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Nostalgi…

En epok är snart till ända… Ett stort be-
slut är taget… Nästa steg ska tas… Efter 
att ha hyrt hus i 41 år har mamma tackat 
ja till en lägenhet... Ångestfyllt? Ja, men 
det är ändå med liv och lust det har börjat 
röjas i skåp och lådor på Ljushultsvägen 
20. 

Älskar att röja och slänga och hjälper 
gärna till. Men efter första hjälpstunden 
visade sig vissa grejer vara mer åt fynd-
hållet och väldigt svårslängda…
Mitt dopbevis. Agneta Lisbeth Iréne. 
Döpt av Uno Ivarsson. Mina faddrar Mar-
git och Thure finns inte i livet längre. Inte 
heller Margits bror Bernt, min pappa.
Mitt lyckotroll med orange hår. Har älskat 
troll så länge jag kan minnas. Bytte en 
gång till mig en virkad bikini mot hela min 
trollgarderob. Kan låta lite kallt, speciellt 
med tanke på den snaggade frisyr jag be-
gåvade mitt troll med såsmåningom. Och 
trolleken med kompisarna. Hur arg jag 
blev på bästisen - körde ut henne och gick 
sedan upp på balkongen för att slänga ut 
hennes trollhus… Humör redan då, Klas… 
”Pelle Svanslös på maskerad”. Den bok 
jag fick från Borås Tidning som tack för 
min ”roliga” ABBA-teckning jag skickade 
in. ROLIG?!! Jag var sex år och hade gjort 
mitt absolut bästa, min finaste teckning 
någonsin, med fina strutar på huvudet, 
alla namnen ditplitade och ansvarig på 
BT bedömer den som ”rolig”… Minns än 
idag hur förnärmad jag blev. Den känslan 
överskuggade stoltheten över att vara 
med i tidningen…
En grönvit myntkassett från Förenings-
banken. Plats för 1 kr, 50 öre, 25 öre, 10 
öre och 5 öre… Kul att fylla och växla nere 
i banken. Tänk att vi hade bank i Sexdre-
ga. Dit gick vi för att tömma våra spargri-
sar och få en ballong. ..
En lila sammetsväska. Ett ”lyxköp” på se-
mesterresan i Marocko. Åkte dit för andra 

Tidningen framställs ideellt och 
utkommer två gånger om året.

Manusstopp för nästa nummer är den 
30 april 2015.

Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i 
Holsljunga. För utomstående tas en 
avgift ut på 100:- för två nummer.

Annonspriser
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1/3 sida  400 :-
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Mjöbäcks Sparbank

Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan 
lämnas i Spegellådan eller skickas till 
Holsljunga Byalag via epost, adress
spegeln@holsljunga.com

Redaktion
Lisbeth Andersson 0325 - 331 39 
Jonas Bengtsson 0325 - 334 78
Leif Johansson  0325 - 331 72
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gången tillsammans med våra beresta 
grannar.  Hängde den tvärs över bröstet 
och kunde inte sluta stryka med handen 
över sammeten…
Vita konfirmationshandskar i spets. Så 
lite Lisbeth. Pojkflickan i hemmasydd 
kjol och spetshandskar. Fnittriga lektio-
ner tillsammans med vår inte lika roade 
präst…
Italienskaböcker. Ettan på gymnasiet. 
Bergsäterskolan i Borås. Min bästa skol-
tid. En klass med många roliga person-
ligheter. Vänner för livet. Och italienska. 
Ett av världens vackraste språk. Tyvärr 
bortglömt, men kanske dags att damma 
av kunskaperna?..
”Kalle & Hobbe”. Serietidningar i hög. 
Skrattar fortfarande när jag läser strip-
parna. Minns hur kompisen uppe i Arje-
plog hånade mig för att jag var tjugo och 
fortfarande läste serietidningar. Hur jag 
kontrade med: Läs en och fortsätt håna 
mig om den är dålig. Slutade med att 
hon lånade fler… Och vår Kalle… Kan-
ske blev det ”Kalle” tack vare en serie-
figur?...

Positiva tongångar hörs i telefonluren 
– det låter som om mamma redan flyt-
tat in… Tänk vad underligt det kommer 
att kännas att skriva en annan adress på 
kort i fortsättningen… Märklig känsla 
att springa förbi och se någon annans 
gardiner i fönstren… Och förstå hur gott 
det ska kännas när flytten är över och 
all gallring är klar! Och vem vet vilka fler 

fynd som kan dyka upp… 
Något säger mig att 
nostalgitrippen är 
långt ifrån över…

Med hopp om en   
..fridefull jul!

/Lisbeth Andersson

Spegeln trycks av

Vill du ha din bild som omslags-
foto i nästa nummer av Spegeln? 

Leta i gömmorna och skicka in till:
spegeln@holsljunga.com

Vad vill Du som läsare, att vi ska skriva om i Spegeln?

Redaktionen vill ha Dina ideéer, förslag och uppslag om sånt som vi 
alla vill läsa om i Spegeln. Du kanske tror att Din idé inte intresserar 
någon annan? Redaktionen tror att Du har fel!

Du kanske vill skriva i Spegeln? Vi säger bara: Välkommen!

Redaktionen vill att vi ska göra tidningen Spegeln tillsammans med 
våra läsare. Vi tror att Spegeln då kommer att nå oanade höjder!

Tveka inte, utan tag kontakt med någon i redaktionen eller lämna 
dina förslag i Spegellådan vid nya anslagstavlan. Föredrar du att 
skicka via epost, använder Du adressen här under.

spegeln@holsljunga.com

Är det inte konstigt att alla 
händelser som inträffar 

i världen varje dag,
 precis ryms i tidningen?
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Stort tack till Daniel som lagt ned ett enormt 
arbete på att tillverka den nya anslagstav-

lan och Oveda som sponsrat allt material till 
den, Sixten som med hjälp av Åke tagit bort 

buskar, Andreas och Albin som grävt och 
Erland som hjälpt till att resa upp och gjuta 

fast anslagstavlan. 

Information från Byalaget

Ett år går fort och snart går vi in i ett nytt 
oskrivet och spännande år fullt med möj-
ligheter. 

Vi har redan idéer på vad vi kan utveck-
la år 2015 i Holsljunga, men innan dess 
så vill vi informera lite vad vi i styrelsen 
åstadkommit under det gångna året med 
hjälp av många frivilliga krafter.  
Under året har Byalaget tillsammans med 
Leif Johansson arbetat fram en ny hem-
sida och en ny Holsljungabroschyr som 
kommer tryckas upp.

Vi har ändrat våra stadgar och skrivit en 
enkät om Holsljunga som publicerades i 
Spegeln före midsommar med chans för 
alla läsare att vinna en trisslott. Enkäten 
skrevs för att styrelsen skulle kunna få en 
uppfattning om vad som kan förbättras 
och vad ni vill att vi ska arbeta med i Bya-
laget. Vi fick tyvärr inte in några svar på 
enkäten, så vi får förutsätta att alla tycker 
allt är bra som det är i Holsljunga.

I våras under årsmötet tillsattes en skol-
grupp, som vid ett flertal tillfällen under 
året träffats för att samla information 
kring nedläggning av skolorna i Högvad. 
Skolgruppen har haft kontakt med de 
andra byalagen, samt Högvads Företa-
garförening och den 3 september bjöds 
politiker från varje parti i Svenljunga 
Kommun in till en politikerträff i Hols-

ljunga idrottshall för att diskutera och 
svara på frågor kring skolorna, men även 
företagande, boenden och service. 

Byalaget har under sommaren klippt 
gräsmattan vid busskuren och med hjälp 
av Åke Johansson tagit bort buskar på 
gräsmattan vid torget, samt tillverkat en 
ny anslagstavla, där det kommer att kom-
ma upp lådor (om det inte redan i läsande 
stund har hunnit komma upp). I lådorna 
avser vi fylla på med Spegeln, Trivsel-
bygdstidningar, Holsljungabroschyr m.m. 

Vi har även ordnat en föreläsning med 
utrikeskorrespondent Daniel Alling, som 
har anknytning till Holsljunga. Något an-
nat som det håller på arbetas på är nya 
bänkar nere vid korset och en multispor-
tarena, som isåfall kommer ligga vid fot-
bollsplanen, på gamla tennisplanen.  Vi 

har även tagit kontakt med Paroy kring 
en ny bensinstation och med Svevia kring 
rastplatsen Bertas Camping, där skötsel 
av rastplatsen tyvärr redan är utlagd på 
en tidigare entreprenör, så nu gäller det 
för oss att försöka hitta andra inkomst-
källor. 

Har ni några tips eller ideér på vad vi kan 
göra för att få in mer intäkter, eller andra 
idéer på vad vi kan göra för byn eller kan-
ske gärna vill hjälpa till med något så hör 
gärna av er till Sixten Bengtsson på tel. 
070-5832441 eller någon av oss andra i 
Byalaget. 
Mer kontaktuppgifter hittar ni på vår fina 
hemsida www.holsljunga.com

Med hopp om en fridfull jul och ett gott 
nytt år!

/Byalagets styrelse

Vädjan från Byalaget!

Nu när vi fått en fin anslagstavla: 
hjälp till att hålla den aktuell! 

Om du ser gammal info - ta bort 
den!
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Holsljunga Förskola/Förskoleklass
Under höstterminen har vi arbetat extra 
mycket med skapande verksamhet på 
avdelningen Tumlaren på Holsljunga För-
skola.

Vi vill att barnen utvecklar sin skapande 
förmåga och att de känner sig trygga i att 
använda olika material. Vi vill också stimu-
lera barnens fantasi och kreativitet. Vi har 
arbetat med olika sorters färg, lera, tekni-
ker mm.

På fotot ser ni Ture Sjöqvist i full koncen-
tration. 

/Helena Lindqvist-Thorén

Lite tankar om höstlöv från förskoleklassen

Härligt iniativ från våra förskolefröknar att 
skicka med solrosfrön hem. Här är resulta-
tet: 3,58 m.

/Martina Christiansen

De tre barnen frågar sin mamma:
- Vad önskar du dig i julklapp mamma?
- Jag önskar mig tre snälla barn.
- Jipii, vi skall få syskon!

- Hur många syskon har du?
- Åtta stycken.
- Det måste bli väldigt dyrt.
- Nä, för pappa och mamma gör dem 
själva!
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Holsljunga skola
Liten rapport från oss i plugget

Tack vare en suverän höst vädermässigt 
och många barn med rörelsebehov, har vi 
tagit oss ända till Amsterdam. 
Att promenera på raster har belönats med 
kryss i protokoll, ett kryss för varje 250:onde 
meter. Stora rundan över Bredgårdsgärde 

har varit mest vinstgivande med hela sex 
kryss. Förskoleklassen har glatt travat, 
många morgnar på korta ben med Jose-
fina i spetsen, de lite äldre ibland i Susan-
nes eller Malins sällskap och de äldsta utan 
ledsagare ibland hela två rundor på en rast.  

Det har varit ett av målen i vår hälsohöst 
att ta oss så långt som möjligt. Snart 
kanske väder, vind och Kung Bore sätter 
stopp, men eleverna har själva bestämt 

att vi ”går så länge det går”, kanske kan vi 
tillslut se Eiffeltornet i fjärran. 

En fin höstdag hade vi skoljogg på Nä-
set, naturligtvis efter att först värmt upp 
ordentligt till musik. Marie hade övat 
hemma för att leda, men var trots det den 
som var svettigast efteråt. Varv efter varv, 

stora och mindre, avverkades 
sedan och blev till många kryss 
i protokollet.

