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Att få fortsätta längta...
Ryggsäcken åker fram och Kalle ser finurlig ut.
– Nu ska jag gå till skolan. Hejdå!
Leken är i full gång och jag är mamman
som vinkar hejdå och strax därefter kommer och hämtar i skolan. Skoldagen är
inte så lång.
- Vad har du gjort i skolan idag? frågar jag
och spelar med.
- Vi har haft matte och gympa.
Tittar jag efter ser jag att gympaskorna
är medpackade och lite annat smått och
gott, som verkar viktigt att ta med till
skolan.
Längtan efter den riktiga skolan finns där,
samtidigt som bilden av innebörden är
lite diffus. Att få börja på Fritids kan vara
det viktigaste. Att bli stor. Eller åtminstone större. Barnen ser och längtar. Går
de på en mindre skola ute på landsbygden syns det kanske tydligare. Det finns
en närhet. Ett samtänk. Ett ”våra-barntänk”. Gränserna finns där, men är inte så
skarpa i kanterna.
Många är vi som känner en trygghet i
den lilla förskolan och skolan. Som har
valt landet framför tätorten för familjens
skull. För barnens skull. Som själva har
vuxit upp på orten eller ett mindre samhälle. Som vill ge samma förutsättningar
till våra egna. Tids nog blir det större
grupper, längre avstånd, vidare miljöer.

Gång- och cykelavstånd byts ut mot
busstransport. Frisk luft mot instängd.
Så småningom.
I skrivande stund träffas byalag, föräldraföreningar och företagarföreningen i
berörda byar för att diskutera ett brännande ämne. Ska en skola läggas ner?
En het fråga. Det gäller att hitta en gemensam linje. Hur ska vi arbeta för att få
den bästa skolgången och förskoletiden
för våra barn? Här nära? Vad krävs för
att det ska satsas här? Nu är vi enade.
Landsbygd mot centralort.
Alla vill också kämpa för sitt. Visa vad
vi har som är bra. Bättre. Vi ställs mot
varandra. Tror ändå tänket måste bli tillsammans. Starkare då. Viktigt att värna
om vårt. Viktigt att politiker och andra
lyfter blicken och ser oss. Ser våra styrkor. Våra möjligheter.
Vad vill DU fråga våra politiker i frågan
om landsbygdens framtid? Skicka ett
mail till byalaget@holsljunga.com
eller prata med
någon i byalaget
senast 1 december!
Med hopp om en
fridefull jul!
/Lisbeth
Andersson

Vill du ha din bild som omslagsfoto i nästa nummer av Spegeln?

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 Matkroken eller skickas till Holsljunga Byalag
via epost till
spegeln@holsljunga.com
Redaktion
Lisbeth Andersson 0325 - 331 39
Ulrika Carlsson
0325 - 330 79
Leif Johansson
0325 - 331 72
Foto framsida: Leif Johansson
Foto baksida: Anders Fransson
Spegeln trycks av

Det kan du få om du skickar in ett lämpligt foto, som har en upplösning som passar för att tryckas i A4-format. Vi hade tänkt oss ett sommarmotiv, eftersom nästa
utgivning blir till midsommar 2014. Välkommen med din bild!

Byalagets styrelse fick på årsmötet 2013-03-03 i uppgift att gå igenom och ändra
föreningens stadgar för att dessa skulle stämma bättre med föreningens verksamhet.
Här är styrelsens förslag, den som vill komma med förslag på ändringar är mycket
välkommen att göra det. Antingen till byalaget@holsljunga.com eller direkt till en
styrelsemedlem. Vi vill ha in förslagen senast 31 december för att kunna sammanställa och förbereda för omröstning på årsmötet 2014.
/Byalagets styrelse

Byalagets förslag till nya stadgar
§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Holsljunga Byalag, föreningen har sitt säte i Svenljunga kommun.
§2 Medlemskap
Byalagets medlemmar är alla som som är mantalsskrivna i Holsljunga församling. Medlemskapet är gratis.
§3 Föreningens ändamål
Holsljunga Byalag är en förening med uppgift att tillvarata och utveckla Holsljunga och bygden däromkring. Byalaget är politiskt
och religiöst obundet. Byalagets målsättning är att verka för en hållbar utveckling för byn genom att skapa möjligheter till arbete,
boende och service. Föreningen strävar också efter att värna om bygdens intressen historiskt, kulturellt och miljömässigt.
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§4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är första januari till 31 december.
§5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under första kvartalet, kallelse skall utannonseras senast 14 dagar innan.
Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Extra årsmöte skall hållas om mer än en tredjedel av medlemmarna eller ett majoritetsbeslut i styrelsen begär det. Vid extra årsmöte skall endast de frågor som upptas på kallelsen behandlas.
Vid årsmötet skall följande ingå i dagordningen:
§1 Årsmötets öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Val av två justerare för mötet
§6 Godkännande av kallelsen till mötet
§7 Föredragning av det gångna årets verksamhetsberättelse
§8 Föredragning av det gångna årets ekonomiska verksamhet
§9 Föredragning av revisionsberättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
§11 Val av styrelse för det kommande året:
		
Ordförande
		
Sekreterare
		
Kassör
		
Minst två ledamöter
		
Minst en Suppleant
§12 Val av firmatecknare
§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§14 Val av valberedning, två personer varav en sammankallande
§15 Val av kommittéer
§16 Styrelsens förslag och framställningar
§17 Inkomna motioner och övriga frågor
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december före årsmötet.
§7 Kommittéer
Årsmötet tillsätter kommittéer för att arbeta med specifika uppgifter under året. Kommittéerna arbetar självständigt med stöd av
styrelsen vid behov. En kommittés uppdrag kan vara av tillfällig eller permanent karaktär.
§7 Riktlinjer för styrelsens arbete
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen utgör arbetsgruppen för ledning, administration, myndighetskontakter mm.
Om ingen ordförande kan väljas på årsmötet leds föreningen av styrelsen som fördelar arbetsuppgifterna på bästa sätt.
Styrelsen har minst fyra protokollförda möten per år.
Varje styrelsemedlem kan kalla till styrelsemöte vid behov.
Skriftlig kallelse skickas ut innan varje möte.
För att beslut skall kunna fattas på styrelsemöte måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande.
Protokoll från styrelsemöten publiceras på Byalagets hemsida efter justering.
Styrelsemedlem som önskar avsäga sig sin post för kommande år skall göra detta senast den 31 december.

