-in-fika med utställning av våra arbeten.
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Allsång på Stråvi

En alldeles underbar
augustikväll på Stråvi
Mycket folk
Musiker i högform
Det kunde bara bli

S U C C É !
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Allsång på Stråvi

Du hittar fler bilder på www.holsljunga.com
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Kyrknytt

När detta läses bör beslutet vara fattat hur
det blir i pastoratsregleringen. Det som nog
är klart är att Mjöbäck och Holsljunga blir
en Församling from 2014. Förändringen
blir nog inte så stor, då mycket är gemensamt redan nu. Gudstjänsterna har ju redan minskat och lär väl minska ytterligare.
Man vill ha mer gemensamma Gudstjänster på gott och ont. Den som vill besöka en
Gudstjänst får räkna med att resa mer och
det i en tid då bensinen är rekorddyr och
man kan behöva hålla nere på bilkörning.
Att besöka en annan kyrka kan ibland vara
positivt, men för de flesta är nog hemmakyrkan den bästa platsen att möta GUD på.
Hur Pastoratet kommer att se ut återstår
att se. Uppfattningen har varit olika vilket
som är bäst. Ett eller två Pastorat i Kind.
Församlingens kyrkoråd har yttrat sig, man
var inte enig, men tillstyrkte Stiftets förslag
på ett Pastorat. Två ledamöter reserverade
sig och förordade två Pastorat som följer
kommungränserna.
Den 15 september 2013 blir det val till de
olika instanserna inom kyrkan. Det ska väljas ledamöter till Församling och Pastorat
samt till Stift och kyrkomötet. Under vinter
och vår 2013 kommer en lista att göras klar
på människor som ställer upp som kandidater till i första hand Församlingskyrkoråd.
För Pastoratet kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det är ju viktigt att även Holsljunga blir
representerat, så jag hoppas att den som
får en förfrågan vill ställa upp, även om det
innebär längre resor. Om någon känner sig
manad att stå på en lista, så hör gärna av
er till någon inom kyrkan.
Vad gäller verksamheten så är flera barn
med i barngruppen ”Miniorerna”. Marie Nyman leder barngruppen liksom ”Baby-café”, vilken också är välbesökt. Det går bra
att komma med i grupperna efterhand om
man är intresserad. Syföreningen samlas
en gång i månaden. De gör en stor insats
då de samlar in pengar och skänker till olika välgörande ändamål. De vill gärna ha
fler medlemmar och hälsar gamla som nya
medlemmar välkomna.
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Vi närmar oss nu Advent- och Jultiden. Det
är en stor kyrklig högtid, men gudstjänstdeltagandet har minskat. Låt oss vända på
den trenden. Förr i tiden brukade barnen
tända ljus på söndagarna i Advent. Vi har
försökt att återskapa detta, men det har varit lite svårt. Det vore roligt om det kunde bli
så igen att man tog med barnen till kyrkan
och det ordnades lite extra för dem. Man
tänker på orden i Markusevangeliet 10:14
”Låta barnen komma hit till mig och hindra
dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.”.
Kanske en och annan tittar lite snett om det
blir lite stökigt, men det är Jesu ord och det
är det som gäller. Även på Julafton brukar
det ordnas speciellt för barnen, då det är
samling vid krubban. Under skördemässan
den 14 oktober deltog en hel del barn då
det också var dopminnesgudstjänst. Vid
auktionen i församlingshemmet blev det
också god uppslutning och behållningen
blev 4260 :-.
För övrigt kanske var och en behöver tänka över sin situation. Dagarna kommer och
går och man klarar sig bra, men en dag
kommer den sista dagen och då gäller det
att vara beredd. Vi har ofta så mycket att
göra på söndagarna, men vi borde nog
tänka mer på tredje budet ”Tänk på vilodagen så att du helgar den.”. Att helga vilodagen är att göra den helig. ”En dag för helig
sammankomst.”. 3 Mos.23:3. Man kommer
till kyrkan när man kan, lyssnar till predikan
och Guds Ord. Får förlåtelse för det som
blivit fel, tar emot Herrens Heliga Nattvard
och får be om hjälp för veckan som kommer. För de flesta kommer det nog att gå
bra, men det kan också hända att man
drabbas av sjukdom och andra svårigheter. Är det så att döden närmar sig så kan
vi tänka på Bo Giertz ord i konfirmationsboken Grunden. ”Den människa som söker
Gud i hans kyrka, genom Nattvarden, Ordet och bönen, kan vara viss om att döden
inte ska komma innan man fått en rätt tro
på Gud.”.
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”Jul igen”
Beställ
• Julskinkan
• Kalkonen
• Doppköttet
Skall du göra egen julkorv och köttbullar?
Beställ din köttfärs innan, så mal vi på vår egen köttkvarn
Beställ gärna vår goda hemlagade produkter som
fläskkorv, köttkorv, sillsallad, äppelsill och annat gott