I 1-3:an har Kerstin och elev-
erna läst Bamsetidningar om 
kropp och hälsa. Den sociala 
hälsan är också viktig så klas-
sen har då och då tittat på film 
om att ”vara vänner”, filmer 
som använts i flera klasser.

Till Överlida åkte alla 3-6:or en 
torsdag i september laddade 
till tänderna, friidrottstävling 
var på gång. Vädret hotade 
hela natten och morgonen att 
göra allt till en dyngsur före-
ställning, men lagom till start 
tittade solen fram och den gör 
mycket i utesammanhang kan 
vi lova. Kindaholmsskolorna 
var också inbjudna så det var 
bortåt hundra elever som hop-
pade högt och långt, sprang, 

kastade och stötte. Alla pressade sig själva 
till fina resultat, vi och ni, kan vara riktigt 
stolta över oss! Att träffa kompisar från 
andra skolor är jätteroligt och nyttigt, det 
sker så sällan.

Mycket går i hälsans tecken som ni mär-
ker. I idrottsämnet pratar Ola om ”mat för 
att må bra” och i hemkunskapen kommer 
detta också att följas upp såklart. Vi brukar 
ha ett par praktiska hem- och konsument-

kunskapslektioner varje termin i Ljungha-
ga i åk 4-6.

Gymnastik för hjärnan ägnar vi oss ofta 
o mycket år. Elisabeth och Johan ”hjärn-
gympar” med de flesta 1-3:or, 4-5:or och 
6:or. Alla tränar vi finmotoriken i slöjden.

I Iskolan har vi detta läsåret en f-klass, en 
1-3:a, en 4-5:a och en 6:a. Vi är samman-
lagt 37 elever.

/Marie Lennermo

Lille Per frågade sin pappa:
-Kan vi inte få en hund till jul?
-Nej, det blir skinka som vanligt!
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”Det blev som 
det blev, när det 
inte blev som det 

skulle”

Redan i vinter-
mörkret i januari 
samlades alla spe-

lare, ledare & sty-
relsemedlemmar för att 

ha möte om upplägget inför säsongen år 
2014.
Det som diskuterades var bl.a. vårt ge-
mensamma mål med denna säsongen. 
Ett mål diskuterades fram, som kan tyck-
as uppenbart för de flesta, det var att vi 
skulle vinna serien.
Sedan handlade diskussionen till stor del 
om hur utförandet skulle se ut, att bryta 
ner vårt slutmål till olika delmål, för att 
forma en röd tråd och en väg mot slutmå-
let. I år skulle vi göra det vi inte lyckades 
med förra året, vi skulle vinna serien.

Men som så många gånger förut blir det 
som det blir när det inte blev som det 
skulle...

Vägen började luta uppåt väldigt tidigt 
på säsongen, då flera olika ordinarie spe-
lare åkte på skador av olika natur, och när 
en spelare blev frisk/hel igen, så var det 
näste spelares tur.
I år använde vi oss av 28 olika spelare i 
A-laget, många av dem var sporadiskt in-
ringda i sista stund i brist på bänkvärma-
re. Något som speglar skadeläget genom 
hela säsongen.

Jag tror även att när man är så fast beslu-
ten om att lyckas med något, ännu mer 
besluten än tidigare säsonger, så börjar 
man att fundera mer än tidigare.
När de första riktiga motgångarna var ett 
faktum (såsom likamatchen mot Sven-
ljunga och storförlusten mot Kindaholm 
tidigt på säsongen), sattes det griller i 
huvudet på de flesta - varför går det inte 
som planerat?!
Saker som annars är så enkelt, blir genast 
så svårt och man börjar fundera på varför 
det inte fungerar som det borde och då 
går det allt mer i lås efterhand. Man blir 
sin största motståndare.

Detta är två stora anledningar till varför 
det blev som det blev, men en säsong 
innefattar mer än en guldmedalj, även 
om det är den man så ofta längtar efter. 
Många glädjeämnen kunde fortfarande 
antecknas säsongen ut.

När vi gick in i sommaruppehållet var det 
med vetskapen om att chanserna för att 
vinna serien var minimal, kanske inte re-
alistisk, men teoretiskt sett är ingenting 
omöjligt. 

Kom i form!! 

Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hall-
värdarna. Övrig uthyrning sker ge-
nom 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
Ulf  Litzell
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

Oavsett våra odds, spelade vi höstsä-
songen med fortsatt flera spelare borta 
från spel, men trots en tunnare trupp ver-
kade påverkan av detta minimal, som om 
”nerverna”, som tidigare infunnit sig var 
borta - inte helt orimligt med tanke på ta-
bellläget.
Allting verkade plötsligt så okomplicerat, 
och det resulterade i en väldigt bra höst-
säsong.

Jag spenderade hela höstsäsongen ut-
anför planen av plan p.g.a skador, men 
kunde fortfarande glädjas från sidan åt de 
insatser som resten av laget presterade - 
flera vinster blev det, t.ex. mot lag som 
Rydboholm och Öxabäck. (Vilket säger 
en hel del om var i tabellen vi hade kun-
nat hamna.)
Flera av de juniorer, som gjort sin debut 
inom seniorfotbollen, fick göra inhopp, 
och i många fall lyckade sådana. Något 
som är glädjande och väldigt bra nyheter 
inför nästa säsong.

Det har varit en säsong mellan det mötet 
vi hade i vintras tills att jag nu rapporte-
rar in om Högvads säsong. Och trots att 
vi inte har flyttat på oss gentemot förra 
året (fortsatt spel i Div. 6 nästa år), så har 
vi tagit stora kliv framåt.
Inför nästa säsong lämnar Christer Pers-
son tränarrollen och istället välkomnar vi 
Dan Josefsson, som kommer att ta över 
facklan, och Emil Johansson stannar som 
andretränare. (Mer om tränarläget i Hög-
vads BK på sida 10 i Spegeln.)

Såklart vill vi ge Christer ett stort tack för 
de gångna åren! Men trots det Christer 
har åstadkommit som tränare är en för-
ändring behövlig efter en viss tid - för att 
göra det motiverande, omväxlande och 
spännande.

För att knyta ihop säcken så avslutade vi 
årets säsong med en heldag på Hallevi, 
där vi hade en internmatch och senare på 
kvällen avslutningsfest i vår egen klubb-
lokal på Hallevi. Där kunde vi tacka alla 
ledare och spelare, och speciellt utvalda 
pris delades ut till nominerade spelare 
- Årets träningsflit, Årets Målskytt m. fl. 
blev gratulerade.
Men såklart delades även guldmedaljer 
ut, något som vi gjorde oss förtjänta av 
genom serieseger i Utvecklingsserien 
(forna B-laget, numera U-laget.), vilket 
självklart var glädjande!

I hopp om en ännu mer lyckad säsong 
nästa år... 

/Jonas Bengtsson
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Byggvaruhandel för alla!

För mer information kontakta oss på 
0325-186 00 eller gå in på vår hemsida 
för att hitta närmsta återförsäljare.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Välj fritidshus och 
bo där jämt! Här beställer du

vår huskatalog
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Inte trodde 
väl någon att 
pappa Nis-
ses biogas-
projekt på 
senare delen 
av sjuttio-

talet skulle leda till att jag, Erik Liljerup, 
drygt trettio år senare fick chansen att 
åka på ett spännande äventyr till afri-
kanska Zambia. Då, när pappa Nisse ar-
betade hårt för att besanna drömmen om 
en egen biogasanläggning, så knöt han 
en grupp med intresserade Chalmers-
studenter till projektet, varav Anders El-
legård var ett av de ledande namnen.

Idag är familjen Ellegård nära vänner till 
vår familj och det är med spänning man 
följer Anders och hans fru Katarinas även-
tyr genom sina arbeten. Anders arbetar 
idag med bland annat projektering av 
utveckling av energinäten i afrikanska 
och asiatiska länder. Gång på gång har 
frågan ställts, om det inte är dags för mig 
att följa med på en resa med Anders och i 
våras var det åter dags. Denna gång ville 
dock Anders ha hjälp från mig med att 
hjälpa igång en zambisk lantbrukare med 
hans nyinköpta vacuumledda spann-
mjölkningsanläggning. Uppvuxen på en 
mjölkgård var jag som klippt och skuren 
för uppdraget, men med en mjölkgård är 
det dock svårt att få till det med ledighet. 
Detta ordnades dock med gemensamma 
krafter och jag frigjordes för att kunna 
resa med till Zambia tillsammans med 
Anders. 

Till slut, efter mycket planerande och en 
hel del förberedelser, flög slutligen An-
ders och jag iväg. Anders på ännu ett job-
buppdrag, jag på mitt livs äventyr. 
Under den tolv dagars långa resan fick jag 
följa med Anders på hans olika uppdrag. 
Den mesta tiden tillbringade vi i Zam-
bias huvudstad, Lusaka, men vi var även 
ute och såg oss om ute på landsbygden. 
I Lusaka bodde vi på ett hotell långt från 

turiststråken. Erfaret berättade Anders 
att det var det absolut rätta att göra, då 
man värnar om varandras egendom på 
ett annat sätt där än på opersonliga tu-
risthotell och ingen skulle vilja att just 
denna hotellägare skulle komma i onåd 
hos sina gäster. 

Vi mötte ministrar, höga chefer och tjäns-
temän, som tillsammans med Anders pla-
nerar för ett stort arbete med att utveckla 
energinätet i Zambia och dess grannlän-
der. Tack vare dessa kontakter blev vi 
medbjudna på en tredagars tur till de 
majestätiska Victoriafallen. Med en hel 
konvoj av bilar och medresenärer begav 

vi oss mot fallen. 
Detta hade jag sett 
som en av resans 
absoluta höjd-
punkter och jag 
blev inte besviken. 
Vid fallet insåg jag 
dess enorma stor-
het, och ändock 
såg man endast en 
del av fallet från 
den plats turister 
är hänvisade till. 
Detta var dock 
ingen vanlig tu-
ristresa. Detta var 
en resa med helt 
rätt kontakter och 

tillsammans med ressällskapet tog vi oss 
innanför energiföretagets grindar och 
fick på så sätt skåda fallet ur vinklar som 
ingen turist skådat innan. Eftersom en-
ergiföretaget dessutom sträcker sig från 
Zambia in i Namibia så blev det även en 
snabb liten promenad in i Namibia innan 
gränspolisen kom och undrade vad vi 
hade för oss. 
Jag hade dock ett viktigt uppdrag och det 
var att hjälpa igång den afrikanska mjölk-

bonden med hans spannmjölkningsan-
läggning. Sagt och gjort. En dag avsattes 
för just detta och tillsammans körde vi ut 
på den afrikanska landsbygden. Mannen 
vi skulle möta var en av Anders gamla 
kontakter genom arbetet och egentligen 
inte alls någon erfaren mjölkbonde. An-
ledningen till att han nu hade gård och 
kor att ta hand om var att när han hade 
pensionerats från sitt arbete med ener-
gibolaget så hade han fått en gård som 
avgångsvederlag, eftersom man i Zambia 
inte har några pensioner. Gården skulle 
nu se till att han kunde livnära sig och ef-
tersom Anders insåg att det nu kunde bli 
tufft för den gamla kollegan så såg han till 
att det investerades i mjölkanläggningen.
Väl ute på gården blev vi hjärtligt mot-
tagna. Bonden berättade att han tyvärr 
bara hade en ko kvar. De andra han hade 
haft från början hade alla dött av fästing-
bett, långt mycket giftigare än våra. Han 
hade dock kalvar och ungdjur på gården, 
så inom snar framtid skulle det finnas fler 
kor. Han visade oss runt på gården och jag 
slogs gång på gång av de helt skilda förut-
sättningarna vi har att bruka vår mark och 
livnära oss på vad den ger.

