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En tidning från

nr 96 årgång 33

HOLSLJUNGA BYALAG

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans,
tillsammans…
… ju mer vi är tillsammans, ju gladare
vi bli! Kanske inte den mest korrekta
svenskan, för om jag inte missminner
mig fick jag lära mig (av Inga Rydh eller
Ingegerd Barsenholt) att det heter ”ju…
desto…”, men vad bryr vi oss sådana petitesser när vi är glada – tillsammans?!
För visst har vi det bra – tillsammans – här
i Holsljunga? Sedan jag flyttade hit för
snart tio år sedan har jag aldrig ångrat att
jag tog det steget, något jag framförallt
kan tacka min oerhört tålmodige Klas
för... Sedan dag 1 har jag dessutom känt
mig ärligt välkommen hit och det har jag
alla er andra att tacka för: TACK!
År 2015 har bjudit på så många roliga
aktiviteter, arrangemang och festligheter och med en liten tillbakablick såhär
framåt nyår blir betyget: MED BERÖM
GODKÄNT! Förutom våra fina traditioner som Midsommarfirande vid Högelycke och Holsljungamarschen, har vi bl
a kunnat gnugga våra geniknölar i ett
välbesökt Nationaldagsquiz och mingla
runt under en mysig Höstmarknad. Våra
energiska instruktörer håller fortfarande
våra muskler igång och vårt flås uppe och
Hemmetföreningen sköter Näset med
den äran. Tack vare Vänskap Holsljunga
ligger vi i framkant vad gäller att hjälpa
våra nyanlända med både språkinlärning
samt kläder och andra förnödenheter.
Så här kan jag fortsätta ett tag – det är
SÅ MÅNGA som gör SÅ MYCKET för att
vi ska ha det bra… I år har vi dessutom
fått vara med om tre helt fantastiska
hög-oddsare: Holsljunga blev med förstklassigt Gym, en helproffsig Multisportarena OCH ett Byahus börjar så smått
ta form! Vad ska man säga?! Ska kanske
nämna att årets Tomtepromenad står för
dörren…
Att överträffa 2015 blir inte enkelt och
varför ska man ens försöka? Att däremot skapa varaktiga traditioner tror jag
mycket på. Att forma sammanhang där
vi – både gamla och nya Holsljungabor –
på ett lättsamt sätt träffas och trivs
tillsammans, är så oerhört värdefullt. Att sedan sluta upp och visa
sitt intresse för byns gemensamheter och gemenskap blir urviktigt.
Visst känns vi STARKA
och GLADA när vi är
tillsammans?
Med hopp om en
fin jul –
tillsammans!
/Lisbeth Andersson
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Rosor
till alla hjälpsamma händer som
ställde upp vid utförsäljningen från
den gamla syfabriken på marknadsdagen! Tack!
/Husetgruppen

Rosor
till alla er som ser till att drömmen
om en egen bygdegård här i Holsljunga får fortsätta att leva!
/Holsljunga Byalag

Stort TACK till:
Marianne Nordevall &
Lennart Isaksson
Familjen Dyvermo
Bertil Johannisson
Inga Liljekvist
Gun & Gunnar Svensson
Ulla Lindgårde
Evy Johansson
Lars Hedin & Inger Lindberg
Siv & Rolf Järphag
Kurt & Eija Liljerup
Alfhild Eriksson
Bernt Johansson i Ägnared
Ingrid Harrysson
Bo & Ulla Ehn
Inger Johansson
Allis Svensson
Christian Bengtsson
Eva-Lena Magnusson
Elvie & Martin Sundström
Milli & Pelle Björklund
Lena & Christer på Fågelvik
Ove & Yvonne Claesson
Gullbrand Zackrisson
Familjen Ulf Litzell
Andreas Bengtsson
Sven Johansson
Inga-Lisa & Sanford Svensson
Erland & Carina Josefsson
Siv Andersson
Lars-Olof & Ingela Abrahamsson
Anita & Lasse Björklund
... för att ni har skänkt en slant till
Byalaget. Tack vare er har vi fått in
ytterligare 5900:-! Vi tar tacksamt
emot alla bidrag som gör att vi kan
fortsätta ge ut Spegeln!
Bidrag kan skickas via
BANKGIRO 5463-8606
eller
SWISH 123 618 88 74
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Tidningen framställs ideellt och
utkommer två gånger om året.
Manusstopp för nästa nummer är den
30 april 2016.
Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i
Holsljunga. För utomstående tas en
avgift ut på 100:- för två nummer.
Annonspriser
Helsida
Halvsida
1/3 sida
1/4 sida
1/6 sida
1/12 sida

900 :500 :400 :300 :200 :150 :-

Bankgironummer 5463-8606
Mjöbäcks Sparbank
Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan
lämnas i Spegellådan eller skickas till
redaktionen via epost, adress
spegeln@holsljunga.com
Redaktion
Lisbeth Andersson
Jonas Bengtsson
Leif Johansson		

0325 - 331 39
0325 - 334 78
0325 - 331 72

Foto framsida: Lisbeth Andersson
Foto baksida: Anders Fransson

Spegelns format
Typsnitt Corbel
Storlek
10
Allt annonsmaterial skall levereras i
pdf-format och i den storlek som
utnyttjas. Annonser skickas till
spegeln@holsljunga.com
Annonsstorlekar kan hämtas på
www.holsljunga.com/ANNONS

Du vet väl att du numera kan
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74

Information från Byalaget
I våras intervjuade Framtidsgruppen ca 50 personer i Holsljunga och ställde frågor
som: ”Vad saknas i Holsljunga?”.

Julens finaste rosor till
Ulla Westman

som ställer upp och delar ut
Spegeln till alla hushåll
/Byalaget

Vi saknar bilder från er kära läsare!
Har du en bild som kan passa som
omslagsfoto i nästa eller kommande nummer av Spegeln?
Leta i gömmorna och skicka till
spegeln@holsljunga.com
En sak var soptunnor att slänga skräp i. Byalaget började fundera och efter att ha
kollat med kommunen och hämtat prisförslag från företag bestämde vi oss för att
tillverka egna soptunnor. Sagt och gjort! Nu kan vi glatt visa upp den första soptunnan ”på fötter”!
Vi får själva se till att soporna töms, men däremot har kommunen ombesörjt så vi
har fått en soptunna där tömning ingår.
Hjälp oss hålla rent i vår vackra by!
/Byalaget

En handelforskares liv
- med rötterna i Holsljunga
En förväntansfull skara samlades i vår
vackra kyrka för att lyssna till Malin
Sundströms spännande livshistoria. Elvie
Sundström önskade oss alla välkomna
till kyrkan genom att läsa tre dikter, alla
med hösten som tema. Därpå tog Malin
vid och lät oss följa med på sin resa. Allt
från hur hon döptes i samma dopvatten
som Ulrik Gustavsson, till att idag vara en
ansedd forskare och docent inom handel,
med hemvist på Borås Högskola.

De många tillbakablickarna på barndomens år, i form av bilder och små anekdoter, lämnade en hel del leenden och
skratt bland åhörarna. En del röda kinder
antydde även att alla minnen inte var de
mest smickrande. Tänk att bli tilldelade
ett eget rum i skolan, för att de andra
eleverna skulle få det lugnare. Det skulle
knappast accepteras av dagens föräldrar. Trots det blev det folk av Malin och
bundsförvanten Erik Liljerup. Att Malin
var påhittig och företagsam, redan som
barn, stod ganska omgående klart för oss
alla i kyrkan.
Malin har i dagarna fått titeln docent, och
dessutom placerats på plats 35 som Sveriges mäktigaste inom handel. Oerhört
betydelsefulla meriter inom handelns
värld, men Malin påtalade att de inte är
betydande i den vanliga världen. De är
dock viktiga kliv mot målet att få en professortitel. Det är dock lätt att förstå varför hon fascineras av handelns värld, som
hela tiden står inför nya och utvecklande
utmaningar.
Vi alla har på nära håll sett en del av det
som sker med handeln, vi scannar på
ICA, köper biljetter och varor över nätet
och kollar på vad affärer och företag har
(forts. på sidan 8 och 9)

Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015

Redaktionen...
efterlyser tips och idéer på material
som vi kan publicera här i Spegeln.
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:
spegeln@holsljunga.com

Vem sa att det var bättre förr?
I Spegeln nr 10 1983, kan man läsa en
redaktions lätt frusterade konstaterande:
Samtidigt som man skulle
lämna in förslag om badbryggan kunde man också
lämna in en lapp med
synpunkter på SPEGELN.
Totalt lyckades vi räkna
antalet inkomna bidrag
till ett (l). Detta bidrag ansåg att Spegeln
var bra och ville dessutom ha mera Hembygd,
Fotografier och Händiga
Tips.
Snälla läsare, lämna in
era synpunkter. Dessa är
mycket värdefulla för
oss, då vi ska göra Spegeln åt er.
Red.
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Holsljunga Förskola/Skola
Trevlig gemenskap på skolgården
Lite att fixa i sista stund och en kvart försenade, men till slut kunde Föräldraföreningen kicka igång höstens Trivselkväll.
Tillsammans med HIF, Hembygdsföreningen, utomsocknes och inomsocknes fixare bjöds det på olika aktiviteter, prisvärd
fika och inte minst ett lättsamt tillfälle att
umgås.

mattcurling med barn- eller vuxenklot under ledning av Urban. På grusplanen hade
familjen Sjöqvist kört fram en inbjudande
traktor och en livs levande kalv. Nere vid
eldstaden grillades det pinnbröd på löpan-

de band och genom röken kunde man
urskilja Robban skönt tillbakalutad i en
brassestol. Slutligen hade sexorna bakat
smarriga kakor, som ett komplement till
de mackor Föräldraföreningen fixat till.
I det ljuvliga höstvädret kändes trivselkvällen som ett välkomnande, som en utsträckt hand till våra nya bybor. En självklar samhörighet oavsett ursprung.
På hemvägen konstaterade Emil, fyra år,
att det var en rolig kväll.
- När är det nästa gång? frågade han sin
pappa. Är det imorgon?
- Gott betyg, eller hur?
/Föräldraföreningen
gm Lisbeth Andersson

- Hur gammal är du då, min lille vän?
- Sex år, men jag skulle ha varit sju
om inte pappa varit så blyg, säger
mamma.
För att få lite spridning på folket, lottades skoleleverna in i olika startaktiviteter och på given signal fick de byta
till nästa sysselsättning. För föräldrar
och syskon gällde det att hänga med eller gå runt efter eget tycke och smak.
Vad kunde man då hitta på? Jo, på fotbollsplanen utmanade HIF:s Sigge och
Ronny med några Marschenstationer:
gå på drickabackar, kasta slungboll och
gå slalom i lag med lång stång. På skolgården snickrades det fågelholkar till
skolträden med hjälp av Joachim. Inne i
matsalen bjöd Motionsfabrikens Veronica
på härliga zumbatakter. Vid pingisbordet
fick barnen måla stenar med Carin, Gun,
Annika och Gerd. Här kunde man också
prova lite gamla lekar, som kulspel och
hopprep. Inne i gympasalen spelades det
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Holsljunga Förskola/Skola
Kajens förskola hösten 2015
En ny termin har startat och vi träffar återigen alla goa, kreativa, nyfikna och idérika
barn. Vi har tagit emot nya barn från andra
kulturer i vår barngrupp vilket innebär nya
utmaningar och kunskaper för oss alla.
Halva terminen har snart passerat och vi
har gjort ett första temaarbete med 4-5åringarna. Barnen har fått olika uppgifter
att genomföra. Vi har ställt frågan: Vad
betyder ordet mjukt, kallt, tungt eller runt
för dig?Barnen har sedan fått beskriva och
skapa vad de tänker på när de hör orden.
Kreativiteten har varit stor och sakerna

med naturen och dess skiftningar, vi har
gjort fina hösttavlor, naturvävar och lövtryck.
För att synliggöra barnens födelsedagar
har barnen fått måla varsin ballong och
hela knippet håller vår fina clown i.
/Annika Wixe