§8 Ordförandens befogenheter
Ordförande får själv besluta om mindre utgifter som denne anser det vara till gagn för byn och föreningen. Exempelvis blommor
eller mindre gåvor. Utgifter större än 500 kr kräver styrelsebeslut.
§9 Föreningens tillgångar
Föreningen skall inte förvalta fastigheter eller större materiella ting. Endast föremål av mindre värde som behövs för föreningens
löpande verksamhet skall finnas i dess ägo.
§10 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs årsmötesbeslut med minst två tredjedels majoritet, varvid ändringen genast äger giltighet.
Förslag till ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december för att kunna tas upp på kommande årsmöte.
§11 Upplösning av föreningen
För upplösning av Holsljunga Byalag krävs beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten varav
minst ett skall vara utlyst som ordinarie. Efter att obetalda skulder gäldats skall föreningens återstående tillgångar överlämnas till
arkiv eller organisation som beslutas innan upplösande.
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Byalagets ekonomi
Holsljunga Byalag har under många år fått ett ovärderligt ekonomiskt bidrag tack vare gruppen Ändringen, som städat på rastplatsen vid Lövsta. Med hjälp av denna inkomst har Byalaget haft möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att ständigt behöva
oroa sig för ekonomin, något som inte hör till vanligheten för byalag eller föreningar i landet.
Sedan drygt ett år är denna inkomst borta och nu måste vi på ett eller annat sätt anpassa oss till det. Det finns reserver i kassan,
men dessa kommer inte att vara för evigt. Vi får ett mindre bidrag från kommunen, men det räcker inte långt till de utgifter vi har.
Största utgiften är tryckning och utgivning av tidningen Spegeln, drygt 8000 kr per utgåva. Vidare har skolan under många år fått
ett bidrag till sin skolresa, som tack för den vårstädning de genomför varje år.
Styrelsen har funderat och nu behöver vi allas hjälp med hur vi ska få ihop det. Kan företag sponsra? Är Du villig att betala en
mindre peng för att få Spegeln hemskickad i färgtryck två gånger om året? Finns det möjlighet att hitta en liknande inkomst som
den vi haft vid städningen av rastplatsen?
Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag rörande detta. Så om du har en idé, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen eller
via mail till byalaget@holsljunga.com Tack på förhand!
/Byalagets styrelse

En annan tid – en framtid
Den här bilden ger uppslag till några reflektioner. Bilden är inte mer än drygt 50 år och ändå känns det så länge sedan. Hur var det
i Holsljunga på den här tiden? Jag fanns inte här då, men jag tycker mig kunna se att det fanns liv och glädje. Att tro på framtiden
och ha en förnöjsamhet i att bo så vackert som vi gör. Idag känns det som om vi har alldeles för bråttom.
Det lilla tåget kunde föra människor till andra människor och nya vyer, men inom en ganska nära radie och inte i 200 km/h. Det
måste ha känts som en stor resa att bege sig till Borås eller till kusten i Falkenberg. Det finns ju flera Holsljungabor som var med på
den tiden. Kan inte ni skriva en liten reseskildring så vi nya Holsljungabor kan få en bild av hur det var?
Visst är det lilla tåget fint. Tänk om vi hade haft det kvar som en turistgrej idag. ”RES med BADTÅGET till Falkenberg varje morgon
kl 9.00. Hem igen kl 19.00”. Det hade väl varit häftigt. Nu är vi många som drömmer om att få en fin cykelbanvall hela vägen Falkenberg – Svenljunga. Det skulle kännas kul att få sätta sig på sin cykel och göra den turen på några dagar. Jag är helt övertygad om
att i dessa tider är det en säker turistattraktion.
Det har aldrig varit så populärt att cykla som nu. Det finns ju fina övernattningsmöjligheter under vägen, både campingar och ”bed
& breakfast”. På några ställen går 154:an i banvallen, men där kanske man kan finna alternativa vägar. Hur skall vi förverkliga detta?
/Inger Lindberg-Hedin
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Holsljunga skola
Hösten inleddes som vanligt med glass och flagga, en skolstart är värd att fira. Fredagen i första veckan började vi jobba tillsammans i faddergrupper. Grupperna fick
utföra uppdrag vid sjön. Det gällde att stapla kottar, bygga sandslott, fånga en spindel med mera. Sedan dess har vi haft faddergrupps-aktiviteter varje vecka. I en faddergrupp finns elever från år 1 till 6. Vi har hela tiden kunnat ha samarbetsövningar
utomhus pga ett fantastiskt höstväder. Rasterna har varit fina.
Varje vecka har vi kompissamtal då vi reder ut problem och ger uppmuntran. Vi har

jobbat med mycket, trots att vi bara gått
en dryg månad. Vulkanbygge, experiment, Västergötland, geografens testamente, sagor i soffan, kompanjonmusik,
teaterbesök, dans och planerat disco. Det
finns också jobbiga måsten för att lära sig.
Skriva biografier, träna bokstäver, ordkunskap, procenträkning o.s.v.
Förra veckan hade vi idrottsdag i Överlida. Vi samlade poäng till skolan och tog
många medaljer. Grenarna var traditionella friidrottsgrenar plus problemlösning
á la Mästarnas Mästare. Holsljunga tog en
knapp seger.
Dagen efter åkte personalen till bokmässan i Göteborg. Där fick vi användning för
den pedagogiska peng vi fått av Mjöbäcks
sparbank. Vi köpte en klassuppsättning
atlaser, skönlitteratur till eleverna och pedagogisk litteratur till lärarna. Vi passar på
att tacka banken för detta. Holsljunga skola upplever en god stämning både bland
lärare och elever.
/Lars-Ola Eriksson
En tanke - När du blir förtroendevald
är det inte så att du då är vald av din
omgivning? Borde då inte tanken uppkomma att man skall fråga de som röstat in mig vad de vill?
Signatur: Bara en tanke

Tilda svävar fram

Kanelbullens Dag
firades med bak på Holsljunga förskola
Kanelbullens dag infaller den 4 oktober. Den är en i Sverige årlig temadag,
instiftad 1999 av Kaeth Gardestedt. Hon var vid tidpunkten projektansvarig för
Hembakningsrådet, historiskt en sammanslutning av jästtillverkare, mjöltillverkare, sockertillverkare och margarintillverkare som numera drivs av Dansukker.
Syftet med dagen är att uppmärksamma bulltraditionen som finns i Sverige,
med speciellt fokus på den kanelbullen, samt att öka konsumtionen av jäst, mjöl,
socker och margarin.

Det blev många vackra och goda bullar!
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Hur stora och hur många
bitar ska det bli?