Varje dag mjölkade han sin ko och häng-
de spannen på cykelstyret för att cykla 
iväg till mjölktank, sex kilometer bort för 
att leverera sin mjölk. Ett liv långt från 
enregibolagens blankpolerade skrivbord 
och lyxiga middagar. Han var dock väl-
digt tacksam för att Anders och jag hade 
kommit för att hjälpa honom och vi blev 
visade till gårdens finaste rum. Där, mitt 
på finrumsgolvet stod lådan från AlfaLa-
val, i stort sett orörd. När dagen var till 
ända så hade jag både fått ihop alla delar 
av maskinen, samt fått igång den så att 
den fungerade. Bonden var enormt tack-
sam och såg fram emot att få starta upp 
maskineriet.
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Att Anders arbete med energibolagen 
i de afrikanska länderna är av stor vikt 
blev tydligt under hemresan. En mellan-
landning i Johannesburg, Sydafrika blev 
inplanerad för att Anders skulle kunna 
träffa en av de sydafrikanska energikon-
sulterna. Detta stopp blev även en tydlig 
påminnelse om de stora kontrasterna i 
det afrikanska samhället, då man stund-

tals färdats genom slum och misär till att 
nu dricka 20-dollars kaffe på Hilton Ho-
tell. Diskussionerna över en kopp kaffe 
fick avsluta mitt, mjölkbonden från Hols-
ljungas, Afrikaäventyr. 

Det här blev en resa som jag sent kommer 
att glömma. Tyvärr var det tunt med det 
afrikanska djurlivet just där vi var, men er-
farenheterna från resan värdesätts högt. 

Att se en annan kultur, att få reflektera 
över de olika förutsättningarna vi har i 
de olika världsdelarna och att se vad ens 
historia och arv för med sig är verkligen 
att lära för livet. Kanske att min resetarm 
vaknade till liv. Kanske väntar fler äventyr 
i framtiden.

/Erik Liljerup
(berättat för Ann-Margreth Karlsson)

Byalaget vill ge rosor till:

- Gustafssons som klippt gräset vid korset;

- Sven som skött om minnesstenen 
vid gamla skolan;

- Leif som ordnat en ny fin hemsida.

Öppettider: Mån-fre 9–18 • lör 9–13 • sö 9–13

Svenljunga
Handelsträdgård

0325-61 19 67

Skapa Adventsstämning

Stor sortering av

julens alla vackra

blommor och krukor

T A C K
Byalaget för den fina anslagstavlan.

/Anders & Sonja Fransson

Famnen full av rosor 
vill vi dela ut till alla stora och små, som hjälpte till på 

Fixardagen lördagen den 11 oktober. Så roligt det var att se alla jobba tillsammans 
för en finare skolgård! Stora kramar till Madeleine och Simon, som gjort mycket 
förarbete och annat, till Bengt som ordnat med inköp o dyl samt till taklagsnissarna 
Bengt, Ulrik och Klas, som trotsade mörker och hunger för att få ordning på torpet 

åt våra barn!
/Föräldraföreningen



Spegeln nr 94     Årgång 32     År 201410

God Jul 

&

Gott Nytt År

önskar 

Gerds Hårvård
333 35

"Det är aldrig fel 
med förändring, 
så länge den går 
i rätt riktning"

Det är ett konsta-
terande av up-
penbar natur, 
som känns lägligt 
då Högvads BK 

kommer att pre-
senteras med en ny-

gammal tränarstab inför nästkom-
mande säsong.

Christer Persson, som sedan 4 års tid har 
varit huvudtränare för Högvads BK med-
delar att han lämnar klubben inför nästa 
säsong för Kindaholms BK (ni kan tänka er 
själva vad det innebär...) och istället kom-
mer Dan Josefsson ta över som huvudträ-
nare, medan Emil Johansson stannar kvar 
som andretränare.

Christer började träna oss parallellt med 
att jag gick upp i seniortruppen. Ett år ti-
digare hade vi vunnit 17 matcher i rad och 
därmed gått upp från Division 5 upp till 
4:an med besked.
Spelarförluster av stor betydelse, ändring 
av seriesystemet (fler lag åkte ur serien 
för att förbättra kvalitén på divisionerna) 
försvårade tränaruppiften.

När jag pratar med Christer och vi tittar 
tillbaka på de fyra gångna säsongerna, så 
konstaterar han att dessa år har gett ho-
nom otroligt mycket tränarerfarenhet, 
bl.a. att inte ta något för givet:

- När jag kom till Högvad så var jag så in-
ställd på att det redan skulle vara en välol-
jad maskin som hade ett tight försvarspel, 
men iochmed att vissa spelare lämnade in-
för säsongen visade det sig vara mer utav 
ett nybygge - något jag inte hade räknat 
med. 
Vi åkte ur både 4:an och 5:an p.g.a det nya 
seriesystemet, för att sen ligga i division 6  
två år i rad.

Han nämner även att "jag och Emil satte 
oss ner och funderade och kom på idéer 
om vad vi ville att Högvad skulle träna på, 
och en tidsbestämd målsättning, men se-
dan när man pratar med spelarna så ville 
de spela på ett annat sätt och då måste 
man försöka mötas på mitten så att alla 
känner sig bekväma med det vi gör."

Vi vill såklart...
tacka Christer för dessa 4 år som tränare, 
men framförallt skulle jag vilja säga som 
medmänniska. 
Den mängd tid han har spenderat på alla 
träningar, A- såväl som B-lagsmatcher, 
utan att knappt missa ett enda tillfälle på 

fyra år är imponerande. Att sedan ta ett 
stort personligt intresse i alla spelare är 
enastående.

Och jag tror med all säkerhet att alla ifrån 
Högvads BK håller med.

Men allting har ett slut, men så även en 
början...

Nu blickar vi framemot nästa års säsong 
i Div. 6, med nya förutsättningar och nya 
möjligheter, med en ny tränare som vi re-
dan känner igen sedan tidigare, fast i an-
nan skepnad:
 - Dan Josefsson. 

Jag passade på att intervjua Dan & Emil för 
att få en smygtitt på vad vi har att vänta 
oss inför nästa års säsong, såhär lät det:

När/hur blev du tillförfrågad om tränarrol-
len?
- När – någon gång under sommaren 2014. 
När det stod klart att Christer ville ta sig an 
nya utmaningar efter säsongen, så tillfrå-
gades jag och Emil Johansson om vi ville ta 
över skutan. 

Du var hjälptränare för 2 år sedan, hur 
länge har du funderat på att bli huvudträ-
nare? 
- Tror nog att jag började fundera på det 
någon gång under senare delen av 90-ta-
let efter många timmar med Championship 
Manager (fotbollsmanagerspel). 
Riktigt skarpt har jag funderat på det sedan 
jag och Emil började utbilda oss 2012.

Vad har du för tankar och visioner inför 
nästa år? Finns det något som du redan 
tänkt ut, gällande spelsystem etc?
- Visionen är att få så många som möjligt att 
vara intresserade av Högvads BK. På och 
utanför planen. Vi kommer jobba starkt för 
att få så många som möjligt till träning och 
match. Fantastiskt kul att se unga herrar 
som Leif Litzell, Klabbe Johansson, Morgan 
Karlsson och Stefan ”Spiken” Gustavsson i 
laguppställningen under 2014. Både unga 
och något äldre skall känna sig välkomna 
och betydelsefulla under 2015.

Ett annat mål är vinna divisionen – vilket 
dagens trupp definitivt har kapacitet att 
göra. Spelsystemet kommer vi anpassa ef-
ter vilket spelarmaterial vi har tillgång till. Vi 
vill få ut så mycket som möjligt av varje spe-
lare. Vi har redan nu börjat fundera på en del 
justeringar till kommande säsong men kom-
mer inte att offentliggöra dem i dagsläget.

Du känner spelarna i klubben redan sedan 
innan, men denna gång får du se alla med 
nya ögon, vad har du för tankar gällande 
spelarmaterialet som finns?

Forts. sidan 21
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Skolfotoutställning

Lördagen den 30 augusti var det liv och rö-
relse vid vår fina stuga Höge-lycke. Redan 
vid 14-tiden kunde man känna den ljuvliga 
doften av våfflor och de första gästerna kom 
inte långt efter att provvåfflan gräddats. 

Nu var det inte bara våfflor som drog. På 
dagens agenda stod även en skolfotout-
ställning. Den lilla stugan var fylld med 
skolkort och för att bilderna skulle kunna 
studeras bra hade det gillrats upp en mas-
sa lampor. Det var skolfoton från 50-talet 
och framåt. Skolfoton från 2000-talet vi-
sades i två pärmar inne i storstugan. Ock-
så de välbelysta.

Snart var det många människor i den lilla 
stugan och runt den. Man skrattade och 
kände igen sig, hjälpte till med att fylla i 
namn på en del som fattades. Tyvärr fick 
vi inte namn på alla bilder. 
Vid tre-tiden ökade antalet besökare och 
det blev ganska livligt samtal utanför den 
lilla stugan. Det var läraren Torsten Jo-
hannesson som hade dykt upp. Han var 
det största dragplåstret för dagen. Han 
var lärare i Holsljunga på 50-talet. Hols-
ljunga var hans första tjänst. Det trodde 
Torsten själv gjorde att han kom ihåg så 
många elever. Han var en mycket om-
tyckt lärare som kom som en kontrast till 
det gamla gardet. Han startade scouting 
och var aktiv i simskolan bland annat. 

Vi var alla glada över detta celebra besök 
och hälsar Torsten välkommen tillbaka vid 
tillfälle. Vi tackar också Torsten med familj 
för de fina fotona som han skickat till oss.
Alla dessa fantastiska skolfoton som låna-
des in för dagen skall scannas in till digitalt 
format så att vi kan bevara dem. Vi räknar 
med att på något sätt göra dem tillgäng-
liga för allmänheten. De som lånat ut kor-
ten skall få avgöra om de vill att de skall 
läggas ut till exempel på en hemsida. Vi 
har också funderingar på om vi skall göra 
fotoböcker med foton från olika årtion-
den.

/Holsljunga Hembygdsförening

Lär dig av andras misstag, du 
hinner inte själv begå dem alla

Problem är till för att skjutas upp, 
för att sedan glömmas bort

När en politiker säger att vi sitter 
i samma båt så var på din vakt 
- det betyder att det är du som 

skall ro
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Fråga Elin

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
05:22.

Hur många resväskor äger du? 
Ingen - Jag lånar utav Linus.

Vilken var den senaste filmen du såg? 
Annabelle.

Om du vann på lotto, vad är det första du 
skulle köpa? 
En resa, sista minuten!

Har någon berättat en hemlighet för dig 
den här veckan och i så fall VAD? 
Nej.

När var senast någon stötte på dig? 
4 år sedan.

Vad åt du till middag senast? 
Köttbullar, potatis & sås.

Kan du vissla? 
Ja.

Vem var den senaste som ringde dig? 
Chefen!

Är du blyg inför det motsatta könet?
Nej.

Äger du några popband t-shirts? 
Nej, men jag har en T-shirt med 
rockbandet Kiss.

När flög du senast? 
I somras - till Kroatien.

Hur många stolar står kring ditt köksbord? 
4 st.

Har du gråtit offentligt?
Ja.

Tycker du att killen borde bjuda på första 
dejten?
Ja, det är klart!

Kan du kasta macka? 
Nej!

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos 
en partner?
Ärlighet.

När sov du senast på golvet? 
I lördags.

Vilken är din favoritdrink? 
Mojito.