Johannas sista dag på Fritids
Namn: Johanna Lindqvist
Bor: Lövsta, Holsljunga
Familj: pappa Ulrik, mamma Marika och
storasyster Frida
Ålder: fyller 12 år den 11/11
Intressen: fotboll
Johanna berättar att hon varit på Fritids
sen hon gick i förskoleklassen.
Hon har varit en tillgång för alla på Fritids
och förskolan, inte minst för de yngsta
barnen påTumlaren, som avgudar henne.
Johanna är en lugn, go och trygg tjej.
Hon säger att det roligaste minnet som
hon kommer att bära med sig från Fritidstiden är när de hade övernattning i
Stationshuset ihop med bl. a Britt-Marie.
Hon säger också att ibland när man inte
har nåt att göra eller att det inte finns
några kompisar kvar har det varit tråkigt att vara på Fritids. Johanna kommer att sakna alla personerna på Fritids
och vi kommer att sakna henne också.

fantasifulla.
Vi har börjat jobba med kroppen och
barnen har berättat vad som finns inuti
och vad olika kroppsdelar används till. Vi
kommer på ett enkelt sätt beskriva vad vi
behöver för att må bra. Vår kökspersonal
hjälper till och berättar vad som är nyttigt
för kroppen, vad vi ska tänka på när vi äter
och varför? Vi tänker även rita oss själva,
skapa figurer och prata om allas lika värde oavsett hur man ser ut. Vi tar hjälp av
böcker, ipaden och filmer.
Under höstterminen har vi även jobbat

Lisa från Luleå badade naken med Per
från Holsljunga. Efter att noga ha mönstrat honom uppifrån och ner sa hon:
- Inte visste jag att det var så stor skillnad mellan oss från Luleå och er från
Holsljunga...
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015

Johanna valde att bjuda sina kompisar
på drömtårta sista dagen. Bilden visar
när hon bakar dessa. Johanna är duktig
på att baka och kakorna blev goda.
/Annika Wixe
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Kom i form och hyr hela Ljunghaga!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna.
Övrig uthyrning sker genom Maria eller Monika på Moga Fritid tel 18192.
Denna lista finns även på www.holsljunga.com för utskrift.
Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är Stefan Gustavsson 073-342 61 74.
Hallvärdar:

Måndag
		

18.45 - 19.45
S.K.I.T.

Tisdag
18.00 -19.00
		Spinning
Onsdag
		

18.30 - 20.00
Box

Torsdag
19.00 - 20.00
		Spinning & Styrka

Januari
Rolf Järphag		
Sixten Bengtsson

33178 el. 073-182 3496
33478 el. 070-583 2441

rolf.jarphag@telia.com
sigge.bengtsson@home.se

Februari
Bernt Johansson		
Peter Karlsson		

33342 el. 070-5790641
33464 el. 070-6261441

ramnas49@gmail.com
petkar@telia.com

Fredag
17.00 - 18.00
		Spinning
Söndag
16.00 - 1 7.00
		Spinning
Boka tid genom att SMS:a till

Mars
Ulf Litzell		
Erland Josefsson		

33141 el. 076-827 2728
33433 el. 073-094 2331

erlandjos@yahoo.com

April
Göran Karlsson		
B-O Wigge		

33335 el. 073-094 2331
33336 el. 070-533 1471

goran.carlsson2@icloud.com
b.wigge@telia.com

Maj
Tore Björendahl		

33073 el. 073-073 1865

Juni, Juli och augusti

Kontakta hallkommittén

September
Tage Johansson		
Klas Johansson		

Träna med oss i Ljunghaga!

33195 el. 070-533 2063
33139 el. 070-209 5209

073 - 944 1374
Varmt välkomna
önskar instruktörerna!
Kika gärna in på vår blogg!
Du hittar oss på adressen:
holsljungaspinningochbox.blogg.se

klasurban@hotmail.com

”För att visa att man inte alls blev rädd
när man hoppade till, kan man hoppa
upp och ner ett par tre gånger liksom
för att motionera sig.”
/Nalle Puh

Oktober
Gunnar Svensson		

33032 el. 070-659 4213

gun.svensson@passagen.se

November
Sten Lennermo		
Fredrik Höper		

33136 el. 070-112 5388
33395 el. 070-588 8036

stenlennermo@hotmail.com
fredrik.hoper@gmail.com

December
Anders Lindgårde
Göran Svensson		

33197 el. 070-536 2555
33487 el. 070-350 5810

au_lindgarde@yahoo.se
goran@snickerispecial.se

Denna lista är senast uppdaterad 2015-10-21

Första dagen på sitt nya jobb blev Gunnar tillfrågad av förmannen om han
ville vara med i firmans fotbollslag.
- Jo, visst det skulle vara trevligt, men
jag är rädd för att jag inte vet ett dugg
om fotboll, svarade han ärligt.
- Ah, det gör inte så mycket, svarade
förmannen. Vad vi behöver, är en domare.

HALLKOMMITTÉ LJUNGHAGA
Fredrik Höper		
(sammankallande)
Gunnar Svensson
(kassör)			
Ulf Litzell					
Jonna Thimell 					
Stefan Gustavsson				

33395
33032
076-827 2728
070-810 64 21
073-342 61 74

Har Du tecknat
den billigaste
Livförsäkringen
av alla?
Använd

REFLEX

i vintermörkret!
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Byggvaruhandel för alla!

Tel. 0325-186 16

-Välj fritidshus och
bo där jämt!

Strand 101

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Här beställer du
vår huskatalog

VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar,
lugn och ro framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder
med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som
gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga
krav på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta
försäljningskontor. Du är även välkommen att ringa oss,
tel. 0325-18600.

Originalet sedan 1932
www.vastkuststugan.se | 0325-186 00
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Högvads BK
2015
Efter en relativt
lyckad
säsong
lyckades
Högvads BK avancera
till div 5 via kvalspel.
Årets seriespel
började dock inte
så bra med förluster i de två första matcherna och oavgjort
mot Hajom hemma i den tredje.
I den fjärde matchen kom första vinsten,
men de följande matcherna efter det var
heller inget bra, med bl a oavgjort mot
både Kindaholm och Skene 09.
I takt med att sommarvädret började infinna sig, spelade också killarna bättre.
Vårsäsongen avslutades med några riktigt bra matcher och vi fick kontakt med

topplagen.
Efter semesteruppehållet spelade vi i
Sparbankens traditionella cup på Hagavallen i Östra Frölunda. Vi mötte de övriga lagen i Trivselbygden och gick segrande ur striden.
Höstsäsongen började med ganska bra
resultat för vår del och med 3 omgångar
kvar mötte vi Fritsla borta i en ren seriefinal. Vinnaren i den matchen skulle ha stor
chans att bli seriesegrare. Matchen slutade oavgjort, 2-2, efter att Fritsla kvitterat med 3 minuter kvar och kampen gick
vidare.
Högvad vann sin nästa match mot Björketorp och stod över sista omgången. Detta
p g a att Roasjö drog sig ur seriespelet i
sista stund och skulle varit våra motståndare i sista omgången.

var det många HBK:are i publiken, som
önskade att Hajom fick minst oavgjort.
Då skulle vi bli seriesegrare. Tyvärr blev
det inte så utan Fritsla vann och vi fick inrikta oss på kval.
Efter en oavgjord match mot Södra Härene och vinst i sista matchen mot Kinne
Vedum vann vi vår kvalgrupp, vilket innebär div 5 2016.
Holsljungasonen Dan i Skrötås har varit
tränare under 2015 och gjort ett bra jobb
med assistans av Emil Johansson (Överlida) samt våra lagledare.
Dan kommer även att träna Högvad under 2016
Vi ser fram emot nästa säsong och hoppas att våra matcher på Stråvi och Hallevi
kommer bli välbesökta.
/ Göran Svensson

När Fritsla i sista omgången mötte Hajom

STORT
GRATTIS
&
LYCKA TILL
önskar
Redaktionen

Här är gänget som spelar i Femman nästa säsong!
Bilden är tagen på Stråvi efter slutsignalen i sista kvalmatchen.
(forts. från sidan 3)

att erbjuda genom att först googla på
varorna. Malins arbete är bland annat
att försöka förutspå hur vi kommer att
utnyttja handeln i framtiden och hur då
även företag ska förhålla sig till våra nya
vanor och ovanor. Redan i dagsläget samarbetar några kända företag med Malin
och de försöker att tillsammans ta fram
strategier för att gå starka in i framtiden.
Enligt Malin kommer företagen bli tvungna att inte bara fokusera på varor, utan
även att nischa sig genom att erbjuda
olika sorters tjänster. Exempelvis berättade hon om det svenska jeansföretaget
som gör det möjligt att inte bara följa
framställningen av jeansens alla olika de-
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taljer, så som knappar, tråd och tyg, utan
erbjuder även att man ska kunna komma
till affären och få sina gamla jeans lagade
och på så vis kanske slippa köpa nya. Malin påtalade även att en framtid, där den
svenska handeln kan komma att få problem, då kampen om kunder kommer att
intensifieras och få en större internationell betydelse, är högst trolig.
Malins intensiva liv innefattar inte bara
forskningen, utan även två barn och kärleken. Mycket tid spenderas tillsammans
med dem. Hon har tagit och upp sitt gamla hästintresse och börjat rida igen och lever ett mycket aktivt liv. Detta trots den
kroniska sjukdom hon har, men som hålls
i schack av bromsmediciner. Hon påmin-

Välkomna att fira gudstjänst i Mjöbäck-Holsljunga Församling
					
29 nov 1:a Advent
kl.11 Överlida		
			
kl.16 Holsljunga
			
Familjegudstjänst musik av kör,		
Gudstjänst i Adventstid med
			
multisar o miniorer				
musik av David o Jonathan Norén
2 dec

onsdag		

kl.15 Överlida Kyrka Adventskaffe

6 dec 2:a Advent
kl.12 Överlida Mässa				
									
									
13 dec

3:e Advent

kl.18 Mjöbäck
Musikgudstj. musik av Ingela Ahlqvist
Gun Erlandsson o Gerd Trommestad

kl.16 Holsljunga Mässa med musik av Susanne Nordius

20 dec 4:e Advent

kl.14 Mjöbäck Gudstjänst med musik av Maja Gustavsson o Emma Bergqvist

24 dec Julafton		

kl.10 Holsljunga Andakt vid julkrubban 		

25 dec Juldagen

kl.7

kl.11.30 Överlida Andakt vid julkrubban

Mjöbäck Julotta, musik av kören

26 dec Annandag Jul
kl.14 Holsljunga Mässa med invigning av nytt kalkkläde och musik av Liselotte Johansson o
				
Ida Johansson
27 dec

Söndag e.Jul

kl.12 Överlida Mässa

31 dec

Nyårsafton

kl.16 Överlida Nyårsbön

1 jan

Nyårsdagen

kl.18 Mjöbäck Mässa

3 jan

Söndag e.Nyår

kl.14 Holsljunga Mässa

6 jan

Trettondedagen kl.16 Mjöbäck Gudstjänst vid ljus, musik av kören

10 jan

1:a e.Trettond.

kl.12 Överlida Mässa

17 jan

2:a e.Trettond.

kl.10 Holsljunga Mässa

24 jan

Septuagesima

kl.14 Mjöbäck Mässa				

31 jan

Kyndelsmässod. kl.10 Holsljunga Familjemässa m. bibelutdelning

kl.18 Överlida Önskepsalmer
kl.16 Överlida Gudstjänst

7 feb Fastlagssönd.
kl.14 Mjöbäck Familjegudstjänst m. 		
kl.18 Holsljunga Musikgudstjänst med Håcks				
bibelutdelning 				
vikskvintetten
14 feb

1:a Fastan

kl.10 Överlida Mässa

21 feb 2:a i Fastan
kl.10 Holsljunga Mässa				
									
28 feb

3:e i Fastan

kl.16 Tokabo Hembygdsgård
Församlingsafton med Rune Imberg

kl.16 Överlida Taizemässa

ner oss om att vara tacksamma för det vi
har, att det inte är en självklarhet. Och vi
går därifrån, tacksamma för att få ha tagit del av ett intressant liv, en intressant
forskargärning och för de liv vi har.
Tack Malin!

