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En tidning från
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HOLSLJUNGA BYALAG

Vanor och ovanor
I tio år har jag haft min anställning i Sexdrega. I drygt sju år har jag kört samma
väg till jobbet. Drygt sju år mellan Holsljunga och Sexdrega. Rödljuskorset, Hyltebacken, Axelfors, Svenljunga, Kolarp,
Sexdrega. Kurvor och raksträckor. Med
bra eller dåligt väglag. Med eller utan
vägarbeten. Med eller utan djur på eller vid sidan av vägen. Med eller utan ett
egenhändigt målat övergångsställe. Jag
känner vägen som min egen ficka skulle
man nästan kunna säga. Vet var det är
läge att stå på lite. Vet var det är läge att
ta en omkörning.
När jag var i tioårsåldern cyklade jag dagligen till och från skolan. Dag ut och dag
in. I regn och solsken. Nerför backen, ta
en av två vägar till höger, ta sikte mot kyrkan, framme. Mycket nerför dit och mera
uppför hem. Inte särskilt spännande efter
ett x antal vändor fram och tillbaka. Speciellt inte när jag hade längst att cykla
och kompisarna troppade av en efter en.
Så kom då den dagen då jag – kanske kände att det var dags att höja nivån lite.
Eftersom jag kunde vägen utantill och
inte hade långt kvar innan jag var hemma
började tankarna snurra:

Jag berättade skärrat om min cykeltur
som blind och mitt möte med de ettriga brännässlorna. Då upphörde tvärt
alla tecken på empati och mamma lät
mig förstå att jag bara hade mig själv att
skylla…Jag ska inte påstå att hon dumförklarade mig rakt av, men lite underförstått så... Lite snopen kände jag mig
allt, men såhär i efterhand har hon min
fulla förståelse. Är dessutom oerhört
tacksam för att hon var snäll och hjälpte
mig upp med cykeln…
Talade tyst om min dumhet i många
år innan jag en vacker dag stötte på en
”likasinnad”. På en fotbollsavslutning i
relativt mogen ålder avslöjade en lagkompis ett ”smart” knep för att hålla
sig vaken bakom ratten nattetid. Hon
brukade helt sonika vila - dvs blunda mellan gatljusen. På fullt allvar menade
hon att när det blev ljusare bakom ögonlocken var det en smal sak att öppna
dem för att få koll på kursen…Med ens
blev mitt brutala uppvaknande bland
brännässlorna en ren
baggis!
Med hopp om tusentals ljus i vintertid!

- Hur är det att vara blind
och cykla egentligen?
Sagt och gjort! Trial and error. Inte en
tanke på att blinda människor inte brukar
ha för vana att cykla... Uppe på näst sista
krönet började jag blunda och efter ca tio
meter konstaterade jag lugnt att det inte
var några som helst problem. Nöjd med
min slutsats öppnade jag ögonen bara för
att upptäcka att jag var på väg ner i ett
stort dike fullt med brännässlor och det
fanns verkligen ingen återvändo! ”Brännmärkt” på både armar och ben lämnade
jag cykeln åt sitt öde och sprang sista biten hem. Tack och lov mötte mamma mig
innanför dörren och medan hon tröstade
mig, frågade hon vad som hade hänt.

/Lisbeth Andersson

Vill du ha din bild som omslagsfoto
i nästa nummer av Spegeln?
Om du tar ett foto specifikt för omslaget, ta ditt foto i stående format
Annars: leta i gömmorna och skicka
in till:
spegeln@holsljunga.com

Tidningen framställs ideellt och
utkommer två gånger om året.
Manusstopp för nästa nummer är den
30 april 2017.
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:
spegeln@holsljunga.com
Redaktion
Lisbeth Andersson
Sofia Lindgårde
Leif Johansson
Typsnitt 		
Typsnitt storlek		

0325 - 331 39
0702 -219359
0325 - 331 72
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Foto framsida: Sofia Lindgårde
Foto baksida: Lena Claesson

Du vet väl att du numera kan
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74

Vad vill Du att vi ska skriva om i Spegeln?
Redaktionen vill ha Dina ideéer, förslag och uppslag om sådant man kan tänkas vilja
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 bli ännu bättre!
Tveka inte, utan tag kontakt med någon i redaktionen eller skicka dina förslag till
adress:
spegeln@holsljunga.com
Föredrar du papper, kan du posta ditt bidrag i Spegellådan vid nya anslagstavlan.
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Stort TACK
till alla privatpersoner, föreningar och
företag som ställer upp och arbetar
för Holsljungas utveckling.
Ni är guld värda!
Ge er själva en klapp på axeln.
/Holsljunga Byalags Styrelse

På gång i Byalaget

Rätt i rött!

•Vi har under för- och sensommaren
fört diskussioner med NCC och har
återigen fått möjligheten att sköta
rastplatsen Bertas Camping, en stor
och bra intäktskälla till bygden.

Inför årets Höstmarknad beslöt Byalagets Styrelse att trycka upp ett större antal
jackor för att kunna använda dessa vid olika arrangemang. Dels är det smidigt och
tydligt med en gemensam funktionärsklädsel och dels ser det riktigt proffsigt ut.
Detta blev påtagligt på Höstmarknaden då både Byalagets och Byahusets funktionärer använde sig av jackorna. Det var väldigt lätt att se vem man skulle fråga och
vilka av alla människor som var funktionärer.

•Ny anslagstavla vid korset. Tanken är
att det ska vara en anslagstavla med
kort som ska kunna bytas ut.
•Vi har blivit lovade uppröjning av sly
utmed sjön och väg 154 bort mot rastplatsen av kommunen. Vi har även fört
diskussioner och lämnat en lista med
förslag på bland annat nedtagning av
träd och röjning av sly på olika ställen
runt om i byn.
•Vi försöker få till attraktiva sjönära
tomter för byggnation och för diskussioner med olika parter.
•Leif fortsätter med att flytta över till
domänen www.holsljunga.se och jobbar på en uppdatering av hemsidan. Vi
hoppas den ska bli mer aktuell framöver och att ALLA vill hjälpas åt med att
fylla den med aktuella evenemang,
händelser och kort från förr men även
i nutid.
•Vi arbetar tillsammans med Byalagen
i Högvad och Kindaholm i frågan IVPA

BERTAS CAMPING
Vi har återigen fått möjlighet att få in
extra pengar till Holsljunga och dess
verksamheter. Skötseln av Bertas
Camping, rastplatsen längs 154:an har
från den 1 september överlåtits till
Holsljunga Byalag.
Det är nu vår stora förhoppning att
Holsljungaborna går man ur huse för
att ställa upp och sköta denna verksamhet. Ju fler vi blir, desto smidigare
blir det för oss alla.

Eftersom vi vill att det ska vara en jacka som ska kunna användas av olika organisationer i byn så valde vi att trycka något vi alla har gemensamt – vår nya webbadress.
Det blir en fingervisning om var man kan finna mer information om Holsljunga och
vad som händer här. Sidan tas i bruk under senare delen av 2016.
I dagsläget finns jackorna hos Ann-Margreth på Stommen och om man vill låna dem
så tar man kontakt med henne på 0706-814603 eller byalaget@holsljunga.com
/För Byalagets Styrelse
Ann-Margreth Karlsson

Framtidsgruppen
Gruppen funderar över vad vi vill ska ske
i Holsljunga framöver. Framtidsgruppen
består i dagsläget av nio personer i blandade åldrar och är en kommitté i Byalaget.
Den 8 november hade gruppen bjudit in
Susanne Elofsson, Håcksvik, som gäst till
mötet. Detta för att inspireras av hur de
arbetar, men också för att få fram ett nytt
tankesätt: ingenting är omöjligt! Susanne
berättade om hur Håcksviks Byalag bestämde sig för att skapa Vision500, ett
mål om att invånarantalet ska vara 500 st
år 2020. De har deltagit på emigrantmässa i Holland, där orter från de allra flesta
landskap i Sverige var representerade.