Valdagsköande i Holsljunga

Valdagen bjöd på strålande septemberväder och tur var väl det. Framme vid idrottshallen, dagen till ära omklädd till vallokal, ringla-
de kön sig fram i sakta mak. Detta inbjöd givetvis till en trevlig pratstund med köns grannar, i väntan på att lämna den viktiga rösten.

/Ann-Margreth Karlsson
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åker till en annan kyrka.

Temat på första söndagen i advent är ”Ett 
nådens år”. Temat på andra söndagen i 
advent är ”Guds rike är nära”. På tredje 
söndagen i advent är ämnet ”Bana väg 
för Herren” och på den fjärde söndagen i 

advent är det ”Herrens 
moder Maria”. 
Sedan kommer julen 
med budskapet om 
Jesu födelse. Så fort-
sätter det söndag ef-
ter söndag, där varje 
söndag har sitt tema 
och man får följa Jesu 
liv från födelse, genom 
lidande och död i fas-
tan till uppståndelse 
och seger över döden 
i påsken. 

Därefter kommer Trefaldighetstiden där 
vi får växa i vår kristna tro. Lite då och 
då kommer kyrkoårets övriga helgdagar, 
som Kyndelsmässodagen, Jungfru Marie 
Bebådelsedag, Midsommardagen, Den 
Helige Johannes Döparens dag, Den He-
lige Mikaels dag, Tacksägelesdagen, Alla 
Helgons dag och Alla Själars dag, då ljus 
brukar tändas för de i församlingen som 
avlidit under året.
Sist kommer några söndagar, som hand-

Nytt från kyrkan

Det har blivit advent och ett nytt kyrkoår 
börjar. Advent betyder ankomst, Herrens 
ankomst.
Första söndagen i advent är inte bara 
den första av fyra adventssöndagar, utan 
inleder även hela kyr-
koåret. Herren Jesus, 
som denna dag rider 
in i Jerusalem, får den 
hyllning, som är ho-
nom värdig. 

”Hosianna Davids son, 
välsignad vare han 
som kommer i Her-
rens namn” och ”Be-
reden väg för Herran, 
berg sjunken djup stån 
upp”. Det är psalmer, 
som sjungs överallt 
i kyrkorna på den första söndagen i ad-
vent. Dock inte i Holsljunga. Här är ingen 
gudstjänst då. Varför? Kanske ett resul-
tat av att Holsljunga och Mjöbäck slagits 
ihop till en församling, eller att vi fått ett 
stort pastorat i Kind. Vi har ju heller ingen 
präst just nu. 

En hel del kommer nog att sakna att kyrk-
klockorna inte ringer till gudstjänst då, 
andra bryr sig inte och en del tar bilen och 

lar om Kristi återkomst. Hur Jesus skall 
komma åter och väcka upp alla dem som 
tror på honom till ett evigt liv.

/Sven Johansson

Vänskap Holsljunga

Vänskap Holsljunga är namnet på den 
verksamhet Kyrkan har för de asylsö-
kande flyktingar, som bor i de lägenhe-
ter Migrationsverket hyr av Kommunen. 
Vi försöker göra ett besök, när någon ny 
familj har kommit och hälsa dem välkom-
na till Holsljunga. Språket kan vara ett 
problem, men många kan engelska och 
ibland får vi ta hjälp av någon annan asyl-
sökande, som fungerar som tolk.

På lördagar har vi ett språkcafé i Försam-
lingshemmet mellan kl. 10-12. Vi försö-
ker lära ut enklare svenska, vi tar en fika, 

umgås och försöker få veta om det finns 
några problem. 

Vi har också fått en del kläder, som vi kun-
nat dela ut. Många av flyktingarna kom-
mer och har inte mycket mer med sig än 
de kläder de har på kroppen, så det känns 
bra att kunna hjälpa till med sådant ock-
så, särskilt som vi nu går mot vinter. 
Cyklar, särskilt till barnen, är också efter-
traktat, men kanske mer till våren. Möb-
lemanget är heller inte så stort i Migra-
tionsverkets lägenheter och är det så att 
någon planerar att byta TV, så hör gärna 
av er. 
Många vill gärna kunna se på TV även om 

den är gammal, bara den fungerar.

Om någon vill vara med i gruppen, så hör 
av er till någon, eller bara kom någon lör-
dag förmiddag till Församlingshemmet. 
Det finns alltid något man kan hjälpa 
till med. Ibland behöver man hjälp med 
skjuts och då är det värdefullt om vi är 
många som kan hjälpa till. 
Vi som är engagerade i gruppen nu är: 
Inga Liljekvist, Kerstin Liljerup, Sonja 
Fransson, Siv Johansson och Sven Jo-
hansson.

Välkommen att vara med!
/Sven Johansson

Har du avlagda vinterkläder till barn 
och/ vuxna som du kan avvara till 

våra nyanlända flyktingar?

Särskilt jackor, varma byxor, möss-
sor, stövlar och kängor tas  tacksamt 

emot.
Barncyklar, hjälmar och vuxencyklar 

likaså.

Kontakta Sonja på Bredgården
tel 33138, eller via mail

sonja.fransson@telia.com

Rosor till

- Albin Wilson för din ovärderliga hjälp 
med flyttlasset till Skara! Tur att det 
finns sådana som du!
- Jonas Bengtsson, som hjälpte till att 
lyfta på flyttlasset!

/Vänskap Holsljunga
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Mjöbäck 700 år

Lördagen den 9 augusti firade Mjöbäck 
700 år. 
De har hittat ett dokument från 1314 då 
Mjöbäck omnämns. Vi i Holsljunga sock-
en tyckte det var värt att fira en så gam-
mal granne. 

Hembygdsföreningen och Byalaget be-
slutade att låta Kajsa Johansson tillverka 
en bonad i lappteknik. Temat på bonaden 
var ”Hus”. 

Holsljunga representerade av Inger 
Lindberg Hedin, Gerd Carlsson, Caroline 
Göthman och Carin Roslund överlämna-
de gåvan i samband med invigningen av 
högtidsdagen. 
Bonaden hänger numera i Hembygdsför-
eningens stuga i Tokabo.

/Inger Lindberg

Återigen kan vi se tillbaka och tänka på en fin midsommar. Tack alla ni som kommer 
till Högelycke och gör midsommarfirandet till en så fin tradition. I år var det 122 som 
betalade inträde. 
Vi kunde glädjas åt ett fint väder så att dansen gick som en dans. Mycken fin musik 
kunde höras under tiden som vi kunde njuta av det goda kaffet. Det är alltid livligt 
runt chokladhjulet och många är de som vill bjuda på det goda brödet vid auktionen. 
Precis lagom till midsommar hade vi fått hjälp med att måla staket och vindskivor, 
vilket gjorde att stugan var extra sommarfin.

Varmt välkomna till midsommarfirande 2015!

/Hembygdsföreningens styrelse

En sann gentleman är någon som vet hur 
man spelar säckpipa, men låter bli
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Lika som bär

Helena af Sandeberg?Lisbeth Andersson? 

Lördagen den  13 september hölls en 
smyginvigning av den nya samlingspunk-
ten på Näset, nämligen Pusshållplatsen. 

Efter att ha bevistat föregångaren i 
Håcksvik och sampratat lite med Alf och 
Inga-Lill, kunde Margaretha se sin dröm 
förverkligas av desamma. Innan dess 
hade bl a Lenas motionärer reagerat på 
den inbjudande rastplatsen och märkt av 
ett dalande intervalltempo. 

Med bubbel i glasen avlöste den ena pus-
sen den andra på den väl avvägda bänken 
– lagom stor för två ändor, såklart! Spe-
gelns utsända lyckades inte bara föreviga 
det hela, utan fick också lite ”inside” om 
kommande idéer för Pusshållplatsen.

Kanske kan Byalaget t ex göra upp ett be-
manningsschema, så att förbipasserande 
inte blir besvikna över att bänken är tom? 
Kanske kan Leif montera en webkamera, 

som registrerar användandet? Som ni hör 
finns det visioner kring Pusshållplatsen, 
så håll utkik efter mer info! 

/Redaktionen gm Lisbeth Andersson

Lille Kalle kommer inspringandes och 
skriker:
- Mamma, mamma var är mina gym-
nastikskor ??
- Varför ska du ha dem ?
- Jo, du förstår att det är en flicka där 
ute som vill pussa mig, och jag hinner 
inte undan i träskor....
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Mjöbäck   . Tel. 0325-34004 

Ordinarie Öppettider: 
Månd-Fred         09-19 
Lörd       09-15 
Sönd o röda dagar   10-15 

hälsar Christina, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina , Göran och Monica o Jan-Anders  

Stort tack alla ni i Holsljunga som valde oss som butik när er egen försvann. 
Inte hade vi ens vågat hoppas på att så många av er ville komma till oss. Vi känner oss  
mycket hedrade. Vi ska göra allt för att ni ska känna er välkomna hos oss och få fram de  
varor ni är vana vid och vill ha. Säg bara till! 
 
För att ni också ska känna igen er när ni kommer så jobbar nu Taina Ferm hos oss sedan 
september. 
 
Öppettiderna har vi ökat på: Vardagar 09-19, Lördagar 09-15, Söndagar och röda dagar 10-15. 
(Julafton o juldagen STÄNGT, Nyårsafton 9-15, Nyårsdagen STÄNGT) 
 
Har vi tur kan vi också redan före jul presentera en helt ny frukt- o  
gröntavdelning, med ny kyl och nytt fruktbord. 
 
Och så vill vi önska er en riktigt GOD HELG!  

Holsljungamarschenvinnare 
2014

 Pallet Truck Frontflip

Spegelns utsände får en intervju med
 Jan & Klas - 10 snabba:

Hur kändes det?

- Slentriant! Nej men skämt åsido, det 
kändes bra att vara tillbaka i vinnarcirkeln!

Hur såg ni på motståndet inför årets 
upplaga? (Ge exempel på motståndare 
ni trodde skulle kunna bjuda upp till 
match.)

- Vi koncentrerade oss på vårat egna lag 
till fullo, vi hade fullt upp med att hålla 
Bengan & Mangan i schack, men även 
Löken! (Bengt Josefsson, Magnus Johans-
son och Fredrik Lindgårde)

Hade ni någon speciell taktik?

- Vi försöker alltid ta reda på förutsätt-
ningarna inför en gren, fråga den ansva-
rige för stationen vad som är ok och inte 
ok (reglerna kan alltid böjas!).

Vilken gren gick bäst? Varför?

- Vi vann ingen gren, men den första 
grenen gick bra, vi var  jämna rätt igenom! 
Skyttet gick sämst!

Vem överraskade mest i ert lag presta-
tionsmässigt, generellt sett eller under 
en speciell gren?

- Bengan överraskade oväntat på skott-

kärran (vattenstationen). Löken överras-
kade inte, han var lika dålig som vanligt!

Inträffade det någon dråplighet för ert 
lag under marschens gång? Isåfall vad?

- Det var rätt så lugna puckar, alla höll sig 
på banan.  Det skulle isåfall varit Klabbes 
gissning på strutsen som påstått vägde 
"17 kg".

Ni kom ju in i tävlingen som outsiders, 
skrällde och vann, men hur såg uppladd-
ning inför marschen ut? 

- Vi möts upp vid fotbollsplanen, ingen trä-
ning eller uppladdning, alla vet redan vad 
som behövs göras för vinst.

Hade ni skrivit ett tacktal? Isåfall - vem 
låg bakom det? 

- Nej det hade vi inte, det blev spontant 
snack om våran insats och om våran nya 
lagmedlem Magnus Johansson.