I vinter väntar vi på ditt stöd!

Byalagets styrelse vill även passa på att
tacka kyrkan, med ideella och anställda
krafter, som gör det möjligt för oss att anordna intressanta gästtillfällen. Vi tackar
alla som kom, samt de som donerade
pengar som denna gång gick oavkortat
till restaureringen av Byahuset. TACK!
Byalagets styrelse
gm Ann-Margreth Karlsson

Mycket få människor
lever idag
- de flesta gör
förberedelser för
att leva i morgon

Snö och kyla gör tillvaron tuff för de fåglar som övervintrar här hemma. Tillvaron
blir lite enklare för dem, om vi bidrar med
lite mat. De behöver fett för att klara kylan. Att mata fåglar ger också en chans
att titta lite närmare på fåglar som annars
kanske mest skymtar på avstånd.
Fåglar har olika favoriträtter. Att titta på
näbben är ett sätt att lista ut vilken sorts
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015

mat som en fågel föredrar. Smala näbbar
kan pillra fram insekter, kraftigare är bra
på att knäcka hårda fröskal. Många fåglar
äter emellertid lite av varje. Det viktiga är
att de får i sig mycket energi, särskilt om
det är riktigt kallt. Därför föredrar också
många fröätande fåglar riktigt feta frön
som solros- och hampfrö.
Många billiga fröblandningar innehåller
ganska mycket havre, trots att det nästan
bara verkar vara gulsparven som tycker
om havre. Satsa gärna några extra kronor
för att få lite mer solrosfrö istället. När
man matar fåglar är det viktigt att tänka
på att fåglarna helst ska ha buskar i närheten att gömma sig i. Samtidigt är det
bra om buskarna inte skymmer ända ner
på marken. Då blir de lätt gömställen också för katter. Det är också viktig att hänga
upp maten, så att inte fåglarna kliver och
bajsar i maten. Då sprids lätt sjukdomar
och parasiter.
För att hjälpa dem att hålla värmen under
natten och kalla dagar fungerar lite extra
mat från oss människor bra.
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JULKLAPPSTIPS
Varför inte ge bort ett minne för livet?

Tack till alla som hjälper till att hålla Holsljunga rent och
som pyntar med blommor och massa annat fint.

/Byalaget

HOLSLJUNGABOKEN
Boken om vår bygd och
människorna som präglade den.
Att känna till sin historia är viktigt både
för gammal och ung.
För köp av boken kontaktar du
Gerd Karlsson 33335
Gun Terol 33127
– Har du bestämt än vad du ska ge
frugan i julklapp?
– Visst, hon bestämde det åt mig.
– Vad blir det då?
– Hon sa att hon ville ha någonting med
diamanter i… Så jag köpte en DVD med
filmen ”Jakten på den försvunna diamanten”.

En riktig God Jul
&

Ett Gott Nytt År
vill Spegelredaktionen
önska alla läsare

Vilken tur att världen befolkas av framsynta politiker ...
”- Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt
tar, åt att surfa på nätet.”

/Ines Uusman, 1996, IT-ansvarig minister

Ett stort TACK till er sponsorer!!

38 Holsljungapar och företag har sponsrat till inköp av 2 hjärtstartare, varav en för placering i Ljunghagahallen (där kommunen
tar kostnaden). Den andra får sin plats på “Byahuset” och det passar bra då båda kommer att ingå i “Byahusets” försäkring. Vid
Byalagets grillfest i juni för styrelseledamöter i Holsljungas föreningar, påbörjades en frivillig sponsring till en hjärtstartare att
sättas upp i anslutning till sporthallen. Fem personer ville direkt vara med och det räckte till en. Då tyckte vi att varför inte försöka
få ihop pengar till ytterligare en. Eftersom dom ska vara tillgängliga dygnet runt så måste dom sättas upp utomhus och då behövs
larmade värmeskåp också. Sagt och gjort, så gjordes ett upprop på Facebooksidan “Holsljungabilder nu och då”. Sigge erbjöd sig att åka och dela ut informationslappar i postlådorna i byn, och
det tackar vi särskilt för. Under hösten har i första hand sponsorerna fått möjlighet att gå utbildning i Hjärt-Lung-Räddning och fått instruktion om hur hjärtstartaren fungerar.
Varför “måste” vi ha det i lilla Holsljunga, och varför ska vi behöva betala till det kanske en del
tycker medan andra anser att det är en självklarhet att bidra. Andra tycker att det ska väl kommunen fixa, men om kommunen skall fixa det till Holsljunga så skall givetvis alla andra socknar också
få hjärtstartare och då får vi som ett brev på posten betala mer skatt.
Ja, man är sig själv närmast och om man bär skygglappar så tror man inte att man själv eller någon i ens närhet kan bli drabbad. Det finns dock inga garantier för att man inte ska bli drabbad,
oavsett om man är ung eller äldre.
Vi som har varit med om det, vi vet och vi har insett att det är av yttersta vikt att hjälpen finns nära
och då får det kosta. Det har Gösta på Källebacken fått erfara. Han är en av 5% som överlevt ett hjärtstopp, så för hans och min
del är det självklart att göra en insats så att fler kan klara sig.
I kommunen finns bara 2 hjärtstartare tillgängliga dygnet runt, i Örsåsgården och Östra Frölunda. Övriga ca 15 finns på företag,
Biblioteket, Apoteket och Ica på deras arbets-/öppettider. Informationen är hittad på hjärtstartarregistret.se där alla hjärtstartare
bör finnas registrerade, men långt ifrån alla är det. I nästa nummer av Spegeln kommer förhoppningsvis ett reportage om de
uppsatta hjärtstartarna och HLR-kurserna.
Gösta vill samla ihop ett gäng med intresserade, framför allt ni som inte rör på er så ofta, för lite kul aktiviteter i sporthallen. Hans
krav för att köra igång något var att det måste finnas en hjärtstartare annars blir det inget av. Är du intresserad av att röra på dig
och få lite socialt umgänge, så hör av dig (se upprop på Planket sid. 19).
/Margaretha Karlsson

OBS!
Du som får lust att gå en kurs i Hjärt-Lung-Räddning kan gå med i Civilförsvaret, som är en del av Sveriges krisberedskap.
De utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.
Mer info finns på Civilförsvarets hemsida www.civil.se där du också kan fylla i en medlemsansökan. Avgiften är 100 kronor och
som medlem får du gratis utbildning. Blir det många Holsljungabor så kan vi ordna en kurs här.
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Gerds Hårvård

TACK

önskar en
God Jul
&
Gott Nytt År

Erland Josefsson mfl på Sahlins, för
de fina viktställen till gymmet.
/Lena Andersson

Tel 333 35
Holsljunga Camping
Nu har vår andra säsong gått. Det har varit lika roligt i år som förra året trots att
vädret inte varit lika fint. Campinggästerna har trots det hittat till oss.
Det är så många som visar sitt intresse,
vilket är jätteroligt. Holsljungaborna vet
ju hur det är att driva campingen. Vi har
fått en hel del frågor om vi tänker vara
kvar nästa år. Och vi har inte haft några
andra tankar än att försöka arbeta ännu
mer för att få en väl fungerande camping.
Men den är liten och vi skulle behöva fler
platser men framför allt några fler stugor
till uthyrning. Får se om det går att lösa
- Ska jag kamma bena? frågade frisören.
- Nej tack, sa kunden. Jag har så lite hår
på dom.

Holsjunga LRF går på kurs

till nästa år. Vi har haft en bra säsong så det
går åt rätt håll.
Tyvärr råkade vi ut för ett inbrott i oktober.
Så tråkigt när man kommer ner och ser en
uppbruten dörr. Tack alla ni som har hört
av er efter detta!
Flera har noterat personer som rört sig i
området helgen då det var inbrott. Trist att
det skall vara så.
Vi vill tacka för denna sommar - ha en riktigt bra vinter så ses vi kanske nästa säsong, som vi redan har börjat förbereda
oss för.
/Lars-Åke och Conzitta

Läraren: - Lars, du har precis samma fel
i matteprovet som din bänkkamrat. Kan
du förklara det?
- Vi har samma lärare.

Peter Karlsson, Magnus Carlsson, Ulrik
Gustavsson, Erik Liljerup, Jan Ohlsson
och Martin Lagerkvist deltog under våroch sommarsäsongen i Holsljunga LRFs
studiecirkel, ”Röjsågskörkort”. Vid sju
tillfällen samlades gänget i skogen och
på en del företag för att träna på olika
moment, som hur man får träd att falla
i olika riktningar, säkerhet i skogen, att
fila klingan på bästa sätt och givetvis hur
man får till den bästa skogsfikan.
Den sjunde gången man samlades var
det dags för ”uppkörning”. Under sträng
övervakning av kursledaren, Sven-Olof
Salomonsson och examinatorn, Per-Erik
Svensson fick gruppen visa att de bemästrar röjsåget på bästa sätt. Med det
var deltagarna nöjda, och man får förmoda att Holsljungas skogar är ett lite
tryggare ställe att vara på framöver.
/Erik Liljerup, ordf. Holsljunga LRF

Lika som bär

Victoria Tolstoy?

Lena Bengtsson?

Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015
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Boka en MECA service.
På MECA verkstaden får du en fackmanna mässig service av din bil och man använder rätt delar när något
måste bytas. Har du en nybilsgaranti så fortsätter den gälla efter en service hos oss. MECA stämplarna i din
servicebok talar dessutom om att du varit extra rädd om din bil.

Holsljunga Bilservice AB
Företagsvägen 5
512 64 Holsljunga
0325-333 03

Fram till 2015-12-31 erbjuder Motormännen
alla sina medlemmar 10% rabatt på service
hos MECA verkstäder. Boka din bil på 0771114114

www.meca.se

a
Fråg

Sonja

Har någon berättat en hemlighet för dig
den här veckan och i så fall VAD?
Det kan man väl inte berätta! JA! Det
handlade om en 30-årspresent.
När var senast någon stötte på dig?
Det kommer jag inte ihåg. Min man
stöter ständigt på mig.
Vad åt du till middag senast?
Lammkotlett. Lamm vars ägare jag
känner.

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
Jag använder ingen väckarklocka, men
vaknar oftast tidigt ändå.
Hur många resväskor äger du?
Fyra i olika storlekar.
Vilken var den senaste filmen du såg?
Farliga drömmar (Maria Lang).
Om du vann på lotto, vad är det första du
skulle köpa?
Jag har inte så stora behov. En ny Cab…
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I januari någon gång. Vi åker till Kanarieöarna i november och i januari.
Hur många stolar står kring ditt
köksbord?
4 st.
Har du gråtit offentligt?
Ja - det händer ju saker i livet som gör
att man påverkas starkt…

Kan du vissla?
Nej! Jag kan inte vissla och jag kan inte
sjunga, men jag kan dansa!