Nyårssupé hemma?
Oxfilé
Fredagsmys?
Prova gärna våra
läckra smörgåstårtor!

eller

festlig exotisk bricka?

God Jul
önskar

Anita med personal
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Tävling - förkortningar
Exempel - 1000 g p e kg = 1000 gram på ett kilogram.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

28 b i a
1000 o e n
365 d p e å
52 k i e kl
10 km p e m
64 r p e sb
60 s p e m
144 s p e g
11 s i e fbl
24 t p e d
88 t p e p
8bpes
349 rdl
9 p i ss
90 g i e r v
18 h p e gb
13 m p e tk
12 st
0gCnvf
4kpeå
2hpec
5fpeh

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.
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. Vinnarna från förra
tävlingen hittar ni på sidan 11.
Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 30 april. 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
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Fiber i Holsljunga
holsljungafiber.se

Fiber till Holsljunga?
Sista socken i Svenljunga kommun

Fiber innebär en investering för
huset, våra barn

Företagen i nutid och framtid.

TEKNIK. Fiberoptiken fungerar genom att ljusstrålen inuti kärnan totalreflekteras mot gränsytan
till manteln. Således kan ljuset färdas mycket långa sträckor, förutsatt att kärnan är optiskt tätare
än manteln och att infallsvinkeln mot mantelytan överstiger gränsvinkeln för totalreflektion.
De förluster som sker i ett fiberoptiskt system beror huvudsakligen på små orenheter som absorberar en del av ljuset. Förluster beror även på ojämnheter i ytan där totalreflektionen sker. Sådana ojämnheter kan påverka ljusstrålars reflektionsvinkel så att de faller utanför totalreflektion.
Den ljusvinkel en optisk fiber kan ta emot ljus för totalreflektion varierar och är beroende dels på
vilken våglängd ljuset har, dels på ingående material i kärna och i mantel. Hur mycket av signalen
som absorberas i ett system beror även på det sända ljusets våglängd.
Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare som skickar iväg och kodar ljussignaler
genom de optiska fibrerna, samt av en mottagare som tar emot och avkodar dem. Om fibersystemet sträcker sig över långa avstånd, finns det ofta behov av signalförstärkare, som är utplacerade
mellan sändaren och mottagaren.
Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Fördelen med
lasersändare är de kan överföra mer energi till den optiska fibern, men de är dyrare och mer
temperaturkänsliga än lysdioder. Mottagaren översätter ljussignalerna till elektriska impulser som
skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller
eller fotodioder. De vanligaste ljusvåglängderna som används är 850, 1310 och 1550 nanometer,
det vill säga infrarött ljus. Förlusterna är minst när våglängden är 1550 nanometer, men samtidigt
är de tekniska besvärligheterna då störst.