Firade ni segern på något speciellt vis? 

- Vi firar likadant oavsett vinst eller inte!

Sist men inte minst, vem firade segern 
hårdast under kvällen?

- Alla var städade, men skulle tippa på att 
det var Bengt?!

Dessa lag blev Topp 3

1. Pallet Truck Frontflip
2. Stabora
3. FFFF

Fullständig resultatlista på
holsljungamarschen.holsljunga.com
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Dieter Christiansen

Redan utanför huset 
syns det. I fönstret 
ståtar ett rejält lego-
bygge. Väl i hallen bör-
jar man ana något som 
liknar ett intresse fast 
gånger tio. På köks-

lampan trängs flera helikoptermodeller. 
Sedan bara det fortsätter. Att gå in hos 

Dieter Christiansen är lite grand som att 
stiga in i en annan värld. På mitt arbete 
imponeras jag snudd på dagligen av bar-
nens kreativitet i legohörnan och instink-
tivt vill jag hämta hit dem… eller inte. 
Varje steg tar jag med stor försiktighet 
– det vore inte roligt att rasera en modell 
det tagit flera timmar att bygga…

Dieter visar runt bland alla byggen, sorte-
ringslådor och blandkartonger. På hyllor 
från golv till tak trängs ungefär 200 mo-
deller av olika slag och då ryms inte alla 
uppställda och klara. Nedmonterade i 
sina kartonger finns kanske ytterligare 
50. 
- Behöver jag plats, plockar jag ner och 
bygger upp en ny.

Det är svårt att tro att detta intresse för 

legobygge bara varit igång knappt två år. 
Lättare att förstå att satsningen hittills 
kostat tiotusentals kronor. Hur börjar ett 
sådant här intresse egentligen och hur får 
det sådana proportioner, kan man undra. 
- Jag gick i pension och fick barnbarn som 
också intresserade sig för lego. Jag brukar 
gå emellan olika hobbies, just nu är det 
mest lego.
Så förklarar Dieter det hela. Inte konsti-
gare än så. Det låter så enkelt. Köpa 20 
kilo lego och sortera i flera dagar? Ja, var-
för inte? Jag får klart för mig att just sor-
teringen är superviktig, en förutsättning 
för att kunna bygga de olika modellerna. 
Saknas en ”sten”, måste man veta exakt 
var den ligger. 

Dieter bygger modeller både efter ritning 
och eget huvud och det är själva byggan-
det som är gre-
jen. Han utgår 
gärna från en 
modell och mo-
difierar, utveck-
lar och gör den 
mer avancerad 
och verklig-
hetstrogen. Här 
köps inga dyra 
modeller för 
att ha liggande 
i obruten för-
packning. Vis-
serligen ger det 
en tusenlapp 
mer vid en försäljning, men det är inte 

intressant. Legot ska användas – byggas 
upp och plockas isär. Ritningar googlas 
fram eller letas upp på LEGO:s hemsida. 
Det kan vara svårt att få tag i just en spe-
cifik steg eller del och då kan man behöva 
ropa in en blandlåda emellanåt. Det är 
inte roligt när en endaste del saknas från 
att göra en modell komplett.
- Det blir en sport att hitta det man vill 
ha billigt och bra på Tradera och Blocket.

Man ”tävlar” lite mot andra legobyggare, 
man lär känna varandra en del på nätet.

Dieter berättar att han blivit lurad en 
enda gång vid ett köp och då fanns miss-
tanken redan där. Om en modell är värd 
flera tusen och säljs för några hundralap-
par är det läge att ana oråd. Att gå in på 
E-bay och jämföra priser är ett sätt att ha 
koll på värdet och vad som är rimligt. Vis-
sa modeller säljs för hutlösa priser - tiotu-
sentals kronor kan ”rätt” modell inbringa 
vid försäljning. Under en 2-3-årsperiod lät 
en LEGO-fabrik i Tyskland tillverka ”guld-
stenar”, som de gav till långtidsanställda. 
Nu finns de ute till försäljning för i runda 
slängar 100 000… Men Dieter hävdar att 
han är noga med att ha en balansgång 
mellan ekonomi och nöje.

- Nästa köp blir ett nyköp. En Volvo 350 
lastmaskin som är fjärrstyrd. Den ligger 
på 1600 kronor.
När jag kommenterar en uppställd mo-
dell, som inte ser så ”legolik” ut, klargör 
Dieter att lego är lego oavsett utseende. 
Det är inte bara de klassiska legostenarna 
som gäller. Det moderna legot kan inne-
hålla elstyrning, fjärrstyrning, datastyr-
ning och hydraulik. Och allt sådant är 
bara roliga ingredienser för en tekniker 
som Dieter…

Fotnot: Lego är idag världens stösta
leksakstillverkare

/Lisbeth Andersson

Sommarens ros till dom som har 
klippt gräset mellan busskuren och 

Vinkelvägen. Vilket lyft för byn!

/Tacksam bybo

En ros till Anna-Karin Lindgårde för 
att hon sköter om blomman i 

bordet vid korset.

/Grannarna
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PLANKET - Händer på böggda

JULKLAPPSTIPS!
Köp ett presentkort.

Julklappstips! Köp presentkort!
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PLANKET - Händer på böggda

 Julgransplundring på 
Högelycke i januari

Dans, fika, lekar, överraskningar mm.

V Ä L K O M N A
/Hembygdsföreningen

Titta efter information om dag och tid 
på anslagstavlan och affischer!

Tomtepromenad Holsljunga
Lördag  6 december 2014 

Start & Mål: Församlingshemmet

Start kl 14.00 - 16.00
Vuxna 40kr

Barn (under 15 år) 20kr 
*Tipsrunda - Glögg - Korv - Godis

*Kaffe - Lotteri i Församlingshemmet
(behållningen går till välgörenhet)

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

Arr:  Samarbete mellan föreningar i Holsljunga

EFTERLYSNING

Byalaget vill ha in förslag på kandidater 
till 

Årets Frivilligarbetare
som presenteras på Valborg 2015

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

HOLSLJUNGA IF
vill tacka alla 

markägare & sponsorer 
för en mycket väl 

genomförd 

Holsljungamarsch

Tack även till alla ni 
marschdeltagare. Utan 

er hade inte årets marsch 
blivit så lyckad!

T A C K ! 
/Holsljunga IF

LUCIA firas FREDAG 12/12 kl. 8.00 i skolans matsal.
Hit välkomnas också alla daglediga. Ta med egen dryck, så 

bjuds ni på lussekatter & pepparkakor!
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3 september hölls en stor politikerutfråg-
ning i Ljunghagahallen, Holsljunga. Det 
var de tre Byalagen i Högvad (Holsjunga, 
Överlida och Mjöbäck) och Företagarför-
eningen i Högvad som ordnade samlingen. 

Alla Kommunfullmäktigepartier utom KD 
deltog. Dessutom deltog det nya partiet 
Landsbygdspartiet Oberoende. Tillsam-
mans blev det 14 politiker i panelen. Som 
moderator för denna stora grupp arbe-
tade Fredrik Höper. Han kunde skickligt 
hålla ordning på partiföreträdarna och 
publiken, som bestod av ca 80 Högvads-
bor.

 Den stora frågan för kvällen var natur-
ligtvis politikernas syn på skolorna i Hög-
vad. Alla i publiken var eniga om att de 

inte ville se någon mer neddragning av 
servicen i södra delarna av kommunen. 
”Hur skall vi få folk att flytta hit om ni tar 
bort all service?” var en av frågorna. Po-
litikerna som representerade BUN upp-
repade flera gånger att elevantalet är så 
lågt och pratade om dåliga skolresultat. 
Då svarade publiken med att ”Det gäller 
väl då att se till att elevantalet ökar. Hitta 
olika vägar för att få upp elevantalet. Var 
nytänkande.” Publiken kom själva med 
förslag till nytänkande: 
”Kan man se över upptagningsområdena 
som är en kvarleva från före storkommu-
nens tid? Kan man använda skolskjutsar 
på ett annat sätt? De går ju tomma ut från 
centralorten. Kan det vara en idé att titta 
på hur den nya tekniken kan användas i 
en glesbygd?”  
Vi pratade om de stora klasserna inne 
på Mogaskolan och publiken föreslog 
att barn från Axelfors och Revesjö kan få 

komma till Holsljunga så minskar man på 
trycket i Svenljunga. Man påpekade att 
det är viktigt att ta tillvara de lokaler som 
finns. När det gäller skolresultat visste 
några i publiken att det snarare är bättre i 
ytterområdena. 

Publiken kände att de fick dåligt gehör 
från vissa politiker eftersom de redan be-
stämt sig för att de små skolorna inte är 
bra. Publiken och några partier var myck-
et tydliga med att den utredning som görs 
angående skolorna i Högvad skall i stället 
behandla skolorna i hela Svenljunga och 
vara långsiktig. Man måste göra ordent-
liga konsekvensanalyser. På JA-NEJ frå-
gan ”Om skolorna i Högvad skall var kvar” 
svarade alla, utom Socialdemokraterna 
och Moderaterna, JA.

Utfrågningen ägnades sig också åt ämne-
na äldreomsorg, företagande och lands-
bygdsfrågor i allmänhet. När det gäller 
äldreomsorg vill man inte heller se en 
neddragning av servicen. Det är svårt för 
en gammal från Högvad att bli placerad i 
Sexdrega. ”Hur skall då ens vänner, som 
inte kör bil, kunna hälsa på?”  Många und-
rade förstås hur det skall gå med Lockryd. 
Man ville se en mer aktiv kommun. Kan-
ske kan kommunen se till att det finns in-
dustrihotell i söder så att små företag får 
en chans att komma igång. 

Kvällen avslutades med 13 ja-nej frågor. 
Där blev det ganska tydligt vilka som ville 
se en utveckling i Högvad. En JA-NEJ-
fråga som ställdes var ”Ska Svenbo byg-
ga bostäder i södra kommundelen?” Där 
svarade majoriteten av partierna ja!

 En annan JA-NEJ-fråga handlade om ifall 

partierna tyckte att det var mer angelä-
get att satsa på Lockryd än södra kom-
mundelen och då var enbart moderaterna 
emot att det satsas i söder. Alla partier 
utom socialdemokraterna vill satsa på 
närproducerade inköp. Dock var alla par-
tierna för att ”hela kommunen skall leva”. 
Det visar hur lätt det är att bara ställa upp 
på en slogan utan att ta till sig den. 
Några i publiken undrade om man kunde 
bli lite bättre på att marknadsföra kom-
munen i positiva ordalag tillexempel ge-
nom att ta vara på vår fina strand och Hol-
sjön i Holsljunga. 

På sista frågan, som handlade om ifall de 
tyckte att det varit bra att komma hit till 
Holsljunga, så svarade alla JA som tur var.

/Inger Lindberg

14 politiker ville göra sin röst hörd i Högvad
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Mjöbäcksbaren
Du & Jag

 

LUNCH LAGAD MÉ

 
 
 

Vardagar 11:00-15:00

Pizza
Tisdag-Fredag 11:00-20:00

Lördag-Söndag 12:00-20:00

MÅNDAGAR SERVERAS INGEN PIZZA
 

www.mjobacksbaren.se

Från oss alla till er alla
 En riktig God Jul & Ett Gott Nytt År!