Tycker du att killen borde bjuda på första
dejten?
Det tycker jag INTE spelar någon roll.
Jag har ju jobbat med jämställdhet i
politiken…

Vem var den senaste som ringde dig?
Freddy. Han jobbar också med asylsökande – en i gänget.

Kan du kasta macka?
Nej. Jag är dålig på det, men jag är bra
på att kasta boll.

Är du blyg inför det motsatta könet?
Nej. Jag har väldigt lätt för att umgås
med män. I politiken har det ofta varit
få kvinnor. Jag var tex enda kvinnan i
Svenljunga Kommuns arbetsutskott.

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos
en partner?
ETT personlighetsdrag... Ärlighet.

Äger du några popband t-shirts?
Nej! Jag har bara gamla t-shirts med
politiska budskap. De håller jag på att
slita ut när jag målar och så.
När flög du senast?
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015

När sov du senast på golvet?
Vet inte. Det var ett tag sedan. Det var
en jul. Vi brukar vara så många då, så
barnbarnen fick ta sängen istället.
Vilken är din favoritdrink?
Gin&tonic. På sommaren är det så
friskt. Annars är jag en vinmänniska.

Vänskap Holsljunga
I sommar har
det som ni
säkert märkt
kommit
många nya
asylsökande
flyktingar. De
flesta med enbart sommarkläder och badskor. När jag
och Sven hälsade på dem på Skogsborg
visade de och berättade så gott de kunde
om sina behov av kläder. Jag tog hjälp av
Martina att via Facebook sprida behovet

lar och väldigt gärna begagnade cyklar
(som vi kan betala lite för). Är det någon
som vill starta en idéell cykelverkstad,
vore det inte dumt. Just nu försöker Sven
och vi på Bredgården att fixa trasiga cyklar, men behovet är betydligt större än
vad vi rår med.
Vår svenskundervisning på torsdagarna
har varit välbesökt i höst, de flesta gånger
med ca 40-45 vuxna plus barn. Det blir
för stökigt. Vi har nu tagit kontakt med
studieförbundet ABF för hjälp med studiematerial och vi tänker dela den stora
gruppen i tre. De som bor i Mjöbäck-

CYKLAR
Vi behöver cyklar till
barn och vuxna flyktingar.
Har du någon hemma
så hör av dig till oss.
Vi lagar om de är trasiga
eller behöver nya däck.

Sven Johansson 33080
eller Sonja Fransson 33138
sonjafransson@telia.com
Vill du stödja verksamheten
ekonomiskt, kan du skicka ditt bidrag
till vårt bankgiro med nummer

5036-6350

av vinterkläder och skor och kängor. Vi
fick ett fantastiskt gensvar. Folk ringde
och kom hit från Holsljunga med omnejd.
Martina körde lass med kläder, leksaker
och barnkärror som det också fanns behov av.
Vid två olika tillfällen i september har
vi haft stor utdelning i gamla Puben på
Skogsborg. Det tog ca 45 minuter sedan
var allt utdelat. Människorna är så tacksamma det lyser i ögonen på dem. Kom
gärna och var med och upplev detta.
Vi i Vänskap Holsljunga vill passa på att
tacka för allt vi fått att fördela till människor, som fått lämna allt bakom sig. Vi tar
gärna emot mer vinterkläder, skor, stöv-

Överlida kommer framöver att vara i
Församlingshemmet i Överlida. I Holsljunga kommer gruppen att delas i två,
en i Församlingshemmet och en uppe i
byn. Om någon av er känner för att vara
med på svenskundervisningen, (den är
verkligen enkel) eller kanske köra en resa
till vårdcentral eller sjukhus då busstiderna inte passar eller laga cyklar, är ni
varmt välkomna att höra av sig till Sven
33080 eller Sonja 33138 alt. 0705-771035.
Jag garanterar ni får mycket gemenskap,
värme, glädje och skratt tillbaka.
/”Vänskap Holsljunga”
gm Sonja Fransson

Byalaget vill ha förslag på
mottagare av det ärofyllda priset

Årets Frivilligarbetare 2016

Lämna ditt förslag via mail på adress
byalaget@holsljunga.com
eller

i Spegelns låda vid anslagstavlan
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015
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Holsljunga Höstmarknad
Byalagets styrelse hade funderat ett tag
på olika alternativ till att kunna aktivera
området kring vår fina anslagstavla uppe
i byn. Till slut föll förslaget på en marknadsdag, gärna på höstkanten och med
ett skördetema. Därav beslöts det att
bjuda in till Holsljungas Höstmarknad
2015.

Det är, i runda svängar, 20 år sedan man
senast anordnade en marknad i lilla
Holsljunga, så det var en oviss väntan
på hur intresset skulle vara för en sådan dag. Kanske skulle inte vädret vara
med oss, kanske skulle något annat,
större arrangemang konkurrera ut oss.
Ja, förhoppningarna om en kanondag
var höga, men även oron fanns där. Vi
fick dock god hjälp med att sprida ryktet med hjälp av våra nyhetsorgan och
på Byalagets facebooksida ökade siffran
på de som tagit del av annonsen stadigt.
Med fantastiskt god hjälp av medlemmarna i Trivselgruppen jagades det utställare och planerades för kringaktiviteter. Mycket lägligt hade byn kommit över
den gamla syfabriken (se reportage här
bredvid, reds. anm.) och det bestämdes att
man under dagen även skulle sälja ut så
mycket som möjligt från huset.

Med gemensamma krafter iordningställdes marknadsområdet och det pyntades
lite extra, allt för att få besökarna att känna sig riktigt hjärtligt välkomna till Holsljungas Höstmarknad.
Den strålande höstdagen bidrog säkert
till att folk vallfärdade till Holsljunga
denna dag. De inbjudna knallarna hade
bunkrat upp med olika varor och aktiviteter, allt från finsnickeri, kött och åka

men när allt var över och det som var
kvar var åter inburet in i huset så var
det en enorm skillnad på golvutrymmet
som tidigare togs upp av lådor och bord.
Marknadens knallar hade en bråd dag, då
besökarna inte bara var många till antalet,
utan även köpvilliga. Vissa knallar hade
sålt slut redan efter någon timme, medan
andra såg till att få dit leveranser för att
fylla på lagret till alla kunder. Flera av ut-

med häst och vagn till blommor, honung
och rotfrukter. Trivselgruppen hade bullat upp med gofika i det lilla marknadscaféet och våra fina föreningar såg till
att det fanns aktiviteter för hela familjen.

ställarna uttryckte att det var en ovanligt
positiv dag, med en större förtjänst än en
vanlig marknadsdag. Detta gladde oss
stort, eftersom det både visar att ni besö-

Redan innan startskottet gick vid nio
fanns det folk på marknadsområdet och
framförallt vid den gamla syfabriken. Där
hade det burits ut mängder med bord och
klädställningar, som dignade av verktyg,
kläder, husgeråd, böcker och en massa
annat. Med motiveringen att alla intäkter skulle gå direkt tillbaka till huset och
all den nödvändiga renovering som det
är i stort behov av, så såldes grejerna för
skäliga priser. Trots detta fanns det stora
möjligheter till att fynda och framförallt
gjordes det en del riktigt fina fynd vid husets auktion.
Det var oerhört svårt att veta vad och
hur mycket som såldes under dagen,

kare och köpare uppskattade dagen och
utbudet, men även att det bidrar till att
det finns stort hopp om att våra utställare och försäljare kommer tillbaka nästa
år, då det blir en repris. Och visst vill vi ha
en repris! Vi tycker om vårt levande Holsljunga! Så ta nu med en ny Höstmarknad
2016 i planeringen. Se till att kökslandet
utökas lite, köp in lite fler fröer, hamstra
glasflaskor och burkar till skörden, ja, ha
helt enkelt med i beräkningen att höstmarknaden återkommer och att vi gärna
ser fler lokala knallar bland stånden!
TACK, alla ni som på olika sätt bidrog till
att göra denna dag till en succé!!!
/Byalagets styrelse
gm Ann-Margreth Karlsson
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Den gamla syfabriken
– Holsljungas nya skatt!
Under en tid tillbaka har det förts samtal
om att Holsljunga behöver en ny samlingsplats, något som skulle kunna tjäna
som bygdegård och föreningslokal. Byalagets styrelse har lite smått haft ögon
och öron öppna, men det var inte förrän
Framtidsgruppen kom med i bilden som
det började hända grejer, och då till stor
del tack vare Britta och Bernhard Backfischs kontakter. Plötsligt hade vi vetskap

Genast sattes det samman en grupp med
representanter från Byalagets styrelse
och ägarna för att påbörja uppröjning och
sortering av innehållet i huset. Det fanns
även behov av att genomföra akuta åtgärder inför vintern, då exempelvis elen
i huset blivit utdömt och det då är svårt
med uppvärmning av huset. Detta arbete
fortgår, och då renoveringsbehovet är
mycket stort kommer det att ta många,
många månader innan huset är redo att
ta emot olika arrangemang. Man ville
även snygga upp på utsidan, så fordon

om att huset, som vi redan hade varit och
nosat vid, var tillgängligt på den öppna
marknaden.

och annat värderades och såldes av, gräset klipptes och genast såg det mycket
mer städat ut.

Vid det laget var huset, den gamla syfabriken som kallats för både Rex och Valkyrian, ett dödsbo och försäljningen skulle ske genom en advokat. Kontakter togs
och vi fick möjlighet att komma och titta
på lokalerna och det som hörde till. Med i
dödsboet fanns även en del fordon, samt
det bohag och innehåll som fanns i huset.
Det fanns dock ett problem – köpet var
tvunget att genomföras inom fem dagar.
I Byalagets styrelse resonerades det fram
och tillbaka hur man skulle kunna lösa
situationen. Ett stort hinder var att det
i Byalagets stadgar är inskrivet att man
inte får äga något. Skulle en annan förening då gå in och köpa huset? Vilka andra
alternativ fanns? Vad var rätt och riktigt?
En lättnadens suck drogs då några privatpersoner gick in och meddelade att man
skulle kunna genomföra köpet för byns
räkning, utan något som helst vinstsyfte, men med önskan om att huset skulle
komma byn till nytta i framtiden. Med
god hjälp från bland annat Claes-Göran
Claesson i Framtidsgruppen genomfördes köpet, och fram till idag är det Gösta
Karlsson, Tage Johansson och Gunnar
Svensson som står som ägare.

Huset har dock redan bidragit till mycket
engagemang. Den ansvariga gruppen har
tillsammans med nära och kära dragit ett
stort lass i att sortera och röja inne i lokalen. Ett stort mål var att ha så mycket
av detta som möjligt klart till Holsljungas
Höstmarknad, då huset bjöd in till utförsäljning och auktion av alla möjliga sorters grejer.
Under en helg i slutet på sommaren så pågick det en febril uppfräschning av yttersidan på huset. Ett gott gäng putsade och
fejade, snyggade till grusplanen framför

huset och gjorde att det såg riktigt representabelt ut. Jodå, det finns fortfarande
mycket att ordna med, men det var en
bra start på arbetet med utsidan.
Under Holsljungas Höstmarknad var det
intensiv aktivitet redan i ottan. Utanför huset hade två stora tält ställts upp,
mängder med bord och klädställningar
hade satts upp och det bars ut lådor och
grejer för glatta livet. När folk började anlända, redan en halvtimma innan utsatt
starttid, så fick åtminstone undertecknad
lite panik. Så lite tid och fortfarande så
mycket att bära ut.
Nåväl, det blev en riktigt lyckad dag. Det
flödade med kunder under hela dagen.
Alla de som kommit för att ställa upp och
sälja av husets innehåll gjorde sitt yttersta för att få in så mycket pengar som möjligt och många var de kunder som faktiskt
lade en extra slant till sitt köp enbart på
grund av vetskapen om att pengarna
oavkortat gick tillbaka till huset och dess
renovering. Man passade även på att visa
upp de tvåhjuliga fordon som kommit
med i köpet och som kommer att säljas
till de priser de är värderade till.