Det är så bra när man kan hjälpas åt
och visa varandra hur man kan göra
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Kom i form!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. 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

Högvad
och
Hyssna spelade
division 4 tillsammans 2011,
åkte ur och spelade i olika division
5 serier 2012.
Det var fortsatt
omstrukturering
av seriesystemen
och samma öde med
degradering drabbade de båda lagen
även detta år. Under 2013 spelade de
återigen mot varandra, men nu i division
6 Kinna. HBK vinner ett möte med 2-0
och Hyssna ett möte med 2-1. Det är bara
ett lag som kan vinna serien och Hyssna
hade ett par resultat som var bättre än
Högvads och vann rättvist serien. Horred
klämde sig in mellan våra lag så Högvad
slutade trea i årets serie.
Det innebär att vi tar nya tag nästa säsong, ser med tillförsikt fram emot den,
då det visat sig att det finns en tillväxt
från våra ungdomsled som kan falla väl
ut. Flera av ungdomarna spelade i vårt
Utvecklingslag och detta slutade på andra plats i sin serie.
När serien var slut var ju även målkavalkaden avgjord och på vår hemsida www.
hogvadsbk.se under medlemsservice och
målkavalkad kan ni se resultatet, fördelningen på vinnarna var bra. Här vill vi
passa på att tacka för allt stöd vi får, då
sponsorer, målkavalkader och stödlotter
m.m. är viktiga för oss. Stödlotteriet har
genomgått förändringar och vi har begått
misstag, missat en del trogna lottköpare,
när endast meningen varit att förenkla
hanteringen. Inför nästa säsong kommer

en översyn genomföras och missade lottköpare kontaktas angående intresset om
lottnummer de haft innan m.m.
Inför 2014 är tränare Christer Persson
kvar men delar på uppdraget med Emil
Johansson från Överlida. 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.
Mjöbäcks Sparbanks fotbollscup på
Hagavallen i Östra Frölunda vann Högvad
detta år och det gav lite välbehövliga prispengar, som truppen givetvis uppskattar
banken för. Senare på dagen genomfördes lite interna tävlingar i Högvads trupp.
Kunskap och precision var temat (kanske
infinner sig detta någon gång i truppen).
Knytkalaset efter Holsljungamarschen
var lyckat och styrelsen agerade funktionärer. ”Roger och Ulf” stod för musiken
och en enkel beskrivning är att arrangemanget fungerade bra.
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 till advent,
vill vi från Högvads BK passa på att önska
alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Styrelsen i Högvads BK.

Holsljunga Spinning och Box

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR

Elin, Jonna,Lena, Matilda & Ulrika
Besök oss gärna på
www.holsljunga.com
eller

holsljungaspinningochbox.blogg.se

V Ä L K O M N A !
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Nu säljer vi pellets!
Leverantör:

Neovas pellets är ett kostnadseffektivt bränsle för både stora och små pannor.
Rekommenderas av Sveriges sotare p.g.a. att produkten håller en högn och
jämn kvalitét. Våra kunder finns över hela landet och är allt från villaägare till
värmeverk, kommunala fastigheter och privata industrier.

Mjöbäcksvägen 10, 51265 Mjöbäck
Telo. 0325 - 18616
www.vastkuststugan.se

Öppettider
Måndag-Torsdag 7 - 18
Fredag
7 - 16
Lördag
9 - 12
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S. K. I. T.
S.K.I.T – S t y r k a K o n d i t i o n I n d i v i d u e l l T r ä n i n g
En vanlig måndagkväll i Ljunghagahallen. Förväntansfulla motionärer står och
trycker utmed väggar och sarg. Spänningen inför den stundande ansträngningen hänger i luften och ersätts med
en slags lättnad när väl passet går igång.
S.K.I.T. kan man tycka, men här är det
populärt.
Ett slags cirkelpass med tio stationer,
tre varv, stegkombinationer samt av-

Alla har sin station som känns extra tuff
och den möter man tre gånger. Två gånger 45 sekunder och en gång – den sista,
tack och lov – 30 sekunder. Att möta sin

fiende stärker. Tre gånger om. Ny lättnad
när rundorna är avklarade, men då väntar
stegkombinationer – fruktade av en del
– och rusher på redan utpumpade ben.
Sedan lugn och svett som rinner. Och tillfredsställelse. Nöjd. S.K.I.T-nöjd.

- Vi har väntat på den här typen
av pass. Det är roligt, bra och
varierande.
slutande löpning. Lägg till nedvarvning
och stretchning och du har en timmes
allroundträning, som gör dig så där gott
trött och uttömd. Någon tycker hopprepet är jobbigast, en annan kämpar med
upphoppen. Att göra ryggresning tynger en tredje.

Sådan fader, sådan son ...

Peter lyfter med ett leende

Roxana & Peter
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Roxana Guzman och Peter Löfström är
”jättetrötta” efter passet och har mycket
positivt att säga om S.K.I.T.:
-Vi har väntat på den här typen av pass.
Det är roligt, bra och varierande. Man tränar alla musklerna och kan själv göra det
så jobbigt man vill. Tiden går väldigt fort.

Jimmy stärker sina triceps
Intresset har bara ökat och fler killar/män
vågar sig in. Ikväll nio.
-Det är väldigt roligt och inspirerande när
passet blivit så populärt, säger kvällens instruktör Lena Andersson. Hon pekar också på den variation som finns i gruppen,
vad gäller ålder, styrka, kondition osv. Att
det dessutom finns möjlighet att som instruktör vara delaktig och slita, är ju heller
ingen nackdel.

Margaretha koncentrerar sig ...

Emilia hoppar högt!
Båda tycker att stegkombinationerna kan
vara svåra för både killar och tjejer, men
är också överens om att passet passar
många – både gravida och knäskadade…
Denna gång sluter 33 motionärer upp.
Åldersspridningen ligger mellan 14-55.

Kina har ett gott löpsteg...
Fotnot:
S.K.I.T-passet är igång måndagar mellan 18.45-19.45 och kräver ingen föranmälan. För mer info om Holsljunga
Spinning och Box – gå in på www.holsljunga.com och klicka dig vidare.

Nej, den var för tung...

Elin kan detta med hopprep!
Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013

/Spegelns svettiga reporter
Lisbeth Andersson
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Vill du bli blodgivare du
med?
Kontakta Erland Josefsson på tel
334 33
och gör en insats
Behållningen går till HIF!

Spegelredaktionen vill önska
alla läsare av Spegeln en riktigt

GOD JUL
och

ETT GOTT NYTT ÅR

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Gerds Hårvård
333 35
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Rätt lösning på tävlingen i föregående nummer
1. Vad gör alla i hela världen i samma takt, samtidigt?

Åldras

2. I ett träd hänger fyra äpplen. Prästen, hans dotter, klockaren och hans fru tar alla varsitt äpple, men ändå hänger
......ett äpple kvar. Hur förklarar du det? Klockaren är gift med prästens dotter
3. Vad har man alltid framför sig?