önskar instruktörerna i Ljunghagahallen 
Elin, Jonna,Lena, Matilda & Ulrika

Besök oss gärna på  

www.holsljunga.com
eller

holsljungaspinningochbox.blogg.se 

Holsljunga 
Spinning och Box

- Truppen idag är en go´ blandning av nå-
got äldre rutinerade herrar, som bidrar med 
stabilitet och karaktär samt många unga 
och hungriga killar med stor potential. 
Många av de yngre tog för sig och visade 
framfötterna på ett imponerande vis un-
der 2014 och vi i ledarstaben kommer göra 
vårt yttersta för att de yngre skall ha bästa 
möjliga förutsättningar att ytterligare ut-
vecklas.

Finns det några nya spelare på väg in?
- I dagsläget finns inga nya spelare på gång 
in. Vi hoppas få behålla truppen intakt till 
seriespelet 2015. 

Har ni jobbat med ett träningsupplägg 
ännu? Hur kommer försäsongen se ut? 
Något vi kommer nöta extra mycket? 
(försvarsspel, anfallsspel etc.)
- Vi kommer nu i ett tidigt stadie (innan 
november är över) förhöras oss om hur 
spelarna ser på säsongen 2015 och i sam-
band med detta presentera våra tankar om 
träningsupplägg och spelidé. Mest troligen 
kommer träningsupplägget skilja sig något 
åt från föregående säsonger, men i dagslä-
get finns inget definitivt spikat.

Sist men inte minst, vad är målet med 
nästa års säsong?
- Få så många som möjligt att älska fot-
boll. Har vi kul så kommer vi vinna matcher 
och uppnå vårt mål, som är att plocka tre 
poäng varje match. Och vi vet ju alla vad 
resultatet av att vinna varje match är…

/Jonas Bengtsson

Forts. från sidan 10

Uthyrning av bord & stolar

Skall du ha fest och mycket gäster?
Då kan du hyra bord & stolar till ett mycket 

rimligt pris genom Byalaget. Tag kontakt 
med någon av nedanstående personer.

Hyra erlägges kontant vid hyrestillfället.

Ansvarig uthyrare: Jörgen Grandén
 Tel. 33429 el. 070 - 306 8070

Ersättare: Bengt Josefsson
 Tel. 073 - 054 6142

 

Ersättare: Sixten Bengtsson
 Tel. 070 - 583 2441 

 
Antal tillgängliga bord:  

21 (30:-/bord) 
Antal tillgängliga stolar:  

94 (5:- stol)

Vinnare av förra numrets ordfläta

Följande har vunnit två trisslotter vardera:

Lilly Johansson     Rolf Järphag     Sven Johansson

Stort grattis till er! 
Redaktionen prånglar ut priserna till dessa ”kändisar”!



Spegeln nr 94     Årgång 32     År 201422

PRO Högvad föreningsnytt

PRO Högvad – ny ordförande    

Yngve Ruud har p.g.a. hälsoskäl avsagt 
sig befattningen som föreningens ord-
förande. På förslag av valberedningen 
valdes på styrelsemötet den 21 augusti 
2014 Manfred Eberhardt till ny ordfö-
rande under kvarvarande verksamhets-
år.   

Danserna i Älvsered fortsätter 

För att även fortsättningsvis hålla eko-
nomisk balans i föreningens ekonomi  
godkände styrelsen  danskommitténs 
förslag under ledning av Birgitta Kil-
born, tel. 31516 att återuppta Trivsel- 
och Motionsdanserna näst sista söndag 
i oktober resp. november i Älvsereds 
Bygdegård och att kommittén bygger 
upp föreningens sponsorverksamhet.                            

Ny ledare för gymnastiken

Styrelsen godkände förslaget att Carl 
Dolonius, Överlida, tel. 32252 blir ny 
ledare för föreningens gymnastikverk-
samhet i Mjöbäcks Bygdegård med 
start den 22 september kl. 14.00.   

Curlingens höstprogram   

Curlingen fortsätter tisdagar och tors-
dagar i Älvsered Tennishall 09.15 – 12.00  
Avgift 15 kr/deltagare.  Nybörjare alltid 
välkomna.                                                                                              

Datakurs 

Styrelsen godkände förslaget från Gun 
Svensson, tel. 33032 avseende  datakur-
sen för nybörjare som börjar 1 oktober 
på Mjöbäcks Sparbank i Överlida.  För 
nästa år planeras uppföljningskurser.

Välkommen till höstens aktiviteter!                                                                                                                             

/Manfred Eberhardt

- om de strikt bakåtkammade i den 
självklara rangordningen

- om de högtidligt uppsträcka damerna, 
hårflätorna och stassen

- om de många barnen som inte fick 
sitta med i finrummen

- om det gamla, annorlunda, person-
liga - kanske något stela -men ytterst 
angelägna, att följa den stadgade 
förordningen 

- om tvätten i de kalla vårbäckarna, 
om kökets utdragssoffa som rymde en 
eller flera i ödmjukhet och utan trätor, 
där flit och idoghet under dagen bäddat 
för människan den hela  -  i den mörka 
nakna natten 

- om det tryckta, kanske ängsligt 
spända, lite dolda leendet

- om den inåtvända, karga rädslan för 
ofärd och levnadsödet  

- om risken för nöd, felslagen skörd, om 
årets juleslakt

- om det välputsade blanka; om våra 
förfäder, ofta panka:, - vilka - vi aldrig 
får glömma. Vårt ursprung och styrka 
de byggde, men fick aldrig själva upp-
leva nutidens flärd men för oss - alla i 
nuet - de danade vår märkliga värld där 
vi gemensamt har dessa att tacka och 
hedra!

/Göthe Gustafsson

I natt jag drömde något....

- om barnen, de tappra, med flera mils 
gångväg till skolan

- om kreaturen, korna, och de slitande, 
släpande hästarna i skogen

- om skörden, hässjan och kneget, 
lyftet och kånket upp på logen

- om kvinnornas slit vid pumpen, bära i 
ämbar för köket och djuren

- om nöden och tvånget att stoppa och 
laga det mesta av "lumpen"
4- om skiktande, häcklande, kammande 
- om trådspinn och blånor 

- om de långa arbetsdagarna från otta 
intill mörkrets vådor  

- om arbete, slit, - om gråtande barnen 
- som ibland, under dag eller natt, en-
bart önskade, att av Modern bli buren!

- om bråken, fast bara med linet, om 
karda, spinna, spunnet

- om järnspisens värme i köket, om 
vörtbrödsbak och julestöket

- om de vackra porträtten i rummen, 
bilder som målade livet långt bättre 
än orden. Om harv, hacka, spade i 
stenjorden

- om allmogens idoga liv för de sina - 
om de sedesamma kvinnsen  i vo-
langer, hattar och uppsträckta, alla på 
vägen till kyrkan

-  om Pigor och Drängar, om deras 
status, om ledig Piglörda´ för att sedan 
i veckan visa sin styrka; skura, mjölka, 
baka och levandegöra grödan för sin 
föda.    

                                 Spegelredaktionen
                                 vill önska alla läsare

                                 en riktigt

   GOD JUL
&

 ETT GOTT NYTT ÅR

Det är mänskligt att fela. 
För att göra riktigt stora 

fel krävs en dator.

Att läsa datormanualer 
utan att ha hårdvaran är 
lika frustrerande som att 

läsa instruktionsböcker om 
sex utan att ha mjukvaran.
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Sune & Anita Ahlgren
Dennis Widenqvist
Bertil Johannisson 
Ronny Arvidsson
Monica Johansson 
Göthe Gustafsson
Inger Johansson
Percy Edén
Hans Lundin
Marianne Nordevall
Lars-Helge Carlsson
Lars Hedin
Elsa Lindqvist
Alfhild Ericsson
Siv Andersson
Eija & Kurt Liljerup
Gunnar Svensson
Håkan Josefsson
Inga Liljekvist
Sanford & Inga-Lill Svensson
Henry Svensson
Allis Svensson
Ulf Oskarsson

Vi är överväldigade! 
Så roligt att så många  vill se fortsatta nummer av Spegeln! Fortsätt gärna tänka 
på oss genom att skänka en peng! Bankgironumret hittar du på pärmens insida. 

Beloppet är valfritt. Glöm inte uppge ditt namn (frivilligt). 
Alla bidragsgivare blir omnämnda i Spegeln.

/Byalagets styrelse

Det var sista dagen på höstterminen 
och barnen hade med sig julklappar 
till fröken. Kalle, sonen till blomster-
handlaren lämnade över sitt paket 
först.

- Jag tror jag kan gissa vad det är för 
något, sa fröken och skakade på pa-
ketet. Jag tror att det är en julblomma 
i det.

- Hur kunde fröken gissa det? undrade 
Kalle.

- En ren chansning, sa fröken och log.

Då kom lilla Anna fram med sitt jul-
paket. Annas pappa hade konditoriet 
i stan så fröken kände på paketet och 
gissade vad det var i.

- Jag tror att det är en tårta i.

- Ja, sa Anna, hur kunde fröken veta 
det?

- Jag gissade, sa fröken med ett 
leende.

Då kom Orvar fram med ett paket. 
Orvars pappa jobbade på System-
bolaget. Fröken skakade lätt på 
paketet och lyfte upp det för att kika 
under det. Då såg hon en våt fläck på 
paketet.

- Får jag gissa vad det är i? undrade 
fröken.

- Jag tror att det är vin i paketet.

- Nej, sa Orvar.

Då kände fröken på den våta fläcken 
och satte fingret till munnen.

- Hmm. Kan det vara champagne?

- Nej, sa Orvar och log brett.

Fröken smakade en gång till och gis-
sade på att det var whisky.

- Nej, sa Orvar och skrattade, det är en 
hundvalp!

Gold city Gräne gård

Vi har öppet alla söndagar fram till jul mellan 
kl.12.00-16.00

 Här hittar du både gammalt och nytt, pre-
senter, möbler och tomtar. 

Café med hembakat   Även loppis och kläder.

   Vi finns på Fb - Gold city Gräne gård- där du 
kan se utbud, tider, annan info eller ring 

Annika 0325-32 666

Bo & Ulla Ehn
Siv & Rolf Järphag
Gullbrand Zackrisson
Lena Nilsson
Göran Svensson
Ingrid Harrysson
Eva-Lena Magnusson
Ronny Liljekvist
Christian Bengtsson
Ove Claesson
Bengt Josefsson
Leif Gustafsson
Jörgen Grandén
Anonymt bidrag
Eva Johansson 
Ingela & Loa Abrahamsson
Erland & Carina Josefsson
Kerstin Liljerup
Carin Roslund 
Familjen Litzell

Tack vare Er har Byalaget fått in över 
6000:- i bidrag för Spegeln!

STORT TACK till…
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Geo-grupperna jobbar för att få mark-
avtal påskrivna. Alla markägare som har 
mark där vi har tänkt att gå fram med ka-
bel kommer att kontaktas av geo-grup-
perna.

Vattenfall har börjat gräva söder om 
Holsljunga och vi hänger på och samför-
lägger vår slang. De började i Gräne och 
har fortsatt ut mot Brunarp och ska vidare 
mot Gamlared. Eventuellt Kärralund eller 
Sjöbo.

Efter drygt 1 år skrev vi anslutningsav-
tal med en glad dam på 85 år. Hon hade 
grubblat i drygt 1 år på om hon skulle dra 
fram fiber till huset. Hon har insett vär-
det av en anslutning, kanske främst vid 
en försäljning av fastigheten men barnen 
tyckte inte detsamma och kunde inte inse 

Holsljunga Fiber

Holsljunga Fiber har en ny hemsida 
under uppbyggnad med adressen 

www.holsljungafiber.se
Där kommer det finnas löpande infor-
mation om vad som händer och kom-
mer att vara vår främsta kanal i fort-
sättningen. 
Facebooksidan kommer också ha ett 
fortsatt liv.