I slutet på dagen fanns det en liten auktion med diverse olika prylar. Sådant som
var lite unikt och tilltalande. Redan en
stund innan startskottet hade det samlats
en folksamling och Tage, vår auktionsförrättare, passade på att hälsa alla välkomna och att från Holsljunga Byalag dela ut
en blomsterbukett till Oskar Liljekvist,
för en fin andraplacering i Nordisk Trap
(se reportage på sid. 24, reds. anm.) under
året. Därefter var auktionen igång och ett
flertal gick hem med riktigt fina fynd. Ett
stort grattis till er!
Tanken är nu att det ska bildas en egen
förening, med enbart huset som sin verksamhet. Inför detta engagerar man ytterligare några fler än den grupp som funnits från början. Det kommer vara denna
grupps uppgift att se hur man ska fortsätta att driva verksamheten kring huset och
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sluta sig för vilken slags verksamhet man
kommer vilja ha och vilka krav det ställer
på huset. Det skall handikappanpassas
och till slut finputsas. Oj, vilket roligt, om
än tidskrävande projekt vi har fått till oss!
Är du den vi söker för den första insatsen?
Har du de rätta kontakterna? Vill du vara
med och på något sätt bidra till huset?
Hör i så fall av dig till:
Gösta Karlsson 070-681 4601
ljungsskogsbearbetning@telia.com
eller
Bengt Josefsson, 073-054 6142
bengt.josef@icloud.com
/Byalagets styrelse
gm Ann-Margreth Karlsson

Bilden ovan har Gun Terol bidragit med. Den visar arbetsstyrkan på REX syfabrik
under dess glansdagar! /Redaktionen
hur man ska kunna få in de pengar som
behövs. Allteftersom man får ordning på
ekonomin kring huset så löser man ut
ägarna med den insats de gick in med vid
köpet.
Det kommer att behövas massor med
ideella timmar, ett stort engagemang

och mängder med pengar för att detta
hus ska kunna stå klart till bygdens tjänst,
men det är vår fulla övertygelse att vi
tillsammans kommer att klara av detta.
Initialt är det basbehov, så som el, värme,
vatten och avlopp som behöver ses över,
men framöver behöver man också be-

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
LUNCH LAGAD MÉ

Vi är överväldigade!

TA C K
för alla bidrag
till vår verksamhet!
Vänskap Holsljunga

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:

Vardagar 11:00-15:00

Pizza

Tisdag-Fredag 11:00-20:00
Lördag-Söndag 12:00-20:00

VÄKKOMNA
www.mjobacksbaren.se
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Jörgen Grandén
Tel. 33429 eller 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)

TACK
till alla som på ett så fint sätt ser
till att vår Hembygdsförening
fungerar så bra. Alla ni, som sköter gräsklippning, som fixar så vi
får midsommarfirande, som ser
till vårt hus, som sköter om Gräne
gruva, som fixar utställning och
kaffeservering, som vårdar våra
saker, som jobbar i styrelsen,
mm. Alla ni ger mig framtidstro
och en glädje över att bo i Holsljunga.

Trevlig Advent
och
önskan om en

Fröjdefull Jul
samt

Ett Gott Nytt År
önskar vi alla våra
Motionärer

/Ordförande
Holsljunga Hembygdsförening

/Lena, Matilda, Jonna, Melinda & Elin

Så många är värda så mycket!

För allt arbete och engagemang
Vänskap Holsljunga frambringar;
för den professionalitet och det varma bemötande
Förskolans och Skolans personal visar;
till ALLA som sträcker ut en hjälpande hand till våra flyktingfamiljer!

Karlsson sitter synnerligen avslappnad vid sitt arbetsbord. Plötsligt står
hans chef bredvid honom och undrar:
- Har du ingen arbetslust idag?
- Jodå, men jag kan konsten att
behärska mig.
Allt mellan himmel och jord har sagts
om mannen, kvinnan och kärleken.
Endast för Spegeln
har världslitteraturen inga direktiv.

Gör ett besök hos
Vid köp av butiksvaror för 500 kr får ni en julklapp (gäller 23/11-23/12)
Vi vill passa på att önska våra kunder en

God Jul & Ett Gott Nytt År
VÄLK OM NA
Öppet Måndag - Fredag
kl. 07.30 – 17.30
Lördag kl. 09.00 - 13.00
Tel. 0325 - 31108
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015
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PLANKET - Händer på böggda

GRÖTFEST
Högelycke

Efter årets succé blir det återigen

HÖSTMARKNAD
2016
Planera redan nu för vad du ska odla och sälja!
Byalaget tillkännager marknadsdatum senare

Musik
3 januari 2016
kl. 17.00

QUIZ

Stråvi

Välkomna

Festplats
4 juni 2016

/Hembygdsföreningen

/Byalaget

Vill du bli blodgivare?

Du vet väl att det är
gratis att annonsera
på PLANKET?

Behållningen går till HIF!
Kontakta Erland Josefsson 334 33
och gör en insats

HIF

Tid för lite värme och eftersnack!
Nu är vi igång!
Omklädningsrum & bastu
står färdigt på Gymmet!

Välkomna!

H OL SL JUNGA I F
vill tacka
Markägare & Sponsorer
för en mycket väl genomförd

Holsljungamarsch 2015
Även ett stort TACK till alla deltagare
/Holsljunga IF
18
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LOPPMARKNAD

2016
Holsljunga IF:s
sedvanliga Loppmarknad
äger rum
traditionsenligt i vår,
närmare bestämt

SÖNDAG 8 MAJ
KL. 10.00
Börja redan nu att spara saker
som ni tänka er att skänka!
Vi kör runt och hämtar
era grejer
LÖRDAG 30 APRIL KL. 9-13
/Holsljunga IF

PLANKET - Händer på böggda
Gösta på Källebacken har en uppmaning till

TRÖTTA och SLÖA HOLSLJUNGABOR:

FREDAGARNA 11/12 & 18/12

kl. 18-19

LUCIA

KÖR VI LITE SENIORAKTIVITET I LJUNGHAGAHALLEN
Hallhyran på 60:- delar vi på
Häng på!
Ring eller skicka SMS till 070-6814601
och anmäl dig, om du vill vara med.
Vi ses i hallen!
Läs mer på sidan 25

Missade du förra gången?

Nu finns det möjlighet att få se
Överlida Textilmuseum igen!
Torsdagen den 10 dec kl.17.30 samåker
vi från kommunalhuset i Holsljunga

V ä l k o m n a!
/ Holsljunga hembygdsförening

FIRAS TRADITIONSENLIGT
I SKOLANS MATSAL

FREDAG 11 DECEMBER
ALLA DAGLEDIGA
VÄLKOMNAS KL. 9.00
5-6:AN
&

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
BJUDER PÅ FIKA

VARMT VÄLKOMNA!

T O M T E P R O M E N A D
på näset med start vid församlingshemmet

Lördag 5 december 14.00 - 16.00
Startavgift 30 kr barn & 40 kr vuxna
I startavgiften ingår glögg med pepparkaka,
korv med bröd & dricka - julgodis - julklapp till barnen
CHANS TILL FINA VINSTER

Liten Julmarknad vid start/mål
Arrangemanget är ett Samarbete mellan föreningar i Holsljunga
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Mjöbäck

.

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

Tel. 0325-34004
Tack alla ni som har
handlat hos oss i år!

Öppettider i jul o nyår:

God Jul
och ett riktigt
Gott Nytt År!

Julafton
Juldagen
Annandagen
Sönd. 27 dec
28-30 dec
Nyårsafton
Nyårsdagen
Lörd. 2 jan
Sönd. 3 jan
Månd. 4 jan
Trettond.afton
Trettondagen

STÄNGT
STÄNGT
10-15
10-15
09-19
09-15
STÄNGT
09-15
10-15
09-19
09-19
10-15

ÖNSKAR

CHRISTINA - EMMIE - LISELOTTE - MARIA – PERNILLA - TAINA och GÖRAN samt Monica o Jan-Anders lite då o då

Vi önskar gamla och nya kunder

God Jul & Gott Nytt År!
Det är v
i som
tr ycker
Tidning
en!
Besök

dstryck.se

för mer info.
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ATT SÄTTA SMARTA TRÄNINGSMÅL
För att lättast uppnå de resultat du strävar efter kan det vara bra att sätta upp ett mål. Målet samordnar, ger kraft, mening, fokus
och motivation i rätt riktning. Har du ett syfte med träningen, så gör målet att du får styrkraft och du vet varför du gör det du gör.
Har du ett tydligt mål med träningen så kan det hjälpa dig att:
- öka träningsglädjen;
- öka motivationen att träna;
- ge dig en bättre förmåga att behålla fokus varför du tränar som du gör;
- skapa en mening och förståelse på det du gör;
- mäta framsteg och resultat som i sin tur skapar en positiv spiral.
När jag själv ska sätta mål utgår jag ofta från att målet ska vara SMART. Ett smart mål är ett resultatmål som står för:
					
					
					
					
					

S
M
A
R
T

- Specifikt
- Mätbart
- Attraktivt
- Realistiskt
- Tidsbestämt

Vi kan utgå från det mål jag har just nu som är att slå min hittills bästa tid i Tjejvasan som jag åkt tre gånger tidigare.
Jag gillar längdskidåkning och har anmält mig till Tjejvasan, som går av stapeln i slutet på februari 2016. Loppet är tre mil och
det känns lagom långt med tanke på hur mycket tid jag kommer att hinna lägga ner på träningen. Jag har tidigare åkt fem Vasalopp (Öppet spår som är nio mil långt). Så långa lopp kräver mycket träning för att kunna göra bra ifrån sig och jag har inte
den tiden just nu så därför känns Tjejvasan lagom.
Om vi utgår från SMART-modellen så kollar vi på om målet är:
Specifikt? Vad är det jag vill uppnå och varför? - Ja det är specifikt. Jag vill åka Tjejvasan för jag tycker det är kul och motiverande att träna mot ett mål.
Mätbart? Hur kan jag mäta att jag uppnått mitt mål? - Loppet är bestämt i längd till 3 mil, så då vet jag lite hur jag behöver
lägga upp min träning för att orka hela vägen fram till Mora. Jag har åkt tidigare så jag vet vad det är för tid jag vill slå. Då har
jag ju både en mätbar sträcka och en mätbar tid.
Attraktivt? Är målet verkligen något som jag vill och har motivation till? -Jag har inte åkt något lopp sedan 2011 och känner att
jag saknar skidåkningen och det är en fantastisk stämning och upplevelse. Det känns rätt långt in i magen och jag ser mycket
framemot att få göra det här igen. Jag är motiverad att träna det som behövs för att slå min hittills bästa tid i tjejvasan.
Realistiskt? Är det realistiskt? - Jo det tycker jag att det är. Jag har gott om tid för att hinna förbereda mig och träna för att åka
3 mil på skidor. Även om det inte skulle bli någon snö i vinter (det ser ju väldigt olika ut här år för år), så har jag en stakmaskin på
mitt gym som kommer att hjälpa mig till den uthållighetsstyrka som jag behöver ha. Jag kommer att komplettera detta med
styrketräning och löpning. Även om det inte blir någon snö så kommer jag att kunna träna det som behövs för att kunna slå
mitt personliga rekord.
Tidsbestämt? När ska jag ha uppnått mitt mål? – Mitt mål är tidsbestämt då det ska uppfyllas i slutet på februari.
Om målet ligger lite längre fram i tiden kan det vara bra att sätta upp ett delmål. Detta för att bl.a orka hålla motivationen
uppe. Låt oss säga att målet är att gå ner 10 kg i vikt, då kan det vara bra att ha ett tidsbestämt delmål som ligger lite närmare i
tiden. Om slutmålet ligger fem månader fram i tiden, vilket är en realistisk viktnedgång på den tiden, så kan man sätta upp ett
delmål att efter 2-3 månader ha minskat 5 kg i vikt.
Det är viktigt att målet är ditt och ingen annans mål. Mitt mål är mitt mål och jag bryr mig bara om mitt eget mål. Ditt mål är
ditt och det ska vara något som DU vill uppnå. Hänger du bara på och gör något som någon annan gör så är det inte ditt mål
och du kommer troligtvis tappa motivationen ganska snabbt. Det ska kännas i magen att det verkligen är något som du känner
att du vill göra.