Framtiden

4. I vilken stad finns aldrig några byggnader?
5. Vilket är det första namnet i almanackan?
6. Vad är det man bryter när man pratar?

I eldstaden
Alma

Tystnaden

7. Den väger ingenting, men trots det förmår inte ens den starkaste mannen att hålla den speciellt länge.
8. Jag blir ofta funnen, men ska egentligen inte finnas alls.
9. Hur får man det omöjliga att bli möjligt?
10. Vilket träd finns mitt i Malmö?

Felet

Ta bort bokstaven o

Alm

11. Jag har ett öga men kan inte se. Petar du mig i ögat blinkar jag inte. Vem är jag?
12. Vilken dräkt bär man livet ut?

Andan

Synålen

Andedräkten

13. Vi är ett par. Vi ser nästan likadana ut. Vi tar oss fram bredvid varandra. Vi är med på fotbollsmatcher och fina
......fester. Vi blir aldrig mindre än vi är. Ändå kan vi ibland bli för små. Vad är vi? Ett par skor
14. Har inga fötter, kan ändå gå. Har inga händer kan ändå slå. Vad är jag?
15. Vilket ord har fyra bokstäver och kan aldrig vara fel?

Klockan/vägguret

Rätt

16. Jag gör dig hastigt fattig eller rik, lycklig eller olycklig. Men när jag försvinner är.allt som förut. Vem är jag?
......Drömmen
17. Vad är det som kan alla språk utan att ha lärt sig dem? Ekot

Vinnare
Inte så många svar på tävlingen denna gång,
men tack för de som kom in!
Här har vi tre vinnare:
Ronny Arvidsson
Birgit Björendahl
Lena Björendahl
Stort grattis!
Ni kan hämta ut två trisslotter var hos
Matkroken
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Att allsång är populärt, kan nog alla de
som kom till Stråvi denna fina augustikväll, intyga. Långsamt fylldes parkeringen med bilar och sedemera även
dansgolvet på dansbanan. Några hade
hörsammat förslaget att ta med egen
stol, men även de utan egen stol, fick
sittplats på framställda stolar.
Vid 19-tiden kom då kvällens artist med
egen musiker, nämligen Marie Arturén
& skönspelande Lennart Palm på klaviatur.
Efter några välkända slagdängor var publiken väl uppvärmd. Kvällen följdes av
kända pärlor och historier berättade av
Lennart Palm.
Kvällen avslutades som sig bör, med
blommor och blader från Byalaget till
kvällens underhållare.
Kvällens arragörer, Holsljunga Byalag
och Holsljunga IF, kände sig nöjda med
kvällens arrangemang och funderar på
om fortsättning följer!
Tre sångfåglar på vägtill allsången: Inga, Alfhild & Ingeborg
Göran tar ton
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Publiken skall motioneras!
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Nytt från kyrkan
I förra numret av Spegeln, skrev jag om
att vi hoppades kunna fortsätta med skördegudstjänst på Tacksägelsedagen. När
detta skrivs har det nyss varit Tacksägelsedag och vi har haft en skördegudstjänst.
Många hade lämnat olika skördealster,
som sedan såldes i Församlingshemmet
till förmån för Swazihjälpen. Drygt 4800
kronor kom in vid denna auktion, vilket
är helt fantastiskt. Ett stort tack till alla,
som på ett eller annat sätt bidragit till
detta fina resultat. Swazihjälpen bildades
av vår förre kyrkoherde Yngve Kalin och
pengarna som kommer in går oavkortat
till hjälp på olika sätt.
Nytt i kyrkan är också att kyrkoherde Torbjörn Edebol har slutat. Han har sökt och
fått ny tjänst i Brastad i Bohuslän. Han
avtackades den 11 augusti i Överlida och
vi önskar honom och hans familj lycka till
i sin nya tjänst. I Torbjörns ställe uppehåller Alfons Lindholm tjänsten som t.f.
kyrkoherde fram till årsskiftet. Även Elvie

a

Fråg

Martina

Sundström har slutat sin tillfälliga tjänst
som kantor. Hon avtackades den 29 september och visst är det väl fantastiskt att
vid nära 80 års ålder kunna spela så bra
som Elvie gör. Ett stort tack till både Elvie
och Torbjörn.
Så har det också varit kyrkoval den 15
september. Det som berörde oss mest,
var valet till Kinds nya kyrkofullmäktige.
Mjöbäck och Holsljunga hade en lista
ihop. De som fick flest kryss blev valda
och tillsammans fick vi två representanter

Hur många stolar står kring ditt köksbord?
-6 stolar runtom. 3 till osymmetriskt
utplacerade runtom i köket.

När var senast någon stötte på dig?
-Joachim. (När?! Reds anm)

Har du gråtit offentligt?
-Ja, det hoppas jag. Kommer inte ihåg
när.

Kan du vissla?
-Ja.

Hur många resväskor äger du?
-1 st
Vilken var den senaste filmen du såg?
-Hello Kittys julsagor.
Om du vann på lotto, vad är det första
du skulle köpa?
-Nytt kök.

/Sven Johansson

Har någon berättat en hemlighet för dig
den här veckan och i så fall VAD?
-Hemligheter förblir hemligheter.

Vad åt du till middag senast?
-Vildsvinsfilé med potatis, sås, morötter och broccoli.

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
-Kl. 04.25.

och två suppleanter i det nya Kinds kyrkofullmäktige. Valda blev Ulla-Britt Lidrot
och Erland Svensson med Gun Patriksson
och Hanna Kvarnelid som ersättare.
Den 1 januari blir Mjöbäck och Holsljunga
en församling i det nya stora Kinds Pastorat. Det blir säkert mycket nytt. Vi har
blivit lovade en komminister och man söker också en kantor. Återstår att se vilka
det blir. Nu ska ett församlingsråd väljas
och Holsljunga föreslås bli representerat
av Lars Svensson, Sven Johansson, Anneliese Lundin och Kajsa Johansson med
Anders Johansson och Tage Johansson
som suppleanter.
Nytt är också att församlingshemmet blivit målat. Det var i behov av att målas och
bytas en del bräder. Det var Christer Gustavsson och Hallåsens Måleri och hans
målare Emil, som stod för det mesta arbetet. Ett stort tack till alla som hjälpt till.
Låt oss nu hjälpas åt att utnyttja församlingshemmet, så att det behövs!

Vem var den senaste som ringde dig?
-Ulrika.

Tycker du att killen borde bjuda på första
dejten?
-Ja.
Kan du kasta macka?
-Ja. Försökte förtvivlat lära barnen i
somras.

Är du blyg inför det motsatta könet?
-Inte blyg för någon.

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos
en partner?
-Snäll.