Holsljunga Fiber uppmanar Er som inte betalt in medlemsavgiften för 2014 att göra detta före jul.
 Till er som inte tecknat Anslutningsavtal med föreningen, uppmanas att göra detta snarast. 

Kontakta Margaretha, vår kassör på tel. 33311 eller mobil 070 - 681 4602 
Det går även bra att göra detta via mail till 

margarethakarlsson53@gmail.com

Bankgiro 134-9034

värdet av den utgiften. Tur för henne och 
oss så hade hon ett barnbarn som gick på 
hennes linje.

På ett möte med länsstyrelsen i septem-
ber så trodde vi att vi skulle få klartecken 
att köra igång, men tyvärr. Nu har Jord-
bruksverket bestämt att alla ska ansöka 
om stöd via deras hemsida och det kan 
man göra till i mitten på mars och man 
kan uppdatera sina uppgifter efterhand. 
Därefter ska länsstyrelserna räkna ihop 
och kontrollera uppgifterna vi lämnat, 
först i maj-juni kan vi räkna med att få be-
sked om vi får stöd. En del uppgifter skall 
poängbedömas efter bestämda kriterier.
Börjar vi gräva i egen regi så gör vi det på 
egen risk, vad det innebär är ingen som 
vet.

Om det visar sig vid sammanräkningen 
att det är för många föreningar som ham-
nar på samma poäng så är vi är ganska 
säkra på att tecknade avtal kommer att 
vara utslagsgivande om vi kommer med 

i första omgången för stöd. Därför måste 
vi sätta ett sista datum.

Alla markägare måste ha tecknat Mark-
avtal och alla medlemmar måste ha 
tecknat Anslutningsavtal senast den 28 
februari 2015.

I dagsläget är vi 167 medlemmar, varav 
130 tecknade Anslutningsavtal, 64 har 
betalt årets medlemsavgift på 100 kr till 
bankgiro 134-9034

Tänk på att mobilt bredband inte är en er-
sättare för fiber utan endast ett komple-
ment beroende på att man får betala för 
den mängd data man laddar ner.

Läs nedan om datahastigheter.

Liten dataskola ...

Att det är lätt att blanda ”äpplen & bana-
ner” i datasammanhang är inte svårt att 
förstå. En mängd uttryck och begrepp 
som är snarlika, men faktiskt betyder helt 
olika saker. Om man inte är införstådd 
med detta kan det bli väldigt fel. Två så-
dana uttryck är Mbit och Mbyte. Väldigt 
lika i skrift men betyder helt olika saker!  
Vilken tur att vi har Spegeln, så att vi kan 
reda ut begreppen!

bit är ett mått på datahastighet
byte är ett mått på datamängd
M här betyder Miljon
Detta betyder att,
1 Mbit (Mb) = 1 Miljon bits
1 Mbytes (MB) = 1 Miljon bytes

För att få det hela rätt och att förklaring-

en inte skall halta, så bör man även veta 
att på 1 byte går det 8 bits. Man bör även 
veta att enheten räknas per sekund.

Detta betyder att, man kan räkna ut hur 
lång tid det tar för att ladda ner t.ex 
10 MB (Mbyte) från Internet, om man vet 
sin anslutningshastighet (Mb/Mbit).

Har man en 2 Mb (Mbit) ADSL blir det 
översatt i datamängd ca 0,25 MB(Mbyte) 
per sekund. Det tar ca 4 sek att överföra 
1 Mbyte. I förlängningen kan vi räkna ut 
att det tar ca 40 sekunder att föra över 
10 Mbyte. Dessa hastigheter avser data-
hastighet nedströms, alltså det vi hämtar 
hem till datorn. ADSL betyder (engelska)
Asymmetric Digital Subscriber  Line

Asymmetric betyder här olika hastigheter 
ned-/uppströms.

Hastighetskrav för olika TV-tjänster: 

Streama BlueRay  25-40 Mbit/s
HD-TV 1080  20-30 Mbit/s
HD-TV 720  10-20 Mbit/s
Streama vanlig DVD film       10 Mbit/s
Standard TV       3,5 Mbit/s

Allt handlar om bildkvalité naturligtvis. 
En hög bildkvalité kräver en högre hastig-
het. I TV-sammanhang pratar man oftast 
då om bandbredd. HD-TV finns redan nu 
med ADSL, men har en lägre kvalité pga 
hårdare komprimering. Denna HD kräver 
ca 10-12 Mbit.

Man behöver nog inte titulera sig som 
Saida, när man påstår att leverantörerna 
av tjänster inte kommer att kräva lägre 
hastigheter, utan snarare ännu högre än 
dagens. Vad tror Du?
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Vi är alla olika
En del älskar det
En del hatar det
En del har svårt för det
För en del faller det sig naturligt
För en del är det viktigt
För en del är det oviktigt
Det jag tänker på 
är PLANERING

- Vad tänker du på 
när du hör det or-
det?
- Vilket av ovanstå-
ende passar in på 
dig?

När vi nu kommer 
till träning är pla-
nering ofta en för-
utsättning för att 
få det att fungera 
och passa in i livs-
pusslet.
 Ofta spelar det 
ingen roll om du 
har gott om tid el-
ler lite tid över till 
träning. Planering-
en behövs ändå. För har du gott om tid så 
tänker du kanske:

- Jag kan göra det senare, det hinner jag 
med.
Eller så tänker du:
- Jag har så mycket att göra så det hinner 
jag inte med ändå. 

Ett tips är då att ta en liten stund på sön-
dagen då du sätter dig ner och tittar lite 
på hur veckan som kommer ser ut. Då 
kommer du garanterat att hitta luckor 
där du kan få till lite träning. Du kan t.ex. 
kanske gå upp lite tidigare på morgonen 
eller strunta att titta på det där tv- pro-
grammet som ändå inte är nåt vidare bra.  

Det gäller att se möjligheter istället för 
hinder.

 Om du får in träningen i livet som en rutin 
så kommer den att ge så mycket tillbaka i 
form av t.ex. att du blir piggare och orkar 
mer i vardagen, får bättre sömn, bättre 
hälsa, minskad oro och ångest, positiv på-

verkan på diabetes 
typ 2, ökad ämnes-
omsättning. Jag 
skulle kunna hålla 
på att rada upp en 
hel massa saker till 
som skulle påver-
kas i positiv rikt-
ning….

Gör du i nuläget 
ingenting i trä-
ningsväg så börja 
i första hand med 
vardagsmotionen, 
dvs. försök att få 
in en halvtimmas 
promenad minst 5 
dagar i veckan. Har 
du svårt att få till 
en halvtimma sam-
manhängande, går 

det utmärkt att dela in halvtimman i 3 tio-
minuterspass. 
Utöver vardagsmotionen är det bra att få 
till 2-3 träningspass där du utmanar dig 
själv lite mer i någon form av konditions- 
eller styrketräningspass där du får upp 
flåset lite mer. Försök att hitta något som 
du tycker är kul, för då är det mycket lätt-
are. Kanske simning eller kanske du alltid 
varit lite nyfiken på spinning. Annars kan-
ske styrketräning är något för dig fast du 
inte vet om det…

Sätt upp nivå i mängd av pass som du 
känner att du klarar av att hålla. Blir det 
fler pass gjorda i veckan så blir det bonus-

pass. Det är viktigt att du inte sätter upp 
för höga mål med din träning. Annars är 
det lätt att du känner dig otillräcklig och 
det leder till att du inte tränar alls. En an-
nan sak som du också kan tänka på är att 
kvalitet går före kvantitet dvs. Om du har 
svårt att hinna med dina inplanerade pass 
korta då hellre ner längden på passen 
och gör dem ordentligt istället och glöm 
inte att kontinuitet är det allra viktigaste. 
Det tar ungefär tre veckor att få till en ny 
vana…

Jag håller just nu på med två grupper som  
kör styrka i cirkelträning på Plåtis gym i 
Överlida. Jag har en fm-grupp och en em-
grupp på totalt 10 personer. Det är fördel-
aktigt med en så pass liten grupp för då 
kan man fokusera mer på var och en, då 
tekniken är så viktig när det kommer till 
styrketräning och det är viktigt att bana 
in rätt teknik för att undvika skador i för-
längningen. 

Efter nyår har jag tänkt starta upp en 
liknande cirkel för seniorer. Styrketrä-
ning för äldre är väldigt fördelaktigt och 
du känner väldigt snabbt resultat när du 
kommer igång. Så anmäl ditt intresse så 
snart som möjligt om du tycker att detta 
låter intressant. Vi kommer att ha så kul 
på vägen mot ditt starkare jag..

Tel: 070 - 543 3487

info@lenaskostochtraning.se 

www.lenaskostochtraning.se

Har Du tecknat den 
billigaste Livförsäkringen av alla?

Använd REFLEX i vintermörkret!

Lenas tankar
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Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De 3 första rätta lösningarna ger två trisslotter 
var. Dessa prånglas ut på lämpligt sätt.

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 vid nya anslagstavlan!

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

Tävling - ordfläta

Denna gång gäller det också att leta efter ord som gömmer sig bland alla bokstäver.
De kan vara skrivna lodrätt, vågrätt eller diagonalt. OBS! Längsta ordet gäller, dvs du får inte plocka ord i orden.

Temat är Jul. Det finns 10 ord med julanknytning gömda totalt. Lycka till!

N I S E B U O T Y K L E S P E G E L N

A G N A R R P U R R E K U L T I E K O

T N I C A R P E K E L U C I A T A J S

S O I A T D D I E M E L A N S T S U T

S R L J Q P V B L Å A T R O S E K L A

P A E U P T E E T T S N O G U B A S R

E A L L R R V P N U B Å T Å H U L T P

G T A K Z I A E P T C N O T U S L J R

E I A L U S S P R A S O S A L T E Ä I

L U S A U G T G U R R K S N A R A R N

N O P P E R E G R T Y L A O P A N N S

O R T P S U S B R Y L E K L S N K A A

G R O A P T N I O K N T V Å E P A P P

L T M R E T Ö S T O R S S K A N A P P

Ö O T V G Y G L O G R Ö G E T A D R A

G M E L E L U M L M Ö R T R I T K E T

H T E T L G B R O T T A R A Ö T A S R

E E K A N T B A K S H J U L A T V A A

T R A K A O E J U L G R A N S F O T K

L J P E P P A R K A K O R A J B T L A

”Det finns inga rätta svar, bara dåliga tävlingar.”/Tävlingsansvarig
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Hösten visade sig från sin allra bästa sida 
när Föräldraföreningen bjöd in till Fixar-
dag på skolgården. 2014 var det år, som 
Svenljunga Kommun skulle lägga ner 
pengar på vår gård, men med den utred-
ning som görs kring Högvads skolor, lig-
ger allt på is. Läge då att ta saken i egna 
händer! 

Runt tjugo vuxna – varav tre ur personal-
styrkan - och lika många barn tog på ”job-
barkläder” och snyggade till med både 
det ena och det andra under några tim-
mar under lördagsförmiddagen. 

Personalen på förskolan och skolan hade 
fått komma med lite önskemål och efter 
att ha pratat med Svenbo fick vi klarteck-
en till inköp o dyl. En del andra förbere-
delser krävdes för att kunna köra igång 
och någon förälder som inte hade möj-
lighet att komma denna dag, såg till att 
greja lite en annan dag. 