Fiber i Holsljunga?
Nu har alla socknar i Svenljunga kommun
bildat fiberförening och är på god väg att få
fiber nedgrävd.
Det är bara Holsljunga som inte är med på
tåget. Skall vi finna oss i det? Hur påverkar
det värdet på våra fastigheter? Som en vis
90-åring sa: Inte skall vi väl göra som när
elen kom – då valde en del att stå bredvid,
men det blev dyrt att ansluta sig sedan.
Enligt information skall vattenfall göra en
del grävarbete. Snabbar vi på det hela kan
vi få ner fibern i samma dike vilket innebär
en rejäl kostnadsminskning.
Hänger du på?
Inger Lindberg Hedin
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Mjöbäcks Sparbank
Vi önskar alla våra kunder
En riktigt God jul!
Mjöbäcks Sparbank

www.mjobackssparbank
Tel. 0325-327 00

Påminnelse till alla
föreningar ! Kom ihåg
att lämna in era nya
årsmötesprotokoll.

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
0325-344 44

Måndag - Onsdag 08.00 - 15.00

Torsdag kl . 08.00 - 20.00
Fredag kl . 08.00 - 21.00
Lördag udda veckor & söndagar 14.00- 21.00
OBS! LÖRDAG JÄMN VECKA STÄNGT !!

Ett stort TACK till alla kunder för det gångna året.
Vi önskar Er en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Vi har stängt från 21/12 kl . 15.00 öppnar åter den 7/1.
Hälsningar Micke och Marie .
www.mjobacksbaren.se
32
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Denna gång hämtar vi en artikel från nr 56
Ur en lanthandlares minne.
J.A. Nilsson, Nilsson i Bredgården som han
vanligtvis kallades, kom dit 1919 som rättare och bodde där i flygelbyggnden till sin död 1955. Han och hustrun Anna fick sju barn, fem pojkar och två flickor. En av
pojkarna var Einar som jag minns särskilt emedan han blev
resande för kolonialvaror och min fader köpte en del av honom.
En av dem var Bertil som bedrev lanthandel i Fegen tills han var
över 80 år. Den ena dottern, Elsa, gifte sig med Mauritz Johansson
från Hid och blev föreståndare för Ljungbergs Läderaffär i Borås
där min fader köpte en del läder till skosulor och tömmar m.m. En
av hans söner är den kände VD:n for Borås Wäfveri, Lars Mauritzon.
Eftersom han genom modern hade anknytning till Bredgården som även
varit förläggargård, förhörde sig forskarna för Hosljungaboken för
om ev. sponsring och köp av boken dock utan resultat.
Men nu var det ju Nilsson jag tänkt berätta om. Jag minns ju honom
mest som varande pensionär. Hans förmiddag gick nog mest åt för att
spela någon kasino i skomakarstugan, invänta postens utdelning inne
på postexp. fast ”Stinsolles” fru ansåg att hans plats borde vara
ute i väntsalen, slutligen ett besök i affären. Där var hans plats
på stolen vid fönstret och då vårsolen värmde hände det att Nilsson
nickade till lite grann. Fast inte om det fanns någon manlig kund.
Då skulle det diskuteras och snusas i näsan vilket lämnat sin bruna
färg både åt skägget under näsan och på golvet runt stolen.
När jag som yngling började i affären skulle han visa mig hur man
gör en strut. Den svarvade han skickligt till men så skulle den hålla att slå i disken utan att gå upp om den skulle vara bra. Men om
jag frågade om det var något jag kunde exp. honom skulle han inget
handla. Han väntade till någon av de äldre blev ledig. Det tog flera
år innan jag godkändes. Han syn blev med åren sämre, men han skulle
alltid med till källaren trots den besvärliga trappan för att utse
sin köttbit i vårt lilla rum där vi styckade. Sista tiden fick vi
hjälpa honom att få tag i trappräcket för att han skulle hitta ner.
När vi sedan började köra ut varor kunde han ju få dem hem.
Jag minns så väl när jag sista gången såg honom. Han var då sängliggande och när jag plockat upp mina varor, hördes ett ”kom
hit” från sängkammaren och jag och hans fru fick resa upp honom i sängen varpå han beordrade fram portmonnän för se pengarna var det ju han som hade hand om. Dagen efter var Nilsson
död. Man kan ju mycket väl förstå fru Nilsson som nästa gång
jag lämnade varor med tårama rinnande utför kinderna utbrast:
”Hur skall jag kunna klara mig själv som inte fått sköta någonting”. Men på den tiden var det ju aldrig tal om jämnlikhet.-

Rolf Magnusson.
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Familjesidan
Fråga

Födda
Allt regnandet i höst
- beror det på klimatförändringar eller är
det normalt?