Äger du några popband t-shirts?
-Nej, bara fotbollslandslagets tröja.

När sov du senast på golvet?
-För fyra år sedan.

När flög du senast?
-Måste vara 7-10 år sedan.

Vilken är din favorit drink?
-Irish coffee, om det är en drink.

Tack alla ni som hjälpt till på våra arbetsdagar, midsommar, gräsklippning, målning osv under året!
Tack för att ni i styrelsen är så underbara. Ni gör varje år en strålande insats. Tack vare det så fungerar vår
hembygdsförening så fint
Tack även för flaggstången, som gjordes förra året, de fina utemöblerna och hängrännan.
/Hembygdsföreningen

Tack alla som hjälpte till med fikat till Allsången
Tack också till Anders Gustafsson som klipper gräset i Korset
/Byalaget
Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013
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Lika som bär

Per Fritzell?

Håkan Josefsson?

Goda vänner hittade den har träskylten hos ett antikvariat i Trollhättan. Jag undrar
varifrån den kommer ursprungligen och varför den har hamnat i Trollhättan.
Tacksam för svar.
/Rolf Brenner
Du - Ögonblicket är ditt, Fånga Sekunden i farten, Låt minuten bli sen, Låt Stunden ge
dig ro,
Låt Timman vandra runt med dig, Lev Livet i nuet, men skynda långsamt och var rädd
om dig!
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Här får ni fler smakprov på dikter
skrivna av Holsljungabördige
Göthe Gustafsson.
Om ni Googlar på
” livet Göthe Gustafsson ”
så får ni upp ett antal träffar med
hans aforismer och talesätt

Du min vän

...

Du min vän, full av glädje och mystik
Du gör mej rik
med hjärtat fullt av kärlek och rytmik

t
Se

Du kan mina känslor förvandla till
längtans plats i solen
Du finns - Du är - Du är sanningen
och ditt mjuka svar på mina frågor
är guld och diamanter
de finns som vågornas böljor .
och jag vet och tror
att Du, i mitt eget hjärta bor,
att Du liksom sädesfälten svajar
med hopp och livsdyrkans svar
på de frågor jag ständigt har.
Du är för mej ingen annan lik.
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Mycket skratt med Gunilla Dahlgren
Söndagen den 6 oktober ordnade de
tre hembygdsföreningarna i Holsljunga,
Överlida och Mjöbäck en föreläsningseftermiddag. Vi hade bjudit in Gunilla
Dahlgren ”Lilla Fruntimret” till Mjöbäcks
bygdegård.
Hela 140 personer kom. Alla som kom dit
fick en underbar eftermiddag med många
skratt och många visdomsord. Gunilla berättade fantastiska barnhistorier, men
även historier av mer vågat slag. Vi fick
följa henne på en resa genom livet och
alla de erfarenheter som hon samlat på
sig. I pausen kunde de som ville handla
utav Gunillas alla roliga saker. Det bjöds
även på kaffe, fralla och kaka.
Vi som ordnade detta, var mycket nöjda
med arrangemanget och många besökare ville gärna se fler sådana här aktiviteter. Det hela genomfördes som ett
Leaderprojekt.
/Inger Lindberg-Hedin

Vi satsar i nya lokaler på Verkstadsvägen i Holsljunga!
Flytten äger rum kring den 1 december
Välkomna på
ÖPPET HUS
lite längre fram!
Håll utkik efter anslag vid affären och på
www.holsljunga.com

Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013
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PLANKET - Händer på böggda

Tomtepromenad
Holsljunga

Lördag 7 dec 2013
Start kl 14-16
Start & Mål: Församlingshemmet
Vuxna 40kr
Barn (under 15 år) 20kr
*Tipsrunda - Glögg - Korv - Godis mm på Näset
*Kaffe - Lotteri i Församlingshemmet
(behållningen går till välgörenhet)

*Liten marknadsplats vid start/mål
(öppen för alla intresserade)

Arr: Samarbete mellan föreningar i Holsljunga

LOPPMARKNAD I HOLSLJUNGA
SÖNDAGEN DEN 4 MAJ
Redan nu kan ni skänka loppisfynd!
Kontakta Gun & Gunnar Svensson på tel 330 32
Tack på förhand och välkomna till
Stråvi festplats i maj!
/Holsljunga IF
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PLANKET - Händer på böggda

JULBAZAR
Söndag 1 december
Mjöbäcks Bygdegård
Kl. 15:00 - 17:00
Lotterier
Fiskdamm
Dans kring granen
Tomtebesök till barnen
Kaffe, saft, &
glögg serveras

JULGRANSPLUNDRING
Välkomna till HÖGELYCKE
den 11:e eller 12:e JANUARI 2014
Håll ukik efter anslag i affären och på
www.holsljunga.com

VÄLKOMNA

/Hembygdsföreningen

Mer info om aktiviteter i Överlida och Mjöbäck kommer att synas i Spegeln framöver. Tanken är att vi ska ha ett utbyte med
Överlida-Mjöbäck Tillsammans (ÖMT), för att sprida vad som
”händer på böggda”.

Däckbyte
200 kr

Passa även på att
byta dina lampor

- Vi lämnar 3 års garanti
Holsljunga Bilservice AB

Företagsvägen 5
512 64 Holsljunga
0325-333 03
www.holsljungabilserviceab.se

Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013
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TUMMEN UPP FÖR HOLSLJUNGAMARSCHEN
En lördag i augusti var det som vanligt MARSCHEN-dag i Holsljunga. Det är då människorna i Holsljunga nästan går man ur huse för att antingen gå marschen eller ställa
upp som funktionärer för att allt ska fungera. Vädret var inte riktigt med från början av
dagen men blev som vanligt bra med sol och varmt vid middagstid.
Det var många som ville vara med i år. 61 startande lag med minst 4 deltagare i varje,
som kom ifrån Holsljunga, Överlida, Svenljunga, Kinna, Göteborg, Mårdaklev, Jönköping, mm mm. Kort sagt, folk ifrån alla håll och kanter och i alla åldrar.
Det var några gamla och några nya staitoner, t ex ballong mellan knäna, gotlandsvarpa, musfällan och tipspromenaden där man fick titta på bilder och sedan svara på frågor som” vilken färg var det på bilen på bild nr 7?”
När alla har kommit i mål och vilat lite är det dags att ladda om till kvällens knytkalas
på dansbanan. 200 personer ville vara med där i år för att ihop med andra deltagare
få vara med på prisutdelningen där dagens vinnare presenteras. Bäst utklädda lag får
också pris, i år blev det sjömansklädda ” The Devils Saliorettes”.
Vinnare av årets marsch blev:
1. Stackebo Rappers
2. M.I.K.
3. Pallet Truck Frontlip
Efter det var det dans till ”Ulf och Roger”, som spelade så att dansgolvet var fullt av
par i alla åldrar resten av kvällen. Med andra ord: som vanligt en lyckad dag i Holsljunga.					
/HIF gm Birgitta Gustafsson
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Mer bilder på Holsljungamarschens hemsida http://holsljungamarschen.holsljunga.com
Segerrapp Holsljungamarschen 2013
Stackebo rappers
Vi gick på en promenad
Höjde temperaturen någon grad
Dom satte poängen på vårt blad
I jämförelse va andra lag reetard
Marschen va inge svårt
Vi tog er så jävla hårt
Vi kom vi såg vi vann
Vi kommer sätta festplatsen i ”brann”
Förlora vi ej kan
Dricka öl vi också hann
Era morsor är kass
Vi tog dom på dass
Ett jävla lass
Matte gillar glass
Alternativt med annanass
Tack för pokalen ni inte fick
Vi vann den
Vi tog den
Vi gick

Du vet väl att
Holsljungamarschen
även finns på Instagram?

Stort TACK till funktionärer, markägare & sponsorer för årets Holsljungamarsch.
Tack även alla deltagare som var med och gjorde vår marsch otroligt lyckad.
Utan alla er hade det varit omöjligt!
/HIF festkommitté
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Information om varför Holsljunga fiberförening sätter en sista dag för ansökan
om medlemskap inom gällande kostnadsram.

slut om att ansluta sig till föreningen. Det
kan gälla nytillkomna fastighetsägare eller fastighetsägare som ändrar sig i samband med pågående grävning.

Holsljunga fiberförening har vid extrastämman den 12 september 2013 fått
stämmans mandat att fortsätta projekteringen av fibernät i Holsljunga socken
med omnejd. Projektering och beräknad
kostnad för fibernätet är beräknat på
antalet medlemmar och vid sista projekteringen var medlemsantalet 140. Styrelsens uppfattning är att det finns intresserade fastighetsägare, som fortfarande
inte ansökt om medlemskap i föreningen
och av olika anledningar inte gjort det,
men som vill göra det.

Styrelsen har i omgångar diskuterat hur
man ska hantera så kallade sent tillkomna ansökningar om medlemskap. Ur ett
administrativt- och planeringsperspektiv är denna situationen inte optimal för
styrelsens arbete. Planerade sträckningar
av fibergrävningar kan behöva göras om.
Beräkningar av kostnader förändras och
projekteringsunderlaget får justeras.
För att ändå hålla dörren på glänt för ett
eventuellt medlemskap vid en sådan tidpunkt har styrelsen beslutat följande.

För att inte den slutgiltiga projekteringen ska bli för långdragen, vill vi ge dem
i Holsljunga som ännu inte anslutit sig,
möjlighet att ansöka om medlemskap.
Styrelsen har därför beslutat om ett sista
datum för ansökan av medlemskap inom
gällande kostnadsram. Medlemskap kostar 100 kr.
Tidsperspektivet för att genomföra ett
projekt av det här slaget från upphand-

En ansökan om medlemskap efter den
10 december 2013 kommer att behandlas
skyndsamt av styrelsen. Styrelsen kommer att pröva om ansökan ska beviljas
utifrån ekonomiska, planeringsmässiga,
administrativa och tidsmässiga faktorer.
Om styrelsen beslutar att bevilja ansökan
efter den 10 december 2013 tillkommer
utöver kostnaden för medlemskapet av
100 kr, en administrativ kostnad om 1000
kr.

Sista datum för ansökan om medlemskap är 10 december 2013
om man vill undvika en extra administativ kostnad
ling till att alla anslutna fastighetsägare
är uppkopplade är ca 1,5 till 2 år. Vår ambition är därför att så snart som möjligt
göra en slutgiltig projektering. Sedan
sept-okt har s.k. Geo-grupper (geografiska) bildats. Dessa grupper består av medlemmar boende och kunniga om området
de bor i. Dessa kommer att hjälpa till med
projektering, skriva markavtal etc.
Vi börjar omgående att skriva avtal med

fastighetsägare och därefter markägare
för att så snart som allt är klart med upphandling och maskiner finns tillgängliga
starta grävningsarbetet. Erfarenheten
från fiberföreningar i vår omnejd visar att
det inte är ovanligt att fastighetsägare av
olika anledningar väljer att ta senare be-
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Styrelsens förhoppning är därför att så
många fastighetsägare som möjligt, helst
alla i Holsljunga, ansluter sig som medlemmar före den 10 december 2013. En
preliminär kostnadsberäkning av en anslutningsavgift är när detta skrivs i oktober, drygt 19 000 kr. För varje fastighetsägare som ansluter sig kommer kostnaden
att minska. Den slutgiltiga kostnaden för
anslutning till fibernätet kommer inte att
kunna fastställas förrän allt är på plats
och anslutet vilket innebär att vi under
hela processen arbetar med preliminära
siffor. Vår förhoppning är dock att den
slutliga avgiften minskar med fler medlemmar, och en betydligt bättre projektering med hjälp av Geo-grupperna.
Vi vill härmed påminna om att projekteringskostaden gäller den totala anläggningskostnaden till tomtgräns, slang och
fibersvans in i huset. Det som åligger fastighetsägaren och som inte ingår i priset är
grävning och återfyllning på egen tomt,
håltagning i vägg samt uppskruvning av
utvändig dosa. Invändig utrustning kommer från systemleverntören, vilken det
blir ska ske genom upphandling och blir
en senare fråga.
Styrelsen vill till sist uppmana er fastighetsägare som ännu inte beslutat om att
delta i denna framtidssatsning som ger
oss boende på landsbygden en fantastisk
Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013

möjlighet att bli en del av det moderna
samhällets utveckling och dra nytta av
den tekniska utvecklingen på ett snabbt,
säkert och stabilt sätt att bli medlemmar
nu.
Välkommen med din ansökan att bli
medlem i HOLSLJUNGA FIBER!
/Styrelsen i Holsljunga fiber
En anslutning till ett Optiskt fibernät
är en framtida investering med många
möjligheter och fördelar.
-TV, Telefoni, Internet
-Säkerhet & larmutrustning av olika
slag.
-Samma uppkopplingskapacitet för
alla fastigheter
-Obegränsad kapacitet att skicka och
ta emot information, med bättre och
jämnare kvalitét än motsvarande lösningar ex. 3G/4G eller ADSL.
-Lägre fasta avgifter
-Högre fastighetsvärde
Så här ser betalningsplanen ut för
alla som är medlemmar i Holsljunga
fiber.
Medlem som tillkommer efter den 10
december 2013, betalar en extra administrativ kostnad.
100 kr i s.k. medlemsinsats erläggs
kontant vid tecknande av avtal. Inom
30 dagar efter tecknande av avtal, betalas till föreningens bankgiro. 9000
kr, i en 1:a kapitalinsats.
Medlem efter 10/12, 9000 + 1000 kr i
adm.kostnad = 10000 kr.
Därefter kan styrelsen vid behov anmoda medlemmarna att göra en delbetalning, av den slutliga kapitalinsatsen. Den slutliga kapitalinsatsen
betalas när allt är klart.