Så vad väntar du på?
Nu har du verktyg för att kunna sätta upp ditt alldeles eget mål som ska kännas
rätt långt inne i magen!
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Invigningen av Holsljunga Multisportarena - STRÅVIKEN ARENA
Våren 2014 startades ett projekt, som
skulle komma att innefatta en oerhört
krävande insats i form av ideellt arbete
från flertalet personer. Många arbetstimmar senare genom pappersarbete, ansökningar och telefonsamtal, kunde vi ett
år senare samlas för att beskåda en i mina
ögon, smått otrolig händelse i Holsljunga
- invigningen av Holsljungas Multisportarena.

Söndagen den 11 oktober samlades ca
150 personer i blandade åldrar vid Holsljungas nyligen helt färdigställda Multisportarena för att beskåda dess invigning.
Att vi skulle få en Multisportarena till lilla
Holsljunga var det nog inte många som
hade gissat för 1,5 år sedan. Men genom
visioner och en stark vilja från många personer, blev Multisportarenan möjliggjord
genom ett oerhört stort ideellt arbete,
och ekonomiskt stöd från sponsorer.
Multisportarenan ligger i anslutning till
Holsljungas redan existerande fotbolls-
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anläggning Stråvi och har tagit plats
där den före detta tennisbanan låg.
Tennisbanan fanns i många år och utnyttjades ända tills för några år sedan, då intresset svalnade. I takt med det sviktande
intresset, slutade man också att underhålla anläggningen, vilket medförde en
relativt nedgången tennisplan som blev
övervuxen av gräs.
Samtidigt som man ansåg att någonting
borde göras åt anläggningen, ville man
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heller inte riva ner den. Det fanns ju helt
klart möjlighet till att göra någonting annat med planen.
Idén om att snygga till tennisanläggningen, i kombination med en vision om
att skapa sysselsättning för invånarna,
startade Sixten Bengtsson ett projekt för
drygt 1,5 år sedan som nyligen slutade i
en färdigställd Multisportarena.
Hela konceptet med en sådan arena är
att tillgängligheten sätts i första hand.
Den skall kunna användas av vemsomhelst närsomhelst. Det finns möjlighet att
spela landhockey, fotboll, volleyboll, bas-

ket, etc etc. Olika redskap finns på plats,
och även belysning så att arenan går att
användas på kvällstid.

Nationaldagsquizen
Sveriges Nationaldag – en dag att fira, och det gjorde Holsljungaborna med besked
detta år! På Byalagets styrelses initiativ bjöds det in till en helkväll på Stråvis dansbana,
med knytkalas, musikquiz och levande musik till proffsiga Alla2.
Den gulblå-pyntade dansbanan var knöfull denna ljuvliga junikväll, då Bengt Josefsson
och Stefan Qvist drog igång musikquizen. Det var härligt att se alla åldrar, från 16 och
uppåt, umgås och ha riktigt roligt tillsammans! Det blev en fantastisk musikkavalkad
genom den svenska musikskatten. Kända toner som lockade till sång, skratt och rynkade pannor.
Stort tack för det, Bengt och Stefan! Även ett stort tack till Elin Larsson, som såg till att
vår fina ”Du gamla du fria” framfördes på bästa sätt. Alla2 bidrog till att stämningen
ökades på med härlig allsång och roligt mellansnack.
Dagen till ära bjöds alla gäster på kaffe och en nationaldagsbakelse. Därmed var det
slut på sittandet. Alla2 drog igång med dansvänlig musik och det var fullt ös hela kvällen lång. Till glädje för många bjöd även det härliga vädret på möjlighet att i lugn och
ro kunna stå utanför och prata med nya och gamla bekantskaper. Även den mest dansante kan ju behöva lite vila emellanåt.
Byalagets styrelse passar än en gång på att tacka för ert engagemang och att ni ställer
upp när vi arrangerar något. Det här gör vi gärna igen, problemet är att få in nationaldagen en dag när vi alla är lediga dagen därpå, då det kan vara önskvärt med lite vila…

Dagen till ära fick de yngre som ville, vara
med och testa olika sporter och spela
med/mot seniorer från Högvads BK. Det
spelades landhockey, fotboll och volleyboll. Jämte planen serverades det hamburgare, dricka och andra tillbehör. Det
fanns möjlighet att vara med i en utlottning av en signerad matchtröja och fotboll ifrån IF Elfsborg. Stefan Gustavsson
ringdes in som speaker och adresserade
upplägget för dagen samt gav en liten del
av historien om hur arenan kom till.

Som vanligt är det folket som bestämmer
och så även denna dag då de som ville
kunde vara med och lägga förslag på vad
arenan officiellt skulle döpas till. Många
förslag kom in och efter hårt arbete ifrån
dagens jury blev arenan döpt till “Stråviken arena”. Saxen skar igenom bandet
och arenan var officiellt invigd. En lyckad
dag på många sätt och det var oerhört roligt att se hur många som slöt upp för att
fira invigningen.

/Byalagets styrelse gm Ann-Margreth Karlsson

I natt jag drömde något......
- om möjligheten att skaffa en dräglig
tillvaro, om nybruten mark
- om svensken, som på andra sidan visade
sig vara ovanligt stark
- om det pressande; den religiösa ofördragsamheten med olikheten
-om kampen i det nya landet i Väster,- om
människovärde, frihet
- om individualismens möjliga stimulans,
om dess odlande aktivitet
- om livet det hårda, ej alls någon dans
eller livsstans, men sans
där inte alltid emigrantens anda orkade
härda ut, till l i vets slut
utan i fattigdom, trångmål, fick resa
tillbaka, dess nödda återfårde

- om sommarens blommor, om brynstickor, om slipstenar som renar
- om statarsystemet - om anställningstiden - om ledighet jag menar
- om betalning med bostad och mat, kanske mjölk, mjöd eller bröd
- om stalldrängens arbetspass - om kvällningens ofta sena hölass
- om kontraktet för intäkt och bärgning om livets svåra härjning
- om rätten för fridag och vila - om hustrus
umbäranden i barns äng
- om dess ”återställande”, läkande effekt om de nyföddas dags-di
- om diska, tvätta, stöka, laga mat därför
att ingen annan stod bi

- till de sina!

- om Livet!

- om matbrist och svält, om späk - om
arbetet för dagligt bröd
- om skörden av morötter, potatis - om ljus
i karbidlampans sken
- om sanatorier, tbc, tuberkulos - om barn
som i sjukdom förgås

- om barnens lek, om klätter på logen, om
egna hyddor i storskogen
- om kattungars kärlek, om huggormar,
getter och de vanliga djuren
- om den märkliga rädslan, men ändock
leken med ringen om tjurens nos
- om glädjen att känna de sina, att vara
familjen helt nära
att leva med de kära, fast fasorna fanns om kornas svans
eller grisknorr - om glädjen med näsan
mot rutan när någon
kom - om knastret från radioapparaten om enkla husmanskosten
- om, trots nödtorften, de alltid goda och
välfyllda faten!

- om livet för dem, som ej kunde dricka
brunn - om dess melankoli
och plågor - om dem, som ej med käpp
kunde promenera i parken
utan enbart fick kämpa, slita, bända,
vända och odla i marken
- om liarna i det gröndaggiga gräset, om
ardenner med vita bläset
som liksom oxen drog den tyngsta bördan, ofta även på lördan

/Jonas Bengtsson
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/Göthe Gustavsson
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Silvermedaljör i Nordisk Trap
När jag satte mig ner framför datorn för
att förbereda mig inför denna intervju
slog det mig hur lite jag faktiskt vet om
denna sport. Att personen i fråga har
varit framgångsrik, är dock information
som inte har undgått mig.
Personen vi talar om är Oskar Liljekvist.
Jag har intervjuat honom med anledning av att han i Forshaga (Värmland)
i somras tog en silvermedalj i Nordisk
Trap i de Svenska Mästerskapen.

Hur kommer det sig att du började med
just lerduveskytte?
Att vara ute i skogen & jaga är något som
han alltid har älskat. För ca 5år sedan fick
han förfrågningar ifrån kompisar som
undrade om han inte var intresserad av
att åka med till Svenljungas skyttebana
& skjuta lerduvor, något som han en
dag nappade på. Detta upprepades flera
gånger och ett år senare, efter många
uppmaningar från kompisar, tog han ett
s.k “grönt kort” som man behöver för att
få vara med och tävla.
Till en början tänkte Oskar att det kunde
vara kul att vara med och skjuta lerduvor för skojs skull och för att allmänt bli
en bättre skytt - något som han tänkte
nyttja ute i skogen. Men efter att han
hade varit med och tävlat ett tag och fått
goda tävlingsresultat, blev inställningen
till sporten gradvis alltmer seriös.

För er som inte är bekant med vem Oskar Liljekvist är, så är han 20 år, bor i
Holsljunga med sin familj och jobbar på
Mjöbäcksvillan.

Numera tränar Oskar 2-3 gånger i veckan. På skyttebanan i Svenljunga har de
en röststyrd lerduvekastare, som gör att
man kan vara ensam på banan
och träna. Vid ett träningstillfälle skjuter Oskar minst 2 serier (50 skott.) Skyttesäsongen
börjar med försäsongsträning i
mars och avslutas i oktober. Han
deltar i olika tävlingar i stort sett
hela sommarhalvåret. I snitt går
det åt ca 200 duvor/skott per
vecka för Oskar, någonting som
inte är helt gratis. Dock står SKF
(Svenljunga
Skytteförening)
för kostnaden på duvorna. Vid
tävlingstillfällen brukar de olika
skyttarna från föreningen sam-

åka och gemensamma boenden brukar
hyras över olika föreningar för att få ner
kostnaden.
Hur skulle du beskriva sporten?
Lerduveskytte & Nordisk Trap har inte
överdrivet många utövare och det är inte
heller jättemycket publik på tävlingarna.
Publiken består av andra skyttar, f.d skyttar och nära & kära. Stämningen inom
sporten beskriver han som väldigt bra.
Det är en väldigt social sport, där man
hälsar på alla och gratulerar varandra
även om man själv har presterat dåligt
- det hör till! Bara en sådan sak att olika
föreningar ofta bor ihop på gemensamma boenden under tävlingar bidrar till gemenskap. Lerduveskyttet är något utav
en gentlemannasport.
Vad är Nordisk Trap?
Det är den gren inom lerduveskyttet som
Oskar utövar. Det innebär att man skjuter ett skott i taget mot en duva. Man
har fem olika plattformar som man går
emellan och skjuter från och man skjuter
5 skott ifrån varje plattform.