Sophie Claesson			
Milana Claesson			

Årekulla
Årekulla

Nyinflyttade
Familjen Virtanen-Berg		

Framnäs

- Klimatförändringar.
Bedrije (från Horred)

Gerd Carlsson

- Det är normalt på hösten.

- Båda delarna.
Inga-Lisa Svensson

- Båda delarna.
Inger Lindberg

- Klimatförändringar
har säkert inverkan.
Sanford Svensson
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Bröllop i Bjänsered
Den 25 augusti var en av de fina sommardagarna, då hölls bröllop i Bjänsered.
Mari Forsström och Tobias Josefsson
vigdes i sin trädgård. De bor i det äldsta
huset som de köpt av Tobias farfar för
två år sedan. De efterföljande festligheterna med ca 75 gäster hölls i Bjänsereds
lada, med mycket musik, mat och dans.
Brudparet heter numera Forsström.
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Julens läckra recept
Chokladmuffins
2 ägg
2 ½ dl socker
1 ½ dl vetemjöl
4 msk kakao
1 kryddmått salt
1 tsk vaniljsocker
100 g smält margarin

Stompa
3 dl rågsikt
2 krm bikarbonat
1 krm salt
2 krm brödkryddor
- blandas ihop.
1 dl filmjölk
1 msk sirap
- tillsättes.

Fyllning:
100 g margarin
2 tsk vetemjöl
4 msk socker
4 tsk kakao
1 dl mjölk
1 dl vispgrädde

Blanda ihop till en deg som delas i fyra delar. Kavla med kruskavel ut den till runda
kakor. Värm en stekpanna. OBS! Ej för het
och osmord. Grädda bröden på båda sidor.
/Lilly Johansson

Vispa ägg och socker poröst. Sikta ner
mjöl, kakao, salt och vaniljsocker. Rör sist
ner det smälta smöret. Skeda ner smeten
i aluminiumformar. Grädda mitt i ugnen i
175 grader i ca 15 minuter.
Fyllning: smält margarinet i en kastrull. Tillsätt mjöl, socker och kakao och rör om till
en slät smet. Häll i mjölk och grädde och
koka ihop tills det tjocknar, ca 5 minuter.
Låt svalna. Fyll chokladformarna med röran och sätt in dem i frysen.
/Lilly Johansson

Tomteknäck
3 dl strösocker
100 g smör
1 dl vispgrädde
1 paket saffran
1 krm salt
75 g mandel
50 g apelsinskal, syltat, hackat

Tomtesnaps

1 kanelstång
1 bit pomeransskal
1 bit torkad ingefära
2 mandlar
12 kryddnejlikor
½ dl russin
14 kardemummakärnor
50-75 cl Brännvin Special

Blanda brännvin och kryddor i en burk eller flaska med vid öppning.
Låt stå i rumstemperatur i 6-10 dagar.
Skaka flaskan varje dag. Filtrera bort kryddorna.
Det blir bäst med Brännvin Special, starkare brännvin förstör den fina aromen.
Gör gärna en sats i god tid, för den blir
bara godare av att lagras lite.

Skålla, skala och hacka mandeln. Lägg alla
ingredienser utom mandel och apelsin i en
tjockbottnad gryta. Låt bubbelkoka cirka 20
minuter. Gör sedan kulprov. Tillsätt mandel
och apelsin. Fyll formarna och ställ kallt.
Blir ca 75 stycken.
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