TACK
alla ni som skickar in
bidrag till Spegeln!
För att underlätta
redigeringsarbetet
vill vi att ni skickar

text & bilder separat.
Skicka material
endast till adressen
spegeln@holsljunga.com

/Spegelredaktionen
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Tävling - gåtor

Med hjälp av nedanstående ledtrådar ska ni få fram namn på städer i Sverige.

1. Kort byxa
2. Penningbrygga
3. Regentflöde
4. Låtort
5. Gör bofast
6. Våt omfamning
7. Insektshona
8. Huvudvåld
9. Stor böld
10. Samla in
11. Här förvaras det
12. En samling träd
13. Aperitif + italiensk 1:a
14. Ett positivt svar

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 hos Matkroken.

Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den 30 april. Maila på adress spegeln@holsljunga.com eller skicka till:
Spegeln c/o Lisbeth Andersson
Fredriksborg
512 64 Holsljunga
Det går också bra att lämna lösningen i Spegelns låda hos Matkroken.
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Öppet måndag - fredag kl 7:30 – 17:30
lördag kl 9:00 - 13:00
Tel 0325 - 31108
Vid köp av butiksvaror för 400 kr
får ni en julklapp
(gäller 25/11 - 23/12)
Vi vill passa på att önska våra kunder en

God Jul & Ett Gott Nytt År

Välkomna!
Tänk vilken förmån…

E F T E R LYS N I N G
Byalaget vill ha in förslag på kandidater
till Årets Frivilligarbetare som
presenteras på Valborg 2014
Har du något förslag på person(er) som
har gjort något bra för Holsljunga?
Tveka inte att lämna in ditt förslag!
Du kan lämna ditt förslag till någon i styrelsen
eller via mail till

byalaget@holsljunga.com

Välkommen med ditt förslag!

Jag slutar aldrig att förvånas över vilken förmån det är
att få bo så fint som vi gör i Holsljunga. När jag kommer hem på fredagar efter en intensiv vecka omsluts
jag av det ljuvliga lugnet som en solstund på altanen
eller en cykeltur till sjön kan ge. Är det så att ett underbart regn omsluter mig när jag stiger ur bilen kan
jag sitta i mitt varma mysiga kök med en kopp kaffe.
Att veta att jag efter allt oljud som finns i en vardag
kan få total tystnad är något som inte går att värdera
i pengar.
Inte nog med detta utan är vädret mig nådigt kan jag
ta min cykel till affären på lördagen och där få möta
trevliga Holsljungabor för lite tankeutbyte. Jag vet
inte om jag kan tänka mig Holsljunga utan affären.
Där är så himla trevligt. Och vilket härligt bemötande.
Är det något jag saknar tar de hem det till mig. Kan
hända att något har blivit lite dyrare, men om vi alla
handlar där blir det billigare, då kan de säkert göra
större inköp. Då vet ägarna att de får avsättning. Jag
tänker på att det går snart till den dagen när jag inte
får köra bil då blir det krångligt att ta sig till Svenljunga och handla.
Så därför snälla fina Holsljungabor: Vi måste hjälpas
åt att för att få behålla vår affär – Handla i Holsljunga!
/Inger Lindberg-Hedin
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Vi önskar alla våra
kunder en riktigt
God Jul!
Mjöbäcksbaren Du & Jag

LUNCH LAGAD MÉ

VÄLKOMNA
VARDAGAR 11 - 15
www.mjobacksbaren.se
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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 36 1991
LITE AV VARJE
En helt vanlig fredagseftermiddag vinterhalvåret 1991-92, när klockan närmar
sig 17, kan man se ett antal bilar stråla samman vid Ljunghaga. Dit anländer först
bland bollvirtuoserna korsningen Sjövägen - Gamla Järnvägens stoltheter Arne och
Sten. Dessa två ombesörjer att nätet till kvällens volleybollmatch kommer på plats.
Detta kräver stor noggrannhet, eftersom nätet förhoppningsvis inte kommer att vidröras under hela kvällen.
Under tiden anländer övriga Holsljungaatleter till omklädningsrummet. Efter omklädningen
sitter de och samtalar om veckan som varit samtidigt som de bereder sin ”doping” i form av snusprillor. Herrarna tar god tid på sig och det behövs många rop inifrån hallen innan divorna släntrar in
på arenan.
Snart är kulan i luften. Höga bollar och låga bollar flyger över nätet och ibland i. Tempot drivs
upp av Lasse varje gång han skall serva. Han blir därför varm och tvingas lätta på klädseln i form
av ”HellyHansen” och arbetshandskar.
Även vår postkörare får flyt i sitt servande och snart har han gjort sig beredd för aftonens första
hoppserve. Till allas förvåning går den in men den blir ändå inte poänggivande, då den möts av den
berömda Hallåsenlyftningen. Att det krävs en van målarhand för att genomföra ett sådant konstnummer
är uppenbart.
Här gäller inte de olympiska idealen som formulerades av Pierre de Coubertin. Nu är det viktigare
att vinna än att deltaga. Mats försöker sig på finlir framme vid nätet. Detta försök drapes dock
effektivt från andra sidan av Leif, som dunkar både Mats och boll i golvet. Samtidigt befarar de
övriga att nät och stolpar skall falla till golvet, som en följd av Leifs omilda behandling. Mats
protesterar lamt, medan Leif bedyrar att han är oskyldig som en brud.
Brodern i andra laget (av hänsyn till varandra spelar de aldrig i samma lag) laddar, i ivern att
avgöra, sin smashlite för hårt och bollen går i kortväggen i stället för i golvet. Hans volleybollspel leder paradoxalt nog till tennisarm.
Spelet går vidare och juniorerna i detta sammanhang, Sigge och Erland, firar stora triumfer vid
nätet med sin spänst och sitt bollsinne. Där ser man vad träningen i HIF ger för resultat. Man kan
även höra idrottsföreningens ordförande förnöjsamt utropa: ”Så ska en kisse lukta”. Anledningen är
förstås ett lyckat ingripande i spelet.
Veteranerna Arne och ”Björnholmen” rycks med i ungdomarnas ystra lek och briljerar. Arne spelar
konsekvent med enhandsslag och Bertil värmer upp sig för bastubadet med några undanläggningar vid
nätet.
Anders i Sjögården, som inte precis har ett sju till femjobb, kommer lite senare och går direkt in
och blockerar smashar. Egentligen är det bara Tage som saknas nu, och hade det bara funnits telefon
i hallen, hade vi givetvis ringt efter honom.
Våra internationella inslag kommer från Thailand och Sätila. Opas visar, trots sitt sargade knä,
vilken fin idrottskille han är. Få har så roligt som han under en volleybollmatch. Bertil från
Sätila börjar bli varm i kläderna. Efter att ha spridit servarna åt alla håll, blir de nu ess och
poänggivande.
Kvällens starkaste prestation återstår. Den står Bosse för. Det är imponerande att se med vilken
styrka han står emot kompisarnas tråkningar, när han kväll efter kväll skall hem tidigare.
När de två timmarna är till ända, återstår dusch och eftersnack. Ofta talas det om volleybollens
barndom i Holsljunga. Månea drömmer sig tillbaka till 4H-tiden och önskar att de åter skall få se
Sven i Å på volleybollplanen.
Ett annat kärt samtalsämne är avslutningsfesten. Vem skall ordna den, vad skall vi äta och dricka?
Just nu är det dock inte avslutningsfesten som är aktuell, utan det är den nya volleybollsäsongen i
Ljunghaga. Varje fredag mellan 17 och 19 fram till den 23 april 1993 samlas byns atleter.
Vi ses!

Volleybollarna

Har du något förslag på material till Backspegeln?
Skicka då ett mail till Spegelredaktionen och ange vilket nummer och vilken
text du rekommenderar!
Spegeln nr 92 Årgång 31 År 2013
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Familjesidan
Puffkola

Avlidna
Jan Lind

Gamla Järnvägen

Gösta Karlsson

Högelid

Läckert och lättgjort godis som smakar underbart och passar perfekt till
både stora och små barn. Puffkolan får
en luftig och lätt känsla tack vare det
puffade riset, medan kolans sötma och
chokladsmak kommer från sirap och
kakao.
Ingredienser
100 g margarin
1 dl strösocker
1/2 dl ljus sirap
1 msk kakao
3 msk vetemjöl
3 dl puffat ris
Blanda margarin, strösocker, ljus sirap,
kakao och vetemjöl. Låt koka upp under omrörning och koka på svag värme
ca 5 minuter. Rör hela tiden.

Vit kladdchokladtårta
En mumsig kladdchokladtårta med
söt, vit choklad och en skvätt konjak i
smeten. Extra vacker blir den pudrad
med florsocker och dekorerad med
exotisk frukt och vispad grädde.

Blanda snabbt i puffat ris. Häll ut massan på bakplåtspapper på en plåt. Bre
ut till en kaka och låt kallna. Dela kakan i bitar.
Du kan även klicka smeten i ischokladformar.

Ingredienser
35 cl Brännvin (okryddat)
Kanelstång (10cm)
8 st Kryddnejlika
8 st Kardemummakärnor
Apelsinskalscest 15 cm
3 tsk Strösocker

Låt flaskan stå i några dagar. Provsmaka.

Ingredienser
• 250 g vit choklad
• 200 g Arla ®Svenskt Smör
• 3 st ägg
• 2 1 ⁄ 2 dl strösocker
• 2 msk konjak
• 2 dl vetemjöl

Sila upp snapsen i en serveringsflaska.
Servera snapsen väl kyld.

Familjens gubbröra på knäcke

Glasyr:
• 150 g vit choklad
•1 ⁄ 2 dl Arla Köket ®vispgrädde
• florsocker

8 portioner
Tillagningstid: 20 min.

Jag föklarar er härmed
för man & hustru
och nu kan ni
uppdatera era
Facebook konton

3 matjessillfiléer, gärna mogen och
lagrad
1 rödlök
2 hårdkokta ägg
1 msk kapris
1 knippe dill
1 knippe gräslök
1 dl majonnäs
2 msk creme fraiche
salt och peppar
dillkvistar
knäckebröd
Gör så här

Glasyr: Hacka chokladen. Koka upp
grädden. Ta den från värmen och tillsätt chokladen och rör om tills den
smälter. Låt glasyren halv-stelna ca 5
min i kylen. Bred glasyren över kakan
och låt den stelna i kylen. Sikta över
florsocker.
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Denna snaps med smaker av kanel,
kardemumma och apelsin passar utmärkt till julen. Varför inte ge bort som
julklapp? Se dock till att vara ute i god
tid då snapsen skall stå och dra i några
dagar.

Häll ingredienserna i en flaska brännvin. Skaka flaskan så att sockret löser
sig.

Receptet gäller för 16 bitar

Sätt ugnen på 175°. Hacka chokladen.
Smält smöret i en kastrull. Ta från värmen och tillsätt chokladen och rör om
tills den smälter. Vispa ägg och socker
poröst. Rör i choklad, konjak och mjöl.
Häll smeten i en smord och bröad
form med löstagbar botten, ca 24 cm i
diameter. Grädda i nedre delen av ugnen 30–35 min. Låt kakan kallna och
ställ i kylen.

Hemkryddad julsnaps

Skär matjesfiléerna i tärningar. Skala
och finhacka rödlöken. Skala och hacka
äggen. Hacka kapris, dill och gräslök.
Blanda allt med majonnäs och creme
fraiche. Smaka av med salt och peppar.
Garnera med dillkvistar och servera
gärna på knäckebröd.
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ombud för

Hos oss kan du tanka både bilen
och mobilen

Öppettider
Må-To 9-18
Fre
9-19
Lö
9-13
Sö
10-13

kom in och hämta rabattkort i butiken
och spara pengar!

Varmt välkomna till oss!
/Robert & Karola med personal

Första advent kommer vi att anordna traditionell
loppmarknad med porslin, bohag och andra gamla
prylar. Loppmarknaden kommer att fylla det mesta
av källaren under butiken. Tanken är att ha loppisen
öppen en lördag eller söndag i månaden till en början.

Julen är tuff för män:
paketet är inslaget,
staken står i fönstret och
kulorna hänger i granen.
Julklappstips för Honom:
varma, omfamnande kalsonger i trendig design.
Vilken Holsljungabo skulle klä bäst i något av dessa par?
Skicka in ditt förslag till spegeln@holsljunga.com
Bästa motivering publiceras i nästa nummer av tidningen.
Glöm inte ange ditt namn!

En läcker tjej från Holsljunga
får hela hallen att gunga
Hon har fyllt år
typ fyrtio tår
Men låter nog andra sjunga
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