Detta innebär att man skjuter totalt 25
skott, vilket bildar en serie. Vid varje tävlingstillfälle skjuter man minst 4 serier.
Duvan skjuts iväg 10 meter framför skytten, och skjuts ut i en 60 graders vinkel
framför skytten, och kan då hamna vart
som helst i det omfånget. Efter att skytten ropar (valfritt kommando) så tar det
0-3 sekunder innan duvan skjuts iväg.
(Se ovan)
När jag frågar Oskar om hur bra han har
skjutit som bäst, får jag till svar att han
har träffat 95 av 100 duvor vid ett tävlingstillfälle. Men enskilda serier har han
skjutit utan en enda bom - alltså 25/25
duvor.
Men vad är det då som gör att man inte
skjuter så bra hela tiden?
Oskar Liljekvist uppvaktades av Byalaget för sina framgångar i Nordisk Trap, före auktionen på årets höstmarknad, inför en stor skara människor.
Här ovan ser vi honom t.h. och en uppvaktande Tage Johansson från Byalaget.
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Oskar replikerar med att det kan vara
svårt att hålla absolut fokus. Han vet att
duvan skjuts ut 0-3 sekunder efter det att

skytteföreningar med jämna mellanrum.
Men han har genom goda skyttekunskaper också kvalificerat sig till juniorlandslaget. Med juniorlandslaget har han varit i
Även olika väderförhållanden passar olika b.la. Norge & Danmark och tävlat och då
personer. Oskar själv föredrar när det är i de Nordiska mästerskapen. Där har han
vindstilla och soligt. Han understryker som bäst slutat som den sjätte bästa juatt vid t.ex. kraftig
nioren i Norvind så blir duvan -“Oj, vad roligt det hade varit om jag den!
svårare att träffa,
slutade som trea i dagens tävlingar!” Den största
då den kan ta en
oanad riktning direkt efter utskjutet. Då anledningen till varför vi uppmärksamgäller det alltså att vara extra snabb på mar Oskar just nu, är för att under SM i
att skjuta duvan efter att den skjuts ut. somras fick han kliva upp på pallen efter
En annan sak som är väldig viktig, är att att han slutat på en 2:a plats och fått med
timingen sitter när man ska lyfta upp vap- sig en silvermedalj hem!
net och lägga det an emot axeln - då man
Oskar säger att han alltid har skjutit lerhåller vapnet i midjenivå innan duvan
duvor för att det är förbannat roligt, men
skjuts ut.
samtidigt har han aldrig sagt till sig själv
inför en tävling:
- Oj, vad roligt det hade varit om jag slutade som trea i dagens tävlingar!
han har givit sitt kommando, men inte exakt när. Det gäller alltså att vara väldigt
förberedd.

Nu är det dags!
Hjärtstartaren finns på plats och nu
efterlyser jag “trötta och slöa” Holsljungabor. Om det är någon boende
utanför socknen som vill vara med
så möter det inget hinder. Alla som
vill och känner att det är nog dags att
börja att röra på sig och som vanligtvis inte tränar är välkomna.
Lena Nilsson på Fågelvik har lovat
köra 15 mininuter lätt uppvärmning
när hon är ledig. Sen kör vi lite på
känn - fotboll, volleyboll, mer hederlig gammal Bedrupgympa, lite skratt
och gott snack etc. Vi kör efter egen
ork, huvudsaken är att göra något.
Fredagar mellan 18 och 19 kör vi
och hallhyran på 60:- delar vi på.

Nästa säsong klassas Oskar som senior då
han nyss fyllde 20 år och som mål har han
att komma med i seniorlandslaget. Där är
det endast de 6 bästa skyttarna i Sverige
som kommer med.
Vi i Spegelredaktionen skulle vilja passa
på att gratulera Oskar till silvermedaljen
och samtidigt passa på att önska honom
lycka till framöver.
Vilka tävlingsresultat & ambitioner har
du?
Oskar åker och tävlar med SKF mot andra
FIBER
Hur viktigt är det egentligen att ha fiberanslutning i Holsljunga? Vilka servicefunktioner behövs nu och i framtiden?
Alla vet att de som bor
på landsbygden alltid
får betala mer och har
svårare att få den service, som man har i större
tätorter och städer. Utvecklingen går dessutom i riktning att fler och
fler tjänster behöver
tillgång till snabbt och
kraftfullt bredband via
internet. Några tycker
att man klarar sig bra
med TV-antenn, väggtelefon/mobiltelefon
och ADSL, som man har
i dag. Det beror naturligtvis på vilken tidshorisont och vilka behov man har. Nu och
framåt kommer dessa vardagstjänster att
mångdubblas och därmed också behovet
av kraftfullare och snabbare kommunika-

Om vi får se Oskar i det svenska seniorlandslaget nästa år, det är något som
återstår att se…
/Jonas Bengtsson

Häng på!
Ring eller skicka SMS till 070-6814601
och anmäl dig, om du vill vara med.
Vi ses i hallen fredagarna den 11 och
18 december. Vi testar detta först och
ser om det finns intresse. Alternativ
dag kan vara söndag kväll.
/Gösta på Källebacken

tion. Mobilnätet kommer då inte att kunna tillgodose detta behov. Det är då som
fibernätets möjligheter till fullo visas.
Nu och i framtiden är fiber det absolut
tryggaste och kraftfullaste sättet för all
kommunikation.

Tillgång till fiberbredband ökar också attraktionsvärdet på fastigheten och området där man bor.

Hur ser fiberekonomin ut?

Har du tänkt tanken att kanske vara med
i fibersatsningen, då är detta sista chansen. Det kommer aldrig att bli förmånligare i Holsljunga.

Vid jämförelse
mellan den kommunikation som
finns i dag och
den som fiber kan
erbjuda kan man
konstatera att fiberbredband ger
lägre avgifter på
sikt jämfört med
dagens
utbud
och driftskostnader. Fibernät har också längre livslängd,
är tämligen okänsligt för störningar, är
ganska vädersäkert, avger ingen strålning och är relativt säkert mot intrång
och avlyssning.
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Kan jag teckna avtal nu till samma kostnad som de som redan är anslutna?

Detta innebär att de som inte har tecknat anslutningsavtal har möjlighet att
komma med i fibersatsningen på samma
villkor som de som redan tecknat avtal,
förutom en extra administrativ kostnad
på ettusen kronor.
När får jag i så fall tillgång till fiber?
Vår bedömning är att vi skall kunna vara
klara för leverans under senhösten 2016,
med en liten reservation.
För mer information besök hemsidan:
www.holsljungafiber.se
VÄLKOMMEN ATT VARA MED!
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Styrelsekväll vid Holsjöns strand
Sommaren är en fantastisk tid. Sol, värme, lata dagar på stranden, sköna kvällar
vid grillen. Ja, mycket ska hinnas med,
och ibland svischar tiden förbi och man
inser att man inte har hunnit med hälften
av det man planerat.
Sommaren brukar vara lite av lågsäsong
för Byalagets styrelse. Vi vill ju hinna med
just allt det där andra. Vi drar ned på styrelsemötena och vi planerar inte in några
stora evenemang. Vad var det då som
hände sommaren 2015?

Vi hade tänkt oss en liten kväll i all enkelhet för styrelsens medlemmar och deras
respektive. En kväll för att umgås och
kunna prata om allt det där vi annars inte
hinner med på våra styrelsemöten över
en bit grillat och något gott att dricka.
Snabbt dök dock tanken upp att vi kanske
skulle ta och bjuda in andra aktiva i byn. Vi
hade redan tidigare pratat om föreningsträffar och nu kom frågan åter upp. Hade
vi inte kunnat göra något för alla de som
så flitigt engagerar sig i byns olika föreningar och grupper?
Sagt och gjort! Den enkla, lilla grillkvällen

blev helt plötsligt ett projekt med inbjudningar, insamling av grillar och körning av
lämpliga bord. SMS-trafiken gick varm
och till vår glädje så var det många som
såg positivt på denna kväll. Anmälningslistan blev allt längre och när kvällen väl
var där så var det näst intill 40 personer
som hade anammat uppmaningen om att
komma och vara med och till vår glädje så
var det ett stort antal föreningar som var
representerade.
Denna ljuvliga sommarkväll, med Holsjöns vattenspegel som utsikt, blev vi

presenterade för både styrelsemedlemmar, men också det våra olika föreningar
arbetar med just nu. Bland annat fick vi
träffa Holsljunga Fibers nya ordförande,
Lars Nordin, och representanter för Trivsel- och Framtidsgruppen. Vi fick också
information kring köpet av den gamla
syfabriken uppe i byn och det fanns möjlighet att ställa de frågor man hade på
hjärtat.
Vi fick precis en sådan kväll som vi önskat, med en god bit grillat, något gott
att dricka och trevliga samtal både kring
sådant som händer i byn, men även an-

nat smått och gott. Det är ju tillsammans
som nya idéer och tankar föds. Det var
just ur ett sådant samtal som Margaretha och Gösta Karlsson lyfte frågan om
fler hjärtstartare i byn, än den enda som
idag finns hos Oveda. På deras initiativ så
startades det där och då en insamling till
ännu en hjärtstartare och folk uppmanades att vara med och bidra. (Läs mer om
detta på sid. 10, reds. anm.)

Vår fina Camping hade ordnat med god
fika till sällskapet och det blev en möjlighet till att mingla runt lite. I takt med att

mörkret föll glesades gruppen ut, men
en liten skara satt kvar och fortsatte att
prata om smått och gott, i stearinljusens
och månens sken…
Ett stort TACK till er alla som hörsammade vår uppmaning om att komma och
delta denna kväll! Det är tacksamt att
anordna evenemang när det blir god uppslutning! Vi hoppas att det även för er del
gav mersmak. Att träffas och samtala om
vår by och hur vi gör det bästa vi kan för
den i framtiden är av största vikt.
Byalagets styrelse
gm Ann-Margreth Karlsson

Blommor till vardag och fest
Jul & Nyårsblommor i stor sortering
BLOMMOR & PRESENTER
www.susannsblommor.se

Gilla oss på Facebook & Instagram
HALLÅNGSVÄGEN 3
ÖVERLIDA
0325 - 32100
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VÄLKOMNA
Öppettider
Måndag
15 - 18
Tisdag-Fredag 10 - 18
Lördag		
10 - 13
Söndag		
Stängt
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Fagereds Nöjessällskap presenterar
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Medverkande:
Kjell Andersson, Susanne Blomster, Lars Classon,
Gith Hjalmarsson, Caroline Stark, Anders Åkesson, Urban Åkesson

Information & biljettbokning 0736-13 99 88
alt. www.fageredsnojessallskap.com

Julklappstips! Köp present kort.
Spegeln nr 96 Årgång 33 År 2015
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Vi önskar Er alla en riktigt God jul och Gott Nytt År!

www.mjobackssparbank.se

Tel. 0325-327 00

S
info@lenaskostochtraning.se • Tel. 070-54 33 487

• Gymavtal (Lenas gym i Holsljunga)
• Personlig träning
• Styrketräning i grupp
Cert. Kost & Träningskonsult
• Kostrådgivning