Det jobbades på många olika håll och 
med olika saker – det krattades barr och 
kottar, det rensades land, det fixades med 
klätterväggen, det prånglades ut mer 
sand på fotbollsplanen, det målades i lin-
jer på bandyplanen och en King-ruta, det 
byttes tak på lekstugan och ett förråd, ett 
förråd målades, det grejades med staket 
och träd/buskar och bollplanket målades 
i. Som ni ser blev mycket gjort och några
tappra själar jobbade med taken ända till 
mörkret föll! 
Stämningen var på topp och Linas bullar 

Fixardag på skolgården

gick åt som smör i solsken! Det lät på alla 
som att det var ett efterlängtat initiativ 
och många kunde tänka sig en ny Fixar-
dag till våren, men då får vi nog begränsa 
oss till dagtid…

/Föräldraföreningen gm Lisbeth 

Vad gör Marika i tillbringaren?! Reds. anm.

Skyffla, bryta, sopa och måla. Det var fart lite överallt.

Stora och små taklagsnissar. Tänk vad det är kul att få jobba ”på riktigt”!”Vad som är smått för de stora 
är ofta stort för de små.” 
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Gör ett besök hos

Vi vill passa på att önska våra kunder en

God Jul & Ett Gott Nytt År.

Öppet Månd - Fredag  
kl. 07.30 – 17.30

Lördag kl. 09.00 - 13.00
Tel. 0325-31108

V Ä L K  O M  N A

Vid köp av butiksvaror för 500 kr

får ni en julklapp. (gäller 24/11 - 23/12)
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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 ett axplock från nr 41 1992

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

text du rekommenderar!

 SKOLAN

Hej Spegeln!

Vad vi gör i skolan: Ibland tittar vi på TV och film. Och sen har vi 
ibland ”frökens timme”. Det är när fröken vill göra något med oss. När vi 
har eget arbete (EA) får man göra vad man vill utom att bråka och störa 
och leka. Eget arbete är att man får gärna göra bokstäver, läsa myrboken, 
mattebok, bänkbok. händelsebok o.s.v.

Halv 10 har vi rast till 10. Klockan 11 äter vi. Åk 1 går till ungefär 12. Klass 2 
går till 14 två dagar. Varannan onsdag åker vi in till Svenljunga och simmar. Det är 
jätteroligt. Bokbussen kommer varannan vecka. Det är mysigt att gå ut till bussen. 
Man kan beställa böcker också. Vi har ett trädgårdsland.

Vi fick jättemycket squash i år. Vi har gjort squashsylt. Vi skall ha marknad och 
sälja vår sylt och våra grönsaker. Då hoppas vi få in pengar så vi kan köpa nya frön 
till våren. Om några veckor skall vi ha hemkunskap.

I våran skola går vi i 1-2, 3-4 och 5-6.

Hälsningar från skolan (l-2:an)

Utdrag ur ”Byalaget 20 år -en rapsodi”

Frågan om ålderdomshemmets framtid började diskuteras våren 1972. Sedan bevakades 
kommunens planering. 1978 började det bränna till och byalaget mobiliserade alla 
krafter för att visa sin vilja och förmåga att ta över hemmet och driva det som all-
aktivitetshus. Det avgörande mötet hölls för nästan exakt elva år sedan i november 
1980. Det var då byalaget knoppade av den interimsstyrelse som sedan bildade Fören-
ingen Holsljungahemmet.

På våren beslöt vi att börja anlägga en promenadstig runt Näset. En vacker vårdag 
snitslade Sonja Fransson och Tage Johansson i Skrötås en slinga och sedan inleddes 
ett arbete, som kom att pågå i många är. Steg för steg har Näsetrundan sedan utveck-
lats till en av de vackraste motionsslingor som finns.

Årsmötet 1983 blev ett av de stormigare i byalagets historia. Då diskuterades pla-
nerna på en camping vid badplatsen. Många farhågor om busliv och vandalisering fram-
fördes. Ändå rörde det sig om ett mycket blygsamt förslag med bara 20 husvagnsplatser 
i en första etapp.

ATLETER SE HIT!

FREDAGAR mellan 17 och 19 bekämpar vi bilringar och isterbukar i Ljunghaga. Eftersom 
ingen är fullfjädrad atlet redan från början är du VÄLKOMMEN, ÄVEN OM DU ÄR LITE 
SPINKIG!

T A C K
 

alla ni som skickar in bidrag till Spegeln! För att underlätta redigeringsarbetetvill vi att ni skickar 
text & bilder separat.

Skicka  material endast till adressen  spegeln@holsljunga.com
 

/Spegelredaktionen
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Gott att äta och dricka

Pepparkaksmuffins

 6-8 stora eller 16 små 

2 ägg
2 dl socker
1 ½ dl gräddfil eller yoghurt
50 g smält Bregott
1 dl lingonsylt
5 dl vetemjöl
2 tsk ingefära
3 tsk malda nejlikor
3 tsk kanel
1 tsk bikarbonat
Glasyr:
50 g Philadelphiaost
1 dl florsocker
2 tsk finrivet citronskal

Vispa ägg och socker pösigt. Rör 
försiktigt ner gräddfil, Bregott och 
lingonsylt i äggsmeten. Blanda mjöl, 
kryddor och bikarbonat i en annan 
skål. Rör ner mjölblandningen försik-
tigt i äggsmeten. Skeda upp i muf-
finsformar. Grädda i 225 grader 10-15 
minuter beroende på storlek. 
Glasyr: vispa Philadelphiaost, flor-
socker och citronskal till en jämn smet 
och bred glasyren över de avsvalnade 
muffinsen.

Kolapaj

ca 16 bitar
125 g smör
1 dl havregryn
3 dl vetemjöl
2 msk vatten
(gör gärna  1 ½ sats)

Kola:
2 dl grädde
2 dl ljus sirap
2 dl socker
2 tsk vaniljsocker
100 g smör

1. Smält smör till pajdegen. Blanda 
med havregryn, mjöl och vatten.

2. Tryck ut i pajform med löstagbar 
kant. Låt stå i kylen ca 30 minuter. 
Sätt ugnen på 200 grader. Nagga och 
grädda pajskalet ca 25 minuter i nedre 
delen av ugnen. Ta ut och låt svalna.

3. Koka ihop grädde, sirap och socker. 
Testa smeten genom att göra kulprov. 
Den ska inte flyta ut, men ff vara mjuk. 
Alt temp på 120 grader. Ta av från vär-
men!

4. Rör ner vaniljsocker och smör i tär-
ningar och låt kolasmeten svalna.

5. Häll den avsvalnande smeten i paj-
skalet och låt kallna helt. Förvara gär-
na i kyskåp till servering.

Serveras med vaniljglass och röda bär, 
tex hallon, lingon eller vinbär

Sexdregakyckling

4 port
1 timme i 175 grader
1 kg kycklingfilé

- skär i bitar och lägg 
i form.

Blanda
5 dl creme fraiche
5 dl grädde
1 dl kinesisk soja
1 tsk sambal oelek
och häll över.
Släng ev på brynt, hackad bacon och 
riven ost.
In i ugnen!

Ingas Ris á La Malta
S P E C I A L

4 portioner

    4 dl risgrynsgröt
    2 msk florsocker
    1 tsk vaniljsocker

Blanda risgrynsgröt, florsocker, vanilj-
socker.

S P E C I A L

Blanda i grädde, glass och clementi-
ner i en vanlig Ris a´la Malta. 

Mumma!

Hemkryddad julsnaps

Snaps med smaker av kanel, karde-
mumma och apelsin passar utmärkt 
till julen. Varför inte ge bort som jul-
klapp? Se dock till att vara ute i god 
tid då snapsen skall stå och dra i några 
dagar.

35,0 cl Brännvin Special
1 Kanelstång (10cm)
8 Kryddnejlikor
8 Kardemummakärnor
15 cm Apelsinskalscest
(Cest/zest är en remsa av apelsin e.d. 
som man helst skär ut med hjälp av 
s.k. cestjärn)
3 tsk Strösocker

-Häll allti en flaska brännvin.
-Skaka flaskan så att sockret löser sig.

Låt flaskan stå i några dagar. 
Provsmaka.

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

G O D   J U L

Canada-gott

2 msk margarin
ca 20 marshmallows (normalstora)

Smält ihop i en gryta
Blanda i

1 tsk vaniljsocker
3 dl Rice Krispies

Platta ut på bakplåtspapper. 
Låt svalna. 
Häll ev lite smält blockchoklad över. 
Skär i bitar
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Nu är det snart 
november här  
nere. Tröskorna 
har gått i någ-
ra veckor. De 
börjar 150 mil 
hemifrån och 

tar sig sakta hemåt och förbi 
ytterligare 30 mil. Det blir sommar snart 
och ibland har vi varma dagar. Uppåt 30 
grader eller så. 
Annars är det precis som i Sverige. 

Vi oroar oss över hur det går för våra barn. 
Var ska dom gå i skolan? Finns skolan kvar 
om några år? Barnen är ute och härjar på 
gården. Precis som jag var. 
Anders gillar att hitta på hyss med kusi-
nerna. Fåren är roliga. Och allt med fyra 
hjul och en ratt. Även två hjul och ett styre 
är spännande. 

Jag förundras över hur människor på an-
dra sidan jorden kan känna precis lika-
dant och diskutera precis samma saker 
som i det avlånga landet i norr. Vi precis 
som ni oroar sig för alla människor som 
behöver hjälp i världen. Vi ser på nyhe-
terna om alla som kommer med rädsla i 
ögonen med båtar till någon av Austra-
liens många stränder. 
Jag flyr inte från något men jag är invand-

rare. Jag blir mottagen med öppna armar. 
Det känns härligt. Jag bakar kanelbullar 
och bjuder. Ibland gör jag köttbullar och 
serverar med en burk lingonsylt inhand-
lad på IKEA i Melbourne och till efterrätt 
blir det en bit Marabou chokladkaka. 
Alla nickar och tackar men det är helt 
omöjligt att förmedla den där känslan 

”Jag förundras över hur människor på   
andra sidan jorden kan känna precis 
likadant och diskutera precis samma 
saker som i det avlånga landet i norr”

som kommer med ma-
ten. Alla minnen om 
när jag ätit köttbullar. I 
mammas kök, Lillys mat-
sal på skolan, i farmors 
kök, på julbordet, till 
påsk. Jag förklarar att vi 
äter samma saker på jul 

och på påsk. Dom tycker köttbullar är ok 
men fattar nog inte vår kärlek till dem. 
I vår lilla by, Bealiba, finns en liten servi-
ce-butik och ett postkontor som är öppet 
några timmar om dagen. Vi har en byg-
degård och en skola. Här finns också en 
jättefin tennisbana och en liten lekpark. 
Annars måste vi åka till allt. Dagis och 
dagmamma är i grannbyn. Större matbu-
tik liggger 30 min bort. Jag önskar ibland 
att jag var lite mindre beroende av bilen 
men samtidigt känner jag mig som hem-
ma i småortskänslan här ute. 

Precis som i Holsljunga så känner alla de 
flesta. Och de flesta känner alla. Om man 
behöver hjälp så finns den hos grannen. 
Och man hälsar på dom man möter i bi-
len även om man inte pratats vid på må-
nader. Jag kör Lukes bil ibland och tvingas 
vinka oavbrutet på bilar jag inte känner 
igen men som uppenbarligen känner igen 
Lukes bil. Precis så är det när jag kommer 
hem till Holsljunga och kör mammas och 
pappas bil. Jag hinner ju inte vinka till alla. 
Och ibland vinkas det för att jag kör på fel 
sida av vägen.

Bilderna:
Anders och jag på äventyr.
Umgås med hönsen. 
Anders har klätt ut sig. 

/Lisa Hedin Smith, Australien

Vi tänker tillbaka på den fina 
sommaren 2014 med en bild från 
årets Traktorrally. Här samlade i 
Håkanhult innan avfärd för den 
sedvanliga rundan