Men att delta där skulle inte förändra byn
bara sådär, när de kom hem var de tvungna att tänka utanför boxen och våga testa
nytt. Bl.a. kunde man med hjälp av företaget AJAB bygga en idrottshall och sedan var bollen i rullning. Många av de lägenheter som fanns i byn var i dåligt skick
och stod tomma, efter diskussion och satsat aktiekapital kunde man så köpa in totalt 14 lägenheter till ett förmånligt pris i
det nystartade fastighetsbolaget. I lagom
takt har man sedan renoverat lägenheterna till en bra standard och det tog inte
lång tid att få dem uthyrda. Idag står inga
lägenheter tomma, såväl ungdomar som
äldre är hyresgäster.
Man kände även att man behövde en
(fortsättning på sidan 27)

Kontakta nu oss i Byalaget och anmäl
ditt intresse att hjälpa till!
Välkommen att kontakta oss för att få
mer information gällande
”Det nya skitgubbegänget”
Maila
byalaget@holsljunga.com
alternativt
bengt.josef@icloud.com
eller ring
Bengt Josefsson: 073 - 054 6142
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Holsljunga Förskola avdelning Kajen berättar:

Holsljunga Förskola/Förskoleklass

I skrivande stund, mitten av oktober, står
träden i sin vackraste skrud. Vilken färgprakt!
Vi på förskolan använder vår natur dagligen och noterar vad som händer och varför.
Varje dag tittar vi på vilken dag vi har och
vilket väder som väntar oss när vi ska gå
ut. Enligt vår läroplan ska Förskolan sträva
efter att barnen utvecklar sin kunskap om
naturens kretslopp och har en förståelse
för vad som händer i vår vackra natur. Vi
har plockat många fina löv som vi gjort
tavlor, ormar och andra dekorationer av.
Varje tisdag har vi organiserad utflykt till

omsätta uppgifter även ute i det fria.
Barnen har t ex fått samla naturmaterial,
så mycket, stora eller små, olika former,
tunga eller lätta och allt detta på tid och
sedan bygga något för att sedan ge kreationen ett namn. Vilken glädje, entusiasm
och kreativitet det blev i skogen och vilka
fina byggen barnen gjorde. Vi gjorde sedan en konstrunda där barnen fick presentera sitt verk och berätta inför de andra
vad och hur de tänkt. (Se bild till vänster.)
Alla barnen gjorde ett fantastiskt arbete.

pektive längst? Hur många bokstäver finns
i ditt namn? Osv. Vi har även gjort ett diagram där vi kollat vilken frukt vi ätit mest
av under en vecka och hur många som haft
smörgås med sig. Som ni förstår finns det
massor att hitta på och det är verkligen givande.

Apropå matematik, som finns överallt
och innehåller mycket vi inte tänker på, så
har vi tillsammans med barnen letat bla.
mönster och funnit att de finns överallt
och att man kan använda både pärlor och
lego att göra mönster av. Häromdagen
gjorde ett av barnen mig uppmärksam när
han dragit med en kratta i sanden och visade mig. Han hade gjort ett mönster!

tiga och vetgiriga.

Vi kommer att fortsätta vid fler tillfällen
att fördjupa oss i matematikens värld,
skriva mer siffror, sjunga sånger, lära oss
ramsor mm. Vi tränar begrepp och gör sagor med siffror i. Barnen är nyfikna, duk-

skogen och då har barnen med egen fika i
ryggsäcken.
Fikan är viktig för barnen men vid varje tillfälle får de ett uppdrag och den är också
betydelsefull för alla. Eftersom vi för tillfället jobbar lite extra med matematik kan vi

Terminen går fort men innan året är slut
ska vi hinna med lite teater luciafirande i
någon form och kanske lite julpyssel.En
dag på Förskolan är full av aktiviteter och
den blir inte alltid så som vi pedagoger har
planerat. Men det är det som är en av de
stora förmånerna vi har som jobbar med
alla fantastiska barn. Kom gärna och hälsa
Vi har också tillsammans med barnen trä- på, det vore kul tycker vi på Kajens förnat på att mäta, vem av barnen är kortast? skola!
/Vid pennan: Annika Wixe
Vem är längst? Vilket namn är kortast res-
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Holsljunga skola

Vår Jord

Vi sjunger Fredslåten som handlar
om att vi alla vill ha fred på vår jord.
Fredslåten
”Barn i alla länder vill att det ska bli
fred.
Barn i alla länder vill att det ska blir
fred.
Vi vill ha en värld där människorna
skrattar och ler.
Vi vill ha en värld där människorna
skrattar och ler.
Barn i alla länder vill att det ska bli
fred.
Barn i alla länder vill att det ska bli
fred.
Vi vill vara med och skapa fred på vår
jord
Vi vill vara med och skapa fred på vår
jord

Den 24 oktober firarde vi FN-dagen i skolan. Vi inriktade oss på att lära oss om
Barnkonventionen.
Den antogs 1989 den 20 november och
eleverna i år 1 och 2 har läst, diskuterat,
målat och sjungit om barnens rättigheter Barn i alla länder vill att det ska bli fred.
och fred. Eleverna har fått välja den punkt Barn i alla länder vill att det ska bli fred.
de tyckte var viktigast. De kom fram till att
Vi vill hjälpas åt att hålla fred med varann.
det viktigaste var:
Vi vill hjälpas åt att hålla fred med varann.
Barn i alla länder vill att det ska bli fred.
* Jag har rätt att säga vad jag tycker.
* Jag har rätt att känna mig trygg och må Barn i alla länder vill att det ska bli fred.”
/Linda Lundin
bra.
*Alla barn är lika mycket värda.
Ny t.f förskolechef och rektor i Högvads
Vad gjorde du innan du kom hit? Hur
rektorsområde
kom det sig att du sökte till Högvads rektorsområde?
Jag har arbetat i Förskola och Skola i snart
40 år och haft många olika roller. Senast
kommer jag från ett uppdrag som t f förskolechef i Mullsjö Kommun. Innan det
arbetade jag som verksamhetschef inom
friskolekoncernen Vittra med ansvar för
åtta skolor och förskolor från Jönköping
i norr till Malmö i söder. Jag har tidigare
arbetat som utvecklingsledare på Högskolan i Halmstad, rektor och förskolechef
inom både fristående och kommunal verksamhet i många år och som lärare på alla
grundskolans stadier. Det svåraste men
kanske det mest spännande uppdraget var
mina fem år som SIDA-lärare i Zambia. Jag
arbetar som inhyrd chef på konsultbasis
Vem är du? Var bor du?
sedan augusti 2015 för Prima Selecta AB.
Jag heter Heléne Pettersson Jangen. Jag
bor på Ljungåsen i Överlida under veck- Vad har du för tankar och visioner för vår
orna och med min familj i Halmstad på Skola/ Förskola i Holsljunga?
helgerna och kommer att arbeta den när- För mig är det viktigt att vi fokuserar på
maste tiden som tillförordnad förskole- vårt uppdrag – att skapa de bästa förutchef och rektor i Högvads rektorsområde. sättningarna för våra barn och elever att
Det betyder att jag finns här under tiden lära och utvecklas och nå målen så långt
som man rekryterar en ordinarie chef. det är möjligt! Då behöver vi se till att barDet känns väldigt roligt att få lära känna nen känner sig trygga och sedda varje dag
alla kreativa barn, duktiga medarbetare och att undervisningen har hög kvalitet.
och trevliga föräldrar i Holsljunga, Över- Det är viktigt att skapa livschanser och se
lida och Mjöbäck. De första månaderna till att barnen får vara delaktiga i allt från
har gått väldigt snabbt och nu börjar det planering av undervisningen till genomförande och utvärdering så att de med ti
mesta trilla på plats.
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Ett stort TACK till
Gustaf och hans familj
för de fina motorsågen!
Barnen har sedan hjälpt till
att måla sågen allt enligt
Gustafs färgval.

/Kajen

den kan lära sig att ta ett större ansvar.
Det är min vision för alla de verksamheter jag ansvarar för. Sedan tycker jag att
Holsljunga har en väldigt trevlig Förskola,
Skola och Fritidshem med bra verksamhet. Jag kommer att samarbeta lite extra
med skolans arbetslag under nov och dec
för att hitta bra strukturer och samarbetsformer. Lite underhåll som t ex ny färg på
väggarna skulle ju inte skada…
Kan du tänka dig att stanna här i bygden?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig i denna
vackra bygd. Men jag är ju inhyrd för ett
speciellt uppdrag och det är att finnas på
plats tills dess att ordinarie förskolechef
och rektor är rekryterad. Det kan komma
att ta lite tid så jag räknar med att finnas
kvar en bit in på nästa år.
Fritidsintressen?
På min fritid tycker jag om att ströva i skog
och mark, umgås med min familj, barn och
barnbarn och att resa. Seglar gärna med
min gamla Linjett som ligger i Roslagens
famn eller målar.
Framtidsdrömmar?
Att vi kan göra den här världen till en
bättre plats att leva på och att alla barn får
möjlighet att gå i en bra skola!
Sedan önskar man ju att man får vara frisk
och kunna göra många roliga saker som
glad pensionär när den dagen kommer!
/Intervjuare: Annika Wixe
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Högvads BK 2016
Fotbollssäsongen
2016 är avslutad!
Efter mycket kamp
och många bra
matcher så slutade
vi 5:a i division 5
Södra, ett resultat
som vi är nöjda med.
Vi gjorde en stabil
höstsäsong där vi
tog 17 av de totalt 31 poängen. Lite bättre
effektivitet framåt så hade det kunnat bli
någon mer vinst. Nu hoppas vi kunna behålla alla spelare och kanske få in någon

välkommen och siktar på en ny bra säsong!
Händelser under året
* I början av augusti var det dags för den
årliga: Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering. Nytt för i år var att den spelades
i Öxabäck istället för Östra Frölunda. Det
var som vanligt en rolig turnering, trots
att resultatet inte riktigt gick vår väg - vi
slutade 4:a. Vinnare i år blev välförtjänt
Öxabäcks IF.
Dagen avslutades med mat och lite aktiviteter på Överlida Camping för våra seniorer och P14-lag.
Johan Blidberg
Det är jag som är kocken och bagaren,
som bor i ett mejeri, lagar mat från naturens skafferi & tycker att äta tillsammans
är det bästa sättet att skapa ett VI.

ny, så ser det väldigt bra ut inför nästa år.
Vi lämnar denna säsong bakom oss och
blickar framåt. Dan och Emil, som skött
tränarjobbet mycket bra de senaste två
åren, har valt att gå vidare och vi har jobbat med att ordna fram en ny tränare.
Det arbetet har gått utmärkt och vi har
hittat en väldigt bra ersättare. Han heter
Hans ”Albin” Albinsson och bor i Berghem
och har tidigare tränat både herrar och
damer. Han är även engagerad i Västergötlands Fotbollsförbund där han jobbar
som fotbollsutvecklare. Vi hälsar Hans

* Den årliga Holsljungamarschen gick av
stapeln i mitten av augusti. En välarrangerad Marsch avslutades med ett knytkalas på festplatsen på Stråvi. Runt 200 festsugna personer kom och musiken stod
Ölrepubliken för. En heldag som uppskattas av många!
* Den 11-12:e november var det åter dags
för Skoj och Ploj i Överlida. Som namnet
antyder är det en turnering som inte är på
blodigt allvar och där vem som helst får
delta. Det är en uppskattad helg och allt
avslutades med mat, dryck och fest på
Kullaberg i Överlida.
Hoppas ni inte missade detta!
Vi i Högvads BK vill
tacka sponsorer, ledare, spelare, publik
och alla andra som
på något sätt stödjer
föreningen! Utan er
fungerar det inte!
Ha en bra höst/vinter
så hoppas vi på ert
stöd även under nästa
år!
/Styrelsen
Högvads BK
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För cirka 2 decennium sedan, beroende
på hur man avrundar, så var jag en Johan
Blidberg som bodde i Holsljunga. Han var
jättetrevlig när han jobbade på Roffes
Café vid Holsljunga Camping.
Jag var också en sån som tappade ungefär 90 procent av mina bra egenskaper så
fort jag fick på mig ett par fotbollsskor.
Det gick åt många kvällar per år på att
vara vansinnig på folk från Hajom, Älekulla eller Mjöbäck på den tiden, då jag hade
fotbollsskor på mig ofta. Jag var också en
sån där talang i fotboll som aldrig blommade ut.
Det har runnit mycket vatten under broarna sen dess och för att inte gå händelserna i förväg så vill jag börja för några år
sen. När jag var 30 år och absolut inte ung
och lovande fotbollsspelare längre, men
väl en ung och lovande kökschef på Varbergs Kusthotell.
Det var inte så vanligt att vara chef över
ett så stort kök redan i den åldern.
Så jag var alltså återigen en talang i nåt
och den här gången skulle jag minsann
blomma ut.
Det gick bra på mitt jobb, jag skötte min
träning och höll mig i trim. Jag tränade
ungefär 2 pass om dagen & kunde springa
hur fort och hur långt som helst.. Vi vann
priser som ”Årets Spakök” och jag kom
tvåa i ”Årets Konferenskock”.
Det rullade liksom på. Jag hade ett flow
av sällan skådat slag just då, på den tiden
då jag var ung och lovande kökschef i hotellbranschen.
Mitt i allt detta träffade jag min nuvarande sambo och livskompis, Rina. Som sagt
så hade jag ett flow på den tiden. Inget
kunde stoppa mig. Allt gick min väg.
En dag någon månad efter att jag och
Rina träffats så ringde hon mig och frå-

gade om jag ville följa med och kolla på
ett hus. Jag var på gymmet när hon ringde och tänkte att det kan jag väl slita mig
ifrån. Jag hade ju redan tränat en gång på
morgonen den dagen.
Vi hoppade in i bilen. Nykära & dana
lämnade vi 50-skyltarna bakom oss och
skrattade, sjöng ikapp och var plötsligt
framme. Vid ett slott. Eller i alla fall så såg
det ut som ett slott från därifrån vi stod,
jämte till salu-skylten vid det gamla mejeriet från 1896 i Lis mellan Falkenberg och
Varberg.

Om man bortsåg från att trädgården var
helt igenväxt, taket lite ihåligt enligt mäklaren, att kranvattnet hade en ljusbrun
nyans, att ingen bott där på 50 år & att
man antagligen skulle förfrysa där inne
när vintern kom så var det ett slott. I alla
fall för oss. Så vi la ett bud på huset och
när någon bjöd emot så bjöd vi över och
den proceduren gjorde vi om sju gånger.
Så vi köpte ett 400 kvadratmeter stort
hus på uppstuds en tisdagseftermiddag
och insåg att det är dags att flytta ihop
och sånt där som de flesta andra redan
gjort när de köper hus. Sen var det nog
dags att köpa sin första verktygslåda
också. Men jag var inte det minsta rädd

för det. Jag hade ju ett sånt flow på den
tiden. Vad kunde liksom gå fel?
På jobbet gick det fortsatt bra. Jag jobbade väldigt mycket. Ofta mellan 07-23
samtidigt som vi renoverade vårt mejeri
så att vi skulle ha någonstans att bo.
Eller det krånglade lite på jobbet, det tog
mycket tid: det är ett mammavikariat i
frukostpersonalen som inte är tillsatt än,
just det, köttpriserna har gått upp så jag
måste fixa med en ny leverantör, det
är en sjuk i helgen så jag kan inte gå på
min kompis 30-årsfest, den där diskaren
som alltid är sen och som sa till mig att
jag skall skita i när han kommer till jobbet annars skulle han slå ner mig, den där
kocken som drack öl på jobbet häromdagen pga att han var för bakfull, skall jag
prata med honom kanske?
De där klagomålen från helgen måste jag
ringa upp och få dem nöjda i efterhand?
Just det, det är dags att gå ut med platsannons inför sommaren då det skall anställas 6-8 kockar, fast får jag tag i 2 får
jag vara nöjd. Fasen, det hade varit kul
att vara med i köket och skapa lite nytt
också!
Sen var det ju tråkigt det där med att när
jag gick en halvtimme tidigare istället för
2 timmar senare häromdagen för att träffa VVS:arn hemma så frågade personalen
varför jag inte skulle vara med och städa.
Jag får ta i hårdare.
Min mamma, som gick in i väggen för
några år sen, ringer ibland och säger att
hennes mediciner fungerar dåligt. Jag
hinner tyvärr inte lyssna. Min chef skulle
få andra arbetsuppgifter, så jag skulle få
hans också om jag fortsätter göra mitt
jobb bra.
Nånstans där känner jag att mitt flow inte
räcker till. Jag flyter inte med längre. Jag
tar ifrån tårna men hinner ändå inte med.
Då händer något som får min värld att
rämna. Det är en tid som för alltid formar
om mig som person. Min mamma som
efter en längre tids sjukdom som depression har valt att ta sitt liv.
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Min mamma. Som skulle göra mig trygg.
Jag kommer aldrig få fråga varför. Jag
kommer aldrig få chansen att visa henne
vad jag gjort. Jag kommer aldrig nånsin få
chansen att göra så att allt blir bra.
En stor bit av mig försvann. Det flow jag
haft innan förvandlades till motvind.
All självkänsla och allt självförtroende försvann. Helt plötsligt vet man inte längre
hur man gör när man möter folks blickar.
Man vågar inte gå ut bland folk. Man är
rädd att alla avskyr en. Man är helt enkelt
helt tom på personlighet, ork och kraft.
Jag var tvungen att dra i bromsen då. Jag
sa upp mig från mina jobb och åtaganden. Jag ville för första gången på länge
bara vara hemma i mitt älskade gamla
mejeri i Lis med min älskade sambo Rina.
Det var jag i nästan 3 månader. Jag behövde det. För jag var trygg där och jag
lovade mig själv att nästa gång jag tar
ifrån tårna och gör någonting så skall det
vara skonsamt mot mig själv.
Där föddes tanken på hur Lis Mejeri skulle
gå från att vara ett före detta mejeri till
ett ganska välkänt mejeri som använts till
det vi tror att det var menat att bli.
En krog där man tar alla råvaror från inom
en armlängds avstånd, där gäster får reda
på hur bra man faktiskt kan ha det & där
vi som jobbar där har det bättre än vad vi
förtjänar.
3 år senare finns det Lis Mejeri som jag
drömde om när jag var som svagast. Det
var min hägring som jag unnat mig själv
att förverkliga. Där jag får vara mig själv.
På Lis Mejeri. Där jobbar vi nu. Jag, Johan,
som husmor & min sambo Rina som värdmästare och i skrivande stund förbereder
vi ett klassiskt julbord på oklassiskt vis på
Lis Mejeri. Dit är ni hjärtligt välkomna.
Man kan se på Facebook eller Instagram
hur vi har öppet eller maila
lismejeri@gmail.com
Under tiden vill jag tacka alla som läst och
hälsa att ni skall vara rädda om er och ta
hand om varandra.
/Johan Blidberg
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Information om Byahuset Tallhaga
Först lite historik om varför syfabriken
köptes för att bli ett Byahus.
När Framtidsgruppen i Holsljunga i en
enkät frågade vad folk i bygden saknade
blev svaret: En samlingslokal för alla.
Plötsligt en dag i slutet av juni förra året
kom det till kännedom att syfabriken var
till salu. Eftersom tiden var knapp, endast
några få dagar innan köpet skulle avslutas
genomfördes köpet av tre privatpersoner för att rädda huset från att gå byn ur
händerna. Inventarier som ingick i huset
överläts omgående till den arbetsgrupp

vat hem/dödsbo behövde man ta stor
hänsyn till de två personer som bott där.
Vid Byalagets årsmöte våren 2016 bildades formellt föreningen Holsljunga Byahus Tallhaga Ideell Förening. En ny styrelse tillsattes för att arbeta vidare. Man
arbetade med planering av vilka verksamheter som skulle bedrivas i lokalerna
och hur man skulle finna de bästa planlösningarna. Samtidigt pågick arbetet med
att skaffa pengar till föreningen för köp
av fastigheten.

skall kunna göra något renoveringsarbete
i vinter. När vi är klara med inredningsarbeten och renovering är det meningen att
det på bottenplanet skall finnas en större
samlingslokal som går att använda till
fester, föreläsningar, möten etc. På andra
våning bli det ett större allrum samt ett
mindre och ett större sammanträdesrum.
Självklart ingår kök och toaletter i planeringen. Vi hoppas även kunna erbjuda
föreningar någon form av förvaringsutrymme.

I köpet ingick en del motorcyklar och när
försäljningen av dessa gick i lås öppnades
möjligheten till köp och i slutet av juni

Lokalerna
skall
handikappanpassas för att uppfylla myndighetskrav
och den skrivning vi har i våra stadgar, att verksamheten skall vara generationsöverskridande och passa alla.
Dock skall man komma ihåg att styrelsens uppgift i Byahuset inte är att driva
verksamheten i lokalerna, det skall byns
föreningar göra. Vår uppgift i styrelsen är
att i möjligaste mån tillhandahålla lokaler
som efterfrågas.
Mycket återstår innan allt är förverkligat både tidsmässigt, arbetsmässigt och
ekonomiskt. Vi jobbar vidare och försöker
tillsätta olika grupper, var och en med
sin kompetens. Om du känner att du vill
delta i projektet på något sätt så hör av
dig till oss i styrelsen för Byahuset eller
Byalaget.

som tillsattes för att på bästa sätt hantera
köpet.
Det påbörjades omgående ett uppröjningsarbete ute och inne, med inriktningen att det som har något ekonomiskt
värde skulle omsättas till pengar, för att
möjliggöra ett föreningsövertagande av
fastigheten. Dessutom behövde man avgöra om det var något som kunde användas och sparas till den verksamhet som
planerades.
Eftersom det gällde uppröjning av ett pri-

köptes fastigheten av föreningen, för
samma summa som tidigare var erlagt.
I och med detta har föreningen erhållit
lagfart på fastigheten och organisationsnummer hos skatteverket. Detta öppnar
möjligheter att påbörja arbetet med att
iordningställa lokalerna när ritningar och
medel finns tillgängliga. Viss renovering
av tak och hängrännor skall ske under
hösten.
Vidare skall två stycken värmepumpar installeras, vilket är en nödvändighet om vi

Holsljungaborna hjälptes åt en gång att
bygga idrottshallen - nu hoppas vi att ni
är på hugget och är behjälpliga med detta
projekt för byns bästa!
Styrelsen består av:
Bo Ehn
Bengt Josefsson
Marika Lindqvist
Bernhard Backfish
Mikael Ehn
Gösta Karlsson
Suppleanter
Helen Börjessson & Margaretha Karlsson
/Styrelsen gm Gösta Karlsson, ordförande

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
15.00 - 17.30
Tisdag-Fredag 10.00 - 17.30
Lördag		
10.00 - 13.00
Söndag		
Stängt
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ARENA-veckan 29/9 - 4/10

STORT TACK

Holsljunga hade förmånen att få delta i
regionens stora satsning Arena-veckan i
Kind. Det är en vecka som regionens kulturoch naturavdelning Västarvet ordnar på ett
eller två ställen per år. De ställer upp med
kunskap och kostnader för marknadsföring
mm. Planeringen började i februari och vår
Hembygdsförening fick glädjen att delta.

från Hembygdsföreningen till alla
som sett till att det fungerat så bra
vid Högelycke och Gräne gruva. Det
är många som hjälpt till med stakettvätt, plattläggning, gräsklippning,
sparbösseuppsättning, skyltuppsättning, städning mm.

Vi hade tre evenemang. Det började på
torsdagen med Kyrkogårdsvandring med
två specialister inom kyrkogårdshistoria
och gravstensskötsel. Vi var ca 30 personer
som vandrade runt på kyrkogården denna
blåsiga kväll. Vi fick mycket kunskap och
de två experterna gjorde ett mycket bra
jobb. Bland annat fick vi veta hur man gör
en tandborste till ett bra rengörings-redskap. Vi fick också lära oss att det finns ett
begrepp som heter allmänna varvet på en
kyrkogård. Det betyder att man är begravd
i kronologisk ordning. Det är en del av en
kyrkogård som är värd att bevara. I Holsljunga kan man hitta det i den delen som är närmast skolan.
Evenemang två och tre ägde rum på lördagen. Då var det ett så kallat Museirally. En
mängd olika sevärdheter och aktiviteter var öppna kl 10-15. Vi hade Högelycke öppet
och där fanns det kaffe och lotteri. Ca 20 st hittade dit upp denna dag. Vi bemannade
också Gräne gruva under dagen. Vid några tillfällen var det musik i gruvan. Koppången var ett mycket önskat musikstycke. 60-70 personer kom och blev förstummade av
skönheten i gruvan.
/Inger Lindberg
Syfabriken REX = Byahuset

Kyrkbyvandring

Nu har vi kommit igång med att dokumentera syfabriken REX. Vi försöker
dokumentera husets hela historia från
byggnation till nu.

Sista kvällen i augusti samlades en skara
vid kyrkan. Det var dags för den fjärde
och sista kyrkbyvandringen. Bernt såg till
att berättelserna blev inspelade. Vi riktar
ett tack till IT-gruppen i Hembygdsföreningen.
Vi gick först till Solbacken där Stefan tog
emot oss. Han berättade glatt om husets
historia för oss. Han fick lite hjälp av IngaLill. Många delade med sig av fina minnen från tiden då Stig och Gunvor bodde
i huset.

Tänk att få sitta i trädgården på Högelycke (se bild sid. 10) och bara lyssna till
dessa människor som delar med sig av
sina minnen. ”Jag satt där. Jag stod hela
tiden där. Det hette Lägget. På lunchen
spelade vi kort. Vi hade mycket kul ihop
på fritiden också.” Allt detta och mycket
mer har jag haft förmånen att få lyssna
till. Jag har fått komma tillbaka 60-70
år i tiden och känna av lite hur det var i
Holsljunga då. Vilken förmån.

Genom Stefans trädgård kom vi till
Stomsborg. Där i solskenet möttes vi av
Alf och Ingalill. Ingalill bodde i huset när
det var nytt. Enligt henne har det inte
förändrats så mycket under åren. Naturligtvis delades det även många minnen
kring husbyggaren Kalle. (Se separat reportage på sid. 26, reds. anm.) Alf berättade också om sina ålar som han en gång
i tiden haft nästan som husdjur i bäcken.
Med den sköna kvällssolen lekande
över ängarna gick vi över bäcken till torpet Stoms stuga. Det var ett litet torp
där mindre bemedlade bodde under
1800-talet. Det finns dokumenterat att
det bodde en Anna där 1905. Nu hoppas
vi att det snart blir bebott igen.
En glad grupp vandrade så vidare till
Kerstin på Stommen. Där berättade hon
först om sitt lilla hus och sedan om gårdens historia. Stommen har under åren
haft många ägare och brukare. Noteras
kan att den första som nämns i sockenboken är Kierstin 1620. Kerstin berättade att när hon kom till Stommen skedde
all tvätt i den lilla tvättstugan vid bäcken.
Nu var det dags att inta medhavd fika. Vi
tackar Kerstin för att vi fick avnjuta det
på hennes fina veranda.
Hembygdsföreningen tackar Stefan,
Alf, Ingalill och Kerstin för en fin Kyrkbyvandring. Vi tackar också alla som kom
och deltog i vandringen.
Var vill ni fortsätta? Meddela någon i
Hembygdsföreningens styrelse var ni vill
att nästa vandring skall gå av stapeln.
/Hembygdsföreningen gm Inger Lindberg

Har du minnen du vill berätta så prata
med Gun Terol eller Inger Lindberg Hedin. Vi hoppas kunna få till någon form
av utställning och kanske en liten skrift.
Vi jobbar med detta i studiecirkelform
i Studieförbundet Vuxenskolans regi.
Känner du dig sugen att vara med och
skriva och jobba med layout så hör av
dig till Hembygdsföreningen.
/Hembygdsföreningen gm Inger Lindberg
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Min svärfar Johannes Johansson
var en stor humorist och många var hans
upptåg och berättelser. Han var helt utbildad smed och hade "Mästaretiteln". Han
hade rörelsen på Änghem, där Bengt Josefsson bor. Smedjan är riven. Johannes
hade flera gesäller han utbildade till smeder, däribland Edvin Andersson. Han var
från Vallen i Örsås och blev senare ägare
till Edvin Anderssons mekaniska i Kinna.
Svärfar hade sju barn, varav fem bodde
hos honom. Hans fru Amanda Elisabeth
vistades på sjukhus från 1924 till 1967 när
hon dog.
Svärfar och Edvin brukade gå ut och roa sig
ibland. Det uppstod byskvaller, så kallad
rundgång. Vad saken gällde vet jag inte,
men någon talade om detta för Johannes.
Edvin blev förtvivlad. Johannes sköt upp
mössa i pannan. Han sa helt lugnt:
- Detta skall vi lösa. Det är en skvallerbytta
bing bång som varit igång.
På lördagen bytte Johannes kläder och
tvättade sig. Han tog två gökar kaffe och
brännvin, skärmmössan på. Han gick med
sin lite slängiga gång nedför backen och
svängde till vänster mot stationen. Han
forsatte mot lokstallarna. Alexander Lönn

var stins här då. Alexander trivdes bäst där.
Inne bestämde Sofia var skåpet skulle stå.
- Godafton Alexander, hälsade Johannes.
- Men så roligt att Mäster hälsar på, då
måste jag bjuda på en kask. Johannes svarade:
- Men jag skall även hälsa på Sofia
- Då går vi in avgjorde Alexander.
- Guds fred i stugan, hälsade Johannes.
- Vilket storfrämmat, det är inte var dag
Mäster hälsar på, sa Sofia. Hon fick fram
"Blållen" (det var en blå kaffekittel i en av
Kockums servis), slog ut sumpen, tog rent
vatten och kokade upp. Tog ner kaffeburken och kaffekvarnen. Det stod alltså på
spiselhyllan. Riktigt starkt bönkaffe skulle
det vara. Vattnet skulle koka upp, kaffet
fick bara sjuda stå och dra. Inte för länge,
då blev det beskt. Det blev två gökar, en i
vart ben. Då berättade Johannes om att en
sladderbytta bing bång huserade på byn.
Han sa om detta håller på, kan det hända
att det placeras en "Dynamitpatron" en
mörk natt i en "kattglugg". Stinsen Lönn
hade svårt att hålla sig för skratt. Sofia
bleknade. Johannes tackade för sig. Glad i
hågen vandrade han vägen uppför backen
mot Änghem. Sofia gick till bästa väninnan banmästarinnan (det huset är rivet
nu). Hon sa till henne:

- Jag vågar aldrig säga något om sme`n
mer. Vad hon inte tänkte på var att Johannes var en mycket god vän med banmästaren. Så det var inte länge innan det nått
Änghem. Johannes sköt upp skärmmössan i pannan, log i mjugg och sa:
- Så ska en slipsten dras. Stinsen tackade
Johannes för att han satt Sofia på plats.
Johannes svarade:
- Så ska konor tas. Kvinnoföraktet var stort
på den tiden. Fruntimrens lott var vid spisen och om möjligen gå till kyrkan på söndagar. Symöten kallades ”hyndbröllop”.

/I all hast: Evy Johansson

Allting har en änne, fast korven den har två.
Å skär en å’n på metten, så har den två ändå!

I trädgården på Högelycke satt från vänster: Gun Karlsson, Birgit Björendahl, Anna-Greta Ejderhall och Gun Terol och mindes tillbaka
på åren i Syfabriken Rex. Gun Karlsson och Anna-Greta Ejderhall är syskon och kommer ursprungligen från Bagaregården i Östra Frölunda.
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a

Fråg

FREDRIK

Hur många resväskor äger du?
5 st. (MINST, tillägger Birgitta.)
Vilken var den senaste filmen du såg?
”Tinker, Tailor, Soldier, Spy” på bio.
Regisserad av Tomas Alfredsson.
Om du vann på lotto, vad är det första du
skulle köpa?
Vinstens storlek avgör om jag skulle
köpa något. Nytt objektiv.
Har någon berättat en hemlighet för dig
den här veckan och i så fall VAD?
Nej, tyvärr.
När var senast någon stötte på dig?
Senast i helgen. Min hustru.
Kan du vissla?
Ja.
Vem var den senaste som ringde dig?
Mattias, min son.

Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
Nu sedan jag blev pensionär är det oftast klockan 7. När jag jobbade var det
betydligt tidigare.

12

Är du blyg inför det motsatta könet?
Nej, det kan man inte påstå.
Äger du några popband t-shirts?
Nej.
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När flög du senast?
I september, till Bilbao.
Hur många stolar står kring ditt
köksbord?
6 st.
Har du gråtit offentligt?
Ja.
Tycker du att killen borde bjuda på första
dejten?
Ja, för mig är det självklart att killen
bjuder på första dejten. Troligen en
generationsfråga.
Kan du kasta macka?
Ja.
Vilket personlighetsdrag är ett måste hos
en partner?
Måste fundera....ja, du...Öppenhet - rak
kommunikation.
När sov du senast på golvet?
Många år sedan i så fall...kanske fyra?
Vilken är din favoritdrink?
Black Russian.
/Intervjuare: Sofia Lindgårde

Änglaeftermiddag

Den stressade värdshusvärden

Det händer i kyrkan i Holsljunga
Första söndagen i advent
Familjegudstjänst kl. 11.00
Barngrupper. Kyrkokör. Enkel fika.
Musikandakt
3:e advent 11/12
kl 18.00 Tongivarna
Julafton 24/12
kl 10 Julandakt med sång
Nyårsmässa
1/1 kl 16

Lördagen den 1 oktober bjöd Svenska
kyrkan in till Familjedag för stora och små
i Holsljunga Församlingshem. Vi var 25
personer som sjöng, pysslade, lekte, pratade, skrattade, grillade korv och till sist
avslutade med andakt i kyrkan.
Temat var Änglar och vi både sjöng om
och med änglarna samt knåpade ihop en
hel härskara av dessa Guds tjänare.
Eftermiddagen gav mersmak och i januari samlas vi till julgransplundring en
lördageftermiddag. Dag syns i tablån till
höger. Vi kommer också att informera i
Kyrkbladet. Hjälp gärna till att sprida info
på Facebook!
Varmt välkomna till nästa Familjedag för
stora och små!
/Katarina Redegard
Diakon i Mjöbäck-Holsljunga Församling

Julgransplundring 21/1
Lördagseftermiddag för stora och
små i Församlingshemmet
Musikgudstjänst 5/2
Kyndelsmässodagen kl 18.00
Sång: Liselotte Johansson
Mässa
19/2 kl 10.00
Mjöbäck, Holsljunga och Överlida
är en församling och Svenljungabygdens och Kindaholms församlingar finns nära. Det finns många
kyrkor nära dig! Varmt välkomna
att resa över sockengränsen till andra kyrkor. Du hittar tid och plats i
församlingsbladet och på hemsidan.
Följ församlingens liv på Facebook
- gå in på hemsidan Svenska kyrkan i Kind, så hittar du!

För ganska många år sedan kom det ut
en barnbok som handlade om värdshusvärden från Betlehem, som endast hade
ett stall att erbjuda den unga gravida Maria och hennes Josef. Det är en rolig bok
med härliga teckningar som i ett rasande
tempo skildrar natten när Guds son föds
till världen i en mycket liten stad.
Den stackars värdshusvärden får inte
sova en blund den natten, än knackar en
gravid kvinna och hennes man på dörren,
än är det herdar och kungar. Han rusar
upp och ner och ut och in i sin långa nattskjorta. När till sist änglarna börjar sjunga
precis utanför fönstret, ja då är måttet rågat. Rasande rusar han ned för trappan,
ut genom dörren, ut i natten, in i stallet
och fram till krubban. Och han ska just till
att stormskälla när ”han ser barnet”. Då
försvinner all ilska, all frustration och all
stress. Hans ansikte mjukas upp i ett leende.
Kan du känna igen det? Vi har inte varit i
stallet i Betlehem, vi var inte med när vår
frälsare föddes, men vi har säkert böjt
oss över ett litet nyfött barn och känt att
det blir bara varmt inom oss. Att leendet
kommer av sig själv och allt blir så lugnt.
Den erfarenheten har många av oss.
Julen kan vara så stressig och den kan
vara alldeles underbar. Hur vi än känner,
vad vi än känner, gå till krubban och titta
på barnet. Jesus föddes till vår värld för
din och min skull. Det bästa vi kan ge honom är vår kärlek. Men hur visar vi den?
Jo, i omtanken om andra, om nära, kära
och främlingar. Vi visar den när vi på något sätt hjälper barn runt om i vår värld
som har det svårt, de som är hungriga eller är på flykt.
Jag önskar dig en fin Advent och en God
Jul och jag önskar att vi alla denna jul ”ser
barnet”.
/Katarina Redegard, Diakon

Boka redan nu!
Våffelcafé 26 mars
Marie Bebådelsedag
Gudstjänst kl 15
Holsljunga
- därefter våffelcafé
i Församlingshemmet
Livs levande ”änglar”: Pelle, Kalle, Svea, Axel, Gustaf, Julius och Milli.
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Lika som bär
Jerker Lindqvist

?
Ingvar Kamprad

Nytillskott på Näset

att användas. Mer träning åt folket! Både
stora och små passade på att dra några
tag i handtagen och hade Hugo, Bosse
och Leffe fått som de ville, hade nog de
också tagit sig ett träningspass. Det kyliga vädret gjorde oss uppmärksamma
på att det inte räckte med en t-shirt under jackan - om man inte tänkt springa en
runda eller så - och därmed blev fikastunden en kortvarig historia.
Tack alla inblandade för ert engagemang!

Under hösten drog ett gäng ut på Näset
med allas vår Alf Jonsson i spetsen. Målet
var att installera ytterligare en träningsstation i utegymmet. Uppmuntrade av
fin gemenskap, god fika och vacker utsikt
kom så ”galgen” på plats. Ett trallgolv

/Text: Lisbeth Andersson
Foto: Jonna Thimell

spikades också dit, för att underlätta ”påstigningen”.
I mitten av september var det så dags
för en liten invigning. Jobbargänget drog
med sig familjerna och kunde under pompa och ståt se hur Inga-Lill klippte bandet
och med det förklarade maskinen klar
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Kom i form och hyr hela Ljunghaga!!

Kom och träna med oss
i Ljunghagahallen!

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

Måndag
S.K.I.T		

18.45 - 19.45

Denna lista finns även på www.holsljunga.com för utskrift.

Tisdag
Spinning

18.00 - 19.00

Onsdag
Box		

18.30 - 20.00

Torsdag
Spinning

19.00 - 20.00

Fredagar
Spinning

17.00 - 18.00

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är Stefan Gustavsson 073-342 61 74.
Hallvärdar:
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

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

Maj
Tore Björendahl		

33073 el. 073-073 1865

Juni, Juli och augusti

Kontakta Hallkommittén

September
Tage Johansson		
Klas Johansson		

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

klasurban@hotmail.com

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

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

Denna lista är senast uppdaterad 2015-10-21

Anmäl er till 073 - 944 1374
50:-/gång
10-kort 300:20-kort 500:Besök oss gärna på
Facebook och Instagram!
Holsljunga Spinning och Box
- vår Facebooksida kan man besöka
utan att ha ett Facebookkonto.

Julklappstips!
Köp ett klippkort på
Holsljunga Spinning och Box

Glöm inte använda reflex!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
vi alla våra härliga motionärer
som varit med oss under 2016!

HALLKOMMITTÉ LJUNGHAGA
Fredrik Höper		
(sammankallande)
33395
Gunnar Svensson
(kassör)			33032
Ulf Litzell					076-827 2728
Jonna Thimell 					070-810 64 21
Stefan Gustavsson				073-342 61 74

Välkomna tillbaka 2017!

Lena, Melinda, Matilda,
Elin och Jonna
Spegeln nr 98 Årgång 34 År 2016
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PLANKET - Händer på böggda

Har Du tecknat den
billigaste Livförsäkringen av alla?

Grötfest i julfin stuga

Använd

REFLEX
i vintermörkret!
Hembygdsstugan Högelycke
Holsljunga Camping

Lördag 7 januari 2017
Kl 17.00 - 19.00

Nu är Campingen såld. Ny ägare tar över i oktober.
Vi vill tacka alla för de tre åren vi haft nöjet att driva Campingen.

Vi bjuder på gröt, kaffe,
pepparkaka och glögg.

Det har varit roligt men samtidigt en massa arbete, mer än vi trodde men även det
har varit roligt. Tack alla ni trevliga människor som vi lärt känna.
Tack alla stammisar.

Välkomna hälsar
Hembygdsföreningen

Vi tycker nu att det är dags att gå vidare och överlämnar till ny ägare. Vi valde vad
vi bedömde vara rätt för såväl Campingen som för Holsljunga i övrigt. Vi är övertygade att Monika som tar över kommer att med nya krafter fortsätta på bästa sätt.
Vi önskar Monika Bjelton lycka till och hoppas att hon får ett
lika varmt välkomnande som vi fick.
Vi finns ju kvar i området så vi hoppas att vi även i fortsättningen kommer att ses!
/Lars-Åke och Conzitta

Uthyrning av bord & stolar
Skall du ha fest
och många gäster?

STRÅVIKEN ARENA
Multisportarenan är fri att användas alla dagar i veckan.
Den kan även bokas upp under ett antal begränsade
timmar per vecka.
Kontakta Göran 33487 om du vill boka!
/Holsljunga IF

Då kan du hyra bord & stolar till
ett mycket rimligt pris genom
Byalaget.
Tag kontakt med någon av
nedanstående personer.
Hyra betalas till
Bankgiro 5463-8606
eller via
Swish 123 618 88 74.

SÖKES!
Sjönära tomt eller hus
Är intresserad av en så sjönära tomt, alternativt
hus, som möjligt i Holsljunga. Gärna vid Holsjön.
Hör av dig till Sandra 070 - 368 1829

Ansvariga uthyrare:
Bengt Josefsson
Tel. 073 - 054 6142
Sixten Bengtsson
Tel. 070 - 583 2441
Antal tillgängliga bord: 19
(30:-/bord)
Antal tillgängliga stolar: 90
(5:- stol)
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PLANKET - Händer på böggda

T O M T E P R O M E N A D
på Näset med start vid Församlingshemmet

Lördag 10 december 14.00 - 16.00
Startavgift 50 kr per startkort
Under promenaden bjuds du på glögg med pepparkaka,
korv med bröd & dricka samt julgodis - julklapp till barnen från Tomten

Inne i församlingshemmet säljer Kyrkliga Syföreningen kaffe och
lotter där behållningen går till välgörenhet
Utanför och inne i Församlingshemmet
blir det liten julmarknad
Arrangemanget är ett Samarbete mellan föreningar i Holsljunga

Musikquiz

Jul

Bastutider from v 43 på
Lenas Kost & träning

Mjöbäcksgården
27 nov kl.15 -17
Boka redan nu:
lördag 3 juni 2017
MusikQuiz
Mer information
kommer!

Lotterier, dans
kring granen
och tomtebesök

Välkomna
önskar
Mjöbäcks byalag

/Byalaget

Valborgsmässofirande 2017
Söndag 30/4 vid sjön
Svenljunga ungdomsorkester kommer!
Håll utkik efter mer information.

/Byalaget

Spegeln nr 98 Årgång 34 År 2016

Tisdagar
Gemensam bastu
(med badkläder)
Torsdagar

Dambastu

Fredagar

Herrbastu

Tid 17.00-20.00
Kostnad: 20:-/gång
17

Gör ett besök hos
Vid köp av butiksvaror för 500 kr får ni en julklapp (gäller 21/11-23/12)
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

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
18

070-543 34 87 • info@lenaskostoch
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Holsljungamarschen 2016

Det var 64 lag som startade i årets upplaga av Holsljungamarschen. Som brukligt är hittade man både start och mål
vid Stråvi och sedan var det full fart hela
dagen runt våra nejder.

I vanlig ordning bjöd först Sten och Marie
på en klurig station, där dom återupplivat
en gammal utmaning, därefter var det
skytte med blåsrör vid ”mobbförråden”.
Promenaden gick sedan mot Bäckängs
Loge, där marscherarna skulle skjuta iväg
en snusdosa så långt dom kunde med
hjälp av en fotbollsstrumpa och tennisboll. Druleboll kallas den av invigda.
Efter följde tipspromenad, där det gällde
att hålla koll på siffror och sedan lämna in
rätt uträknat tal.
Vidare mot fotbollsplanen, där ”blind”
fick leda ”döv” i skottkärra genom en
bana. Dags sedan att styra raka vägen ner
mot sjön, för att kasta vatten till varandra
och det gällde såklart att inte spilla för
mycket. Efter detta: full fart mot Stråvi,
där en gammal favorit, ”Mjölkstampet”

TACK till alla våra snälla markägare som låter oss använda era
marker.
TACK till alla fantastiska funktionärer som ställer upp och
hjälper till.
TACK till alla underbara glada
marscherare som gör Marschen
till vad den är.
Vi är så oerhört glada och tacksamma över årets Marsch som
blev en succé även i år.
Vi hoppas att vi ses igen nästa
år!
//Festkommittén

På prispallen hamnade följande trio:

1. Pallet truck front flip
2. Nästan bra finns inte
3. Min pappa heter Bernt
utfördes på Stråviken Arena. Avslutande
gren - Gurkstafetten - hölls på fotbollsplanen.
Vädret var inte helt 100 på vår sida, pyttelite regn, moln och blåst. Det kunde såklart varit bättre, men för våra marscherare spelar vädret ingen roll. Humöret är
alltid på topp!!
Till Knytkalaset var drygt 200 personer
anmälda. Väl här utdelades ett stort antal
priser av kvällens ”spiker” Stefan ”Spiken” Gustavsson. Årets bäst utklädda fick
Telefånarna med Ida Johansson i spetsen.
När väl prisceremonin var avklarad städades bord och stolar undan och Ölrepubliken bjöd upp till dans.
/HIF gm Jonna Thimell

Telefånarna
Spegeln nr 98 Årgång 34 År 2016
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SOLHEM
1909 byggs Solhem av KJ Andersson Rydholm. Det är ett affärs- och bostadshus,
där affären arrenderades på 10 år av tvillingarna Axel och Per Johansson i Hiå.
1918 köper August Andersson i Åh fastigheten och Birger Andersson övertar affärsarrendet, född 1885 i Slöinge. De flyttar till Ljungby 1923. Då återkommer som
handlare Axel Johansson tillsammans
med Karl Magnusson, vilken efter kort tid
står som ensam ägare.

gasinet, detta eftersom varorna kom i så
stora mängder. Man köpte in mjöl ifrån
Berte kvarn, trätofflor från Svenljunga
och ibland hade man stora silltunnor ståendes. Karl köpte även in halva kor och
grisar, som han sedan sålde vidare. I Holsljungaboken står det att 1924 kunde man
köpa en hel gris på 124 kg för 136, 40 kr.
Kalvkött kostade 2,20 kr/kg. Handel med
hönor förekom också. Det hände att kunder hade med sig ägg till affären för att
byta mot andra varor. Äggen packades

köpa fat med bensin till tappen. Faten
var på 195 liter och man fick rulla dem
på grusvägen från stationen till affären.
Bensintappen fanns på husets framsida,
ut med vägen. På beställning blandade
expediterna också bensinblandningar till
ungdomarnas mopeder.
Ute i magasinet hade man några stallplatser där kunder kunde ”parkera” sina
hästar under tiden de handlade. I Lanthandeln sålde man också hästskor, söm,
broddar samt andra tillbehör.
Rolf tog examen från realskolan och började sedan jobba i
affären, även om han hjälpt till
mycket innan. Detta eftersom
det alltid fanns saker att göra.
Framför allt packa upp varor,
sortera och prismärka. I Lanthandeln fanns inte bara matvaror att handla utan Karl köpte
även in porslin. De åkte till Tranemo där de tittade på de olika
varianter som fanns och gjorde
sedan en beställning. Alice Johansson sålde Hålligång-jeans
i affären, dessa syddes på en av
Holsljungas syfabriker Det var
inte bara byborna som var förtjusta i dessa jeans, utan många
utsocknes åkte hit för att handla
dessa.

Det är inte enbart affärsverksamhet som bedrivits i huset.
Affärsverksamheten på Solhem var inte
Mjöbäcks Sparbank hade ett litet kontor
den enda i byn, det fanns flertalet andra
på Solhem – mycket praktiskt med både
bl.a. på Nygården och på Fridhem (gran- Till lanthandeln hörde också en bensin- affär och bank i samma byggnad! Denna
ne till Solhem). Affären
överenskommelse togs mellan Karl
på Fridhem togs över av Affären var en riktig skvallerhåla och nyhetsbyrå, och bankens styrelse år 1956.
en man vid namn Barandär fick man reda på allt som var värt att veta.
1964 dog Karl hastigt och det faller
ski 1919. Året efter börjasig naturligt för Rolf med hustru Eila
de det brinna i hans affär.
tapp, den första i byn. Under den här tiatt
överta
affärsverksamheten. Även om
På den tiden fanns det ingen brandkår i den gick järnvägen genom Holsljunga
Rolf
hade
varit
med länge var det mycket
närheten och husen stod nära varandra så och man tog tåget till Falkenberg för att
risken att branden skulle spridas var stor,
speciellt då Solhem hade papptak. Man
langade vatten från sjön för att försöka
släcka elden. Man blötte ner stora tygsäckar och lade på papptaket, hade detta
inte gjorts hade förmodligen även detta
hus börjat brinna. Branden i Baranski’s affär gick inte att släcka och huset brandskadades svårt. Familjen flyttade därifrån
och huset byggdes senare upp igen.
sedan i stora lådor, som senare såldes till
städerna.

Karl Magnusson tog över affärsverksamheten efter Birger Andersson och köpte
sedan fastigheten 1929. Namnet blir då
Karl Magnussons Lanthandel. Rolf minns
att fadern ofta satt på kontoret och tog
hand om det finansiella, samtidigt som
han rökte pipa. Där upptill fanns det oftast ett par, tre biträden som expedierade kunderna över disk. De hade lager
av varor både i källaren och ute på ma-
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Fotot är från 1940-talet och fr. vänster ser vi Ingemar Pålsson, Sven Karlsson, Gunnar Johannisson och Karl Magnusson
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Här ser vi Solhem från en annan vinkel och i högerkanten skymtar vi järnvägen
Här ser vi Rolf själv tillsammans med sin
syster Gun-Britt. Fotot är från 1933.
att ta itu med som han inte gjort tidigare. Det var svårt i början men de lärde
sig med tiden. Affären har haft många
anställda under sin tid och det var också
mångas första jobb. En anställd som utmärkte sig speciellt var Svea och Allan
Svenssons son Tomas, han var perfekt
för jobbet och var alltid väldigt artig mot
kunderna. Varje dag bjöds de anställda på
lunch som Eila själv lagade.
Det är i affären det händer
Affären var en riktig skvallerhåla och nyhetsbyrå, där fick man reda på allt som
var värt att veta. Inte konstigt då det var
en naturlig mötesplats där man träffade
andra. Framförallt eftersom kunderna
inte själva plockade sina varor utan bara
berättade vad de skulle ha och expediteten rände runt i affären och plockade
rätt varor. Då hade kunderna tid att prata
med de andra som var där.
Man kan tro att det här med matkassar

Ny ägare till Holsljunga Camping
Holsljunga Camping har fått ny ägare och
Spegeln passade på att ställa några frågor till den nye ägaren.

är ett nytt fenomen, men det fanns redan
under denna affärs tid. Kunderna ringde
till affären och beställde vad de ville ha
och biträdena plockade ihop varorna som
sedan kördes ut av en chaufför ett par
gånger i veckan.
Några år senare dör faster Lilly, som bor
i Seglora. Hon ägde mycket saker och
mark. Då hon inte hade några egna barn
delades pengarna från försäljningen upp
på hennes mans släktingar och Karls
barn; Rolf och Gun-Britt. För en del av
dessa pengar köpte Rolf in en elektrisk
våg till affären, något som kom att bli
mycket värdefullt! Istället för att slå i en
lathund för priser för hand kunde vågen
nu beräkna priser på varorna själv.
1972 flyttade affärsverksamheten till lokalen vi idag känner igen som ”affären”,
för att få större butiksyta. Bröderna Tore
och Göran Lindgårde köpte fastigheten
och hyrde ut till Magnussons fram till
1991 då deras liv som pensionärer tog sin
Vad heter du?
Monika Bjelton.
Var bor du?
3 km utanför Svenljunga på en hästgård.
Vad arbetar du med?
Jobbar som systemansvarig på en
IT-avdelning. Kommer vara tjänstledig
6 månader from april 2017 för att driva
Holsljunga Camping.
Bakgrund?
Född och uppvuxen i Stockholm. Flyttade till Borås 2008 och vidare till Svenljunga julen 2014.
Har du några fritidsintressen?
Hästar, motorcyklar, resa, dans, språk,
segling, mm.
Har du någon anknytning till Holsljunga?
Har köpt och kommer driva Holsljunga
Camping med Café.
Jag har drömt om café, restaurang och
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början. Då övertog Anita Björklund affärsverksamheten. Efter alla års slit med
affären ordnar byn en fest för Magnussons som tack!
Idag används Solhem enbart som bostadshus, där Eila och Rolf bor på nedervåningen och dottern Eva-Lena med familj huserar på övervåningen.
Lite kuriosa:
…På ett skrivbord stod ibland en glasburk med en spindel i, möjligen giftig.
Det var inte helt ovanligt att det kom
med olika typer av spindlar/andra djur
bland bananerna som kommit långväga
ifrån.
… En kund kom tillbaka med ett par
träbottnatofflor, som köpts och ville
byta dem för att de inte stod still. När
bottnarna torkat, hade en liten rygg bildats, så att detta ”fenomen” uppstått.
Givetvis fick hon byta….
/Sofia Lindgårde

uthyrning av stugor i många år, så när
Campingen var till försäljning kändes
det rätt på en gång. Det är så vacker natur och ligger fint. Jag ser fram emot att
välkomna alla till Campingen och Caféet
sommaren 2017, både lokala och tillresta
besökare.
Om du måste välja, vad väljer du?
Katt - (Hund)
(Storstad) - Landet
Sommar - (Vinter)
Rött vin - (Vitt vin)
(Morgonpigg) - Kvällspigg
(Kött) - Fisk
Bad - (Dusch)
(Saltvatten) - Sötvatten
Glass - Fika
Cykla - (Promenera)
/Intervjuare: Lisbeth Andersson
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Lördagen den 1 oktober var det dags för
en favorit i repris, nämligen Holsljungas
Höstmarknad som nu anordnades för andra året i rad i ny regi.

Höstmarknad 2016

Borta vid den gamla Syfabriken, Holsljunga Byahus Tallhaga, hade det burits
ut mängder med bord och klädställningar
med kläder, husgeråd med mera då det
återigen var det dags för loppis.
För den som ville ha lite i magen erbjöds
det både våfflor, fika och hamburgare att
köpa.

Marknaden, som började planeras innan
tjälen ens gick ur backen, var nu kommen
och med gemensamma ideella krafter
iordningställdes marknadsstånd, skyltar
sattes upp, det pyntades med höstdekorationer och en lastbil som fick fungera
som scen kördes hit.

Lite senare på dagen var det dags att kora
vinnaren i Holsljungamästerskapen 2016
Års Största Pumpa. Priset gick till ingen
mindre än Ing-Marie Karlsson med sin
pumpa på drygt 14 kg. Grattis säger vi till
Ing-Marie!

Till en början såg det lite oroväckande ut,
vädret var inte riktigt med oss och hade vi
marknadsfört tillräckligt för att det skulle
komma något folk?
Strax efter klockan slagit 10.00 och marknaden dragit igång så sprack det upp på
himlen och folk började strömma till. Lite

rostade mandlar, senap till hembakt och
stöpta ljus, aloe vera, fårskinn och finsnickrat.

drygt 20 utställare såsom Schweizermandel, Susanns Blommor, Revesjö Gårdsmejeri, Limmareds Säteri och Blomsdals Örtagård för att nämna några hade bunkrat
upp och kunde erbjuda den köpsugne
alltifrån närodlade grönsaker, honung,
sylt, kött och korv, blommor, ostkaka,

Litzell och Linda Scott.

Det fanns även fiskdamm för barnen och
de som ville kunde åka häst och vagn eller
lyssna på sånguppträdanden av de duktiga lokala förmågorna Ella Liljerup, Lovisa

Det är oerhört svårt att säga hur många
besökare det var, men vi kan i alla fall konstatera att det var en välbesökt marknad
med mycket folk från när och fjärran (?)
och det var roligt att se så många kända
ansikten vända hemåt en sådan här dag.
Hur mycket som såldes är en bra fråga,
men vi vet i alla fall att någon av knallarna

sålde slut redan efter någon timma och
någon annan innan marknaden var slut.
Flera av utställarna uttryckte sin tacksamhet och kände sig nöjda med dagen,
vilket glädjer oss och får oss tro att även
alla besökare och köpare uppskattade dagen, men även att det bidrar till att våra
utställare och försäljare kommer tillbaka
nästa år, för då hoppas vi på ännu en repris. Vi håller tummarna för att det här
ger ringar på vattnet så det kommer ännu
fler utställare och besökare nästa år.
Vårt varmaste TACK till alla som hjälpte
till, knallar, besökare och till alla som
på olika sätt bidrog
till att göra den här
dagen så lyckad!!
TACK!
/Byalagets Styrelse
gm Sandra Bengtsson
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Uthyrning av Skylift

Sann älghistoria anno 2016:
”Älgen kom, jag sköt, den föll.”
Den längre versionen:
”Satt på pass i 20 minuter, älgen kom, jag sköt, den föll.”
/Fredric Lindgårde, förstagångsdräpare

Gösta Karlsson
070 - 6814601
Spegeln nr 98 Årgång 34 År 2016
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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

VÄLKOMNA

Vänskap Holsljunga
vill rikta ett stort TACK
till alla Holsljungabor
med flera som skänkt kläder till de
asylsökande flyktingarna via oss.
I höst har vi haft tre stora utdeingar
av vinterkläder. Därefter har vi packat
ihop det som blev kvar och skänkt det
vidare till flyktinghjälpen i Svenljunga,
Tranemo församlingshem, Erikshjälpen och loppis i Överlida (där våra
flyktingar från Holsljunga kan handla
billigt i fortsättningen).
Vi har lagt ned verksamheten med kläder då vi i framtiden inte kan använda
källarlokalen i Kommunhuset för detta
ändamål. Lite kläder kommer det dock
att vara kvar i Församlingshemmet.
Däremot tar vi gärna emot mattor i
vinter och cyklar till våren.
/För Vänskap Holsljunga
Sonja Fransson

www.mjobacksbaren.se

”Å lärkan ho spelar
å Stubbagöken gal
Köss me i baken
Hela Holsljunga kommunal”.
Skaldat av Karl August Hallgren
kallad ”Stubbagöken”
”Ajianeme, va sa dä bli å detta”,
sa mora, när tösa kom hem mä
böxera i näven.

”En har inte roligare än en gör sig”,
sa Gustav och tog med sig resegrammofonen te julotta.

Inför julslakten, skulle Johansson
hjälpa den vindögde