LENA ANDERSSO

Försäljning av presentkort! Den perfekta julklappen
28

070-543 34 87 • info@lenaskostocht
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln
Nedanstående artikel är hämtad från nr 1 1982
MOGASKOLAN UR ELEVENs SYNVINKEL
I tidningsredaktionens protokoll efter första mötet stod det: Björn
Fransson åtog sig att skriva om högstadiet i Svenljunga. Nåja, åtog
sig är väl lite mycket sagt, men nu sitter jag iallafall bakom skrivmaskinen.
Dagen börjar med att••man är tvungen att stiga upp redan tio, senast tjugo
över sju, för att hinna med att äta osv. eftersom bussen går tio i åtta.
Har man väl lyckats med detta konststycke, så får man sitta på en av SJ:s
berömda orangevita bussar i en kvart. När man till slut är på skolan har nästan en
timma förflutit sedan man steg upp.Men tro inte att lektionerna börjar då, nä utan
man får vänta ytterligare 25 minuter tills första lektionen börjar. Den första lektionen är vanligtvis en dubbeltimme från klockan 08.30 till 09.50, men vill man ha
en 5-minutersrast mellan 09.10 till 09.15 så får man sluta 09.55. (Vissa lärare har
ganska svårt att hålla reda på detta så vissa klasser har lyckats få läraren att tro
att med 5-minutersrastblir lektionen 08.30 till 09.50 eller utan rast 08.30 till
09.45 varvid de glada eleverna går ifrån en förbryllad stackars lärare 5 minuter för
tidigt under viskningar som ”där lurade
vi den virrgubben”.)
Efter detta följer 20(ev. 15) minuters rast och på detta följer ännu ett dubbelpass
eller 2 enkeltimmar framtill lunchen …
Alla som någon gång varit i Holsljunga’skolas matsal vet att där kan vara rätt hög
ljudnivå ibland. I Mogaskolans matsal är det över 10 gånger så hög ljudnivå ständigt,
eftersom där finns ungefär 400 elever samtidigt och där finns ingen Arne Sundström
som håller ordning på eleverna. Maten är heller inte av någon högre kvalitet, men
när man till slut har pressat ned det mesta kan man med dunkande öron, nedsatt hörsel
och ont i magen lämna denna moderna matsal.
Etter middagsrasten som förresten är en hel timme lång (heder åt schemaläggarna)
följer två nya 40-minuterslektioner och en rast mellan 13.50 - 14.10 då de förhatliga sista 2 lektionerna börjar. Dessa känns som hela förmiddagen.(Även här tjatar
elverna på läraren om hur tidigt just deras buss går och att just de måste sluta
20 över 3) När man till slut masats sig igenom en skoldag på mogaskolan går (eller
springer) man ner till busshållplatsen med väskan full av böcker (Lärarkårens paroll
lär vara ”minst 3 läxor om dagen samt ett prov i veckan” ). Nu ligger det så till
att vår buss är den sista bussen och går inte förrän 20 i 4, och efter 7 timmars
skolgång är man antiigen hemma vid 4-tiden.
Nu verkar det ju som att det inte finns nåt att göra på rasterna, men det finns följande aktiviteter: Uppehållsrum med 2 bordtennisbord samt massor av spel, Bibliotek
och Två bordtennisbord samt ett biljardbord i idrottshallen, så nog finns det att
.görå alltid … om man kommer först till spelen.
Så här kan ett schema se ut för ex.vis onsdag
08.30-09.10
09.15-09.55
10.10-10.50
10.55-11.35
11.35-12.30
12.30-13.10
13.10-13.50
14.10-14.50
14.55-15.35

SO
NO

Samhällsorientering
ex. geografi, historia, religion
Naturorientering
Kemi Fysik Biologi
Lunch
Engelska allmän eller särskild
Håltimme
Svenska
Svenska

Dessutom har vi även gymnastik, teckning, matematik, slöjd, hemkunskap (ej i årskurs 7) musik (ej i årskurs 8) och tillval:= teknik, konst, ekonomi, tyska eller
franska). Dessutom har vi 2 timmar fritt valt arbete per vecka.
Jag hoppas att ni har fått en ungefärlig bild av hur det går till på Mogaskolan,
men ta inte så hårt på den kritik jag lämnat eftersom det är rätt trivsamt trots
allt.
ELEV I ÅTTAN
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Vintergott att äta och dricka
JULSNAPS ROYAL, Järvsö 39%

FLÄSKKORV

FARMORS PEPPARKAKA

Denna snaps skapas av helt lokalproducerat brännvin som bas. Producerat
av 100% korn från lokala bönder.

2 fläskkött
1 kg oxkött eller viltkött
1 kg halvkokt potatis
2 1/4 dl potatismjöl
5 msk salt
1 msk ingefära
1 msk vitpeppar
2 1/2 l kokt kall mjölk

3 dl socker
7 1/2 dl vetemjöl
1 1/2 dl rågmjöl
3 dl sirap
3 dl vatten
2 tsk kanel
1 tsk ingefära
2 tsk nejlikor
1 tsk bikarbonat
1 tsk bakpulver

Brännvinet destilleras en fjärde gång
med alla julens härliga smaker som
vanilj, kanel, kardemumma och stjärnanis.
Apelsinskal tillsätts
under destilleringen
och den röda färgen
kommer från portvin
som mixas i före buteljeringen av denna
underbara snaps.
Det är detta som gör
att drycken får det
där ”lilla extra”.
Årets pris är 435:- för
70 cl
OBS! Beställningsvara

Farfar har varken sked eller tänder
Sörplar i sig gröten med sina händer

OPPIGÅRD WINTERALE 5,3%
Ett svenskt öl från Hedemora
Säsongsöl som erbjuds från mitten
av november fram till
jul. Ett mörkt välhumlat
öl som svarar bra mot
julens kraftiga och ofta
feta maträtter. Passar
även utmärkt till vanlig
husmanskost.
Kombinationen av
rostade smaker som
mörk choklad och kaffe,
möter cirtusfrukternas
smaker och dofter som
kommer från aromhumlen.
Årets pris är 27,90 - 0,5L

8 m krokfjälster
Saltblandning: 1/2 msk salpeter, 1 1/2
msk socker och 3 msk salt
Köttet males två gånger - sista gången med potatisen. Tillsätt kryddor och
potatismjöl, späd med mjölken och
arbeta färsen väl. Stek ett smakprov.
Smeten stoppas löst i krokfjälster.
Gnid in saltblandningen. Frys in efter
en dag.

”Insåg just att för en del människor är
julkorv = prinskorv. Där ser man. Man
glömmer av att olika världsbild förmodligen ofta är underlag för förvirring
och osämja. Undrar om det i detta fallet berodde på en generationsskillnad
(nu är ju inte jag gammal alls. Men
ändå. Finns ju de som är yngre.) eller
på en kulturskillnad (och då menar jag
mig som tokbonde gentemot nån i stan
utan electroluxassistent). Eller är det så
att julkorven försvunnit och kvar finns
bara prinskoren. Som herre på täppan.
Undrar om personen ifråga kan den leken?”
/Lisa Smith-Hedin

Bonden säger till sin gris någon
månad före jul:
- Det är bäst att du får din julklapp nu för jag tror inte att du
överlever julen ...

TAGES
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God i tunna skivor till ost.
GAFFELKAKOR
(Min mors gamla recept, ca 100 år)
1 hg margarin eller smör
1/2 hg socker (ca 0,6 dl)
1 hg vetemjöl (ca 1,8 dl)
1 hg potatismjöl (ca 1,25 dl)
1 tsk vaniljsocker
Blanda allt. Rulla till kulor. Tryck till
med gaffel. Grädda i 175-200 graders
ugn.

TACK LILLY & TAGE

för många smaskiga recept!
/Redaktionen

NUTELLASEMIFREDDO
ca 8-10 portioner
2 marängbottnar
4 ägg
2 msk strösocker
5 dl vispgrädde
1 burk Nutella ca 400 g
Separera gulor från vitor - det är viktigt att skål och visp till vitorna är rena.
Vispa vitorna till ett fast skum med 1
msk socker. Vispa gulorna luftiga med
1 msk socker. Vispa grädden för sig.

1 burk senapssill 260 g
2-3 kokta potatisar
1 liten rödlök
1 rött äpple
salt
svartpeppar

Lägg en marängbotten i en form
med löstagbar botten och krossa den
andra. Vänd varsamt ihop äggvisp,
grädde, vitorna och den krossade marängen. Ringla ner Nutellan (värm den
lite i micron, så den blir lite rinnig) så
att det blir ränder i smeten. Fyll upp
formen med smeten över den hela
marängbottnen.

Tärna potatis, lök och äpple. Skär sillen i mindre bitar. Blanda allt. Smaksätt med salt och peppar.

Frys tårtan i minst 4 timmar innan
servering, gärna över natten. Servera
med färska jordgubbar till.

ANNORLUNDA SILLSALLAD

- Doktorn! Doktorn! Min son
tror att han är en höna.
- Hur länge har han trott det?
- I ungefär sex månader.
- Varför har ni inte kommit
tidigare?
- Vi behövde äggen.

Blanda ihop allt. Grädda i 175 grader
i liten smord långpanna. Pröva med
sticka efter en halvtimma.
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En ny hemplats
Det börjar
närma sig att
ta nästa steg
i mitt utforskande av
andra sidan
jorden. Jag har ansökt
om australiensiskt medborgarskap.

Mormor på besök. Passar barn och matar kängru.

Om jag klarar intervjun så blir jag inbjuden till en medborgarskapsceremoni.
Förmodligen på Australiens nationaldag i
januari. Där får jag läsa upp följande:

Vårt hus syns i bakgrunden. En grusväg
här precis som där

Det börjar med ett par hundra dollar i
ansökningsavgift och en blankett som är
flera romaner lång. Om de är nöjda med
det man fyllt i blir man inbjuden till intervju för att se om man är en värdig medborgare eller ej. Det är cirka trettio sidor
om Australien som ska pluggas in. Nu när
jag skriver detta har jag intervju om ett
par veckor. Jag hårdpluggar medan Mormor underhåller barnen med att hoppa
studsmatta, springa i vattenspridaren,
läsa böcker och allt annat kul man får
göra när man är Mormor. Det finns en
app i appstore med exempel-tester så att
man kan se om det kan vara möjligt att
klara intervjun.
Det ställs frågor om hur många registrerade platser Australien har på världsarvslistan, hur stor procent av befolkningen
som är aboriginsk, vad kallas ett förslag
på ny lag i parlamentet, vad hände 1:a januari 1901 osv, osv.

”From this time forward,
I pledge my loyalty to Australia and its
people,
whose democratic beleifs I share,
whose rights and liberties I respect, and
whose laws I will uphold and obey.”
Det är vackert och låter högtidligt. Jag ryser lite. Därefter får jag mitt medborgarskap. Nu får vi hoppas att allt går vägen.
För närvarande tillåter Australien och
Sverige att man har dubbelt medborgarskap. Jag hoppas att det fortsätter så.
Det skulle kännas olustigt att ge upp mitt
svenska medborgarskap. Det känns ändå
som om jag står med ena foten där borta
hos er på en grön äng vid en sjö och en
skog. Det är nog det som gör att jag trivs
så bra här. Att jag har en trygg och vacker
plats dit jag är välkommen tillbaka när
jag vill, gör att jag känner mig lugn här.
Äventyrsnerven stärks därav.
Jag känner att det är viktigt att skapa en
”hemplats” dit även mina pojkar, Anders
och Jonas, kommer att längta ibland. Det
kommer inte vara samma ställe som för
mig – Holsljunga. Istället vår lilla by här

med kullar och eucalyptusträd. Kookaburror och kängurur. Hetta, damm och
flugor. Regn, frost och blåst. Jordgubbsland, hallonbuskar och vinbärsbuskar.
Tröskor och traktorer. Här är så vackert.
Märk väl att jag kallar det ”hemplats”. Det
ska inte förväxlas med hemort, hemtrakt
eftersom jag tycker en hemplats kan vara
så mycket mer enligt mig. En känsla, familj, vänner, en sten i skogen kanske eller
ett område någonstans i världen.
Jag funderar på hur det känns att inte ha
en sådan plats att komma till. Att lämna
platser fast man inte vill. Det är tur att det
finns andra vackra platser i världen så att
man kan skapa sig en ny hemplats. Jag har
tagit av det goda, fört med
mig lite traditioner och lärt
mig lite nytt. På så vis har
jag nu två hemplatser.
Och förhoppnings
vis snart två
medborgarskap.
/Lisa Smith-Hedin

TACK

till alla er 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
alternativt lämna det i lådan
vid anslagstavlan.
/Spegelredaktionen
Luke är cirka 150 mil hemifrån och tröskar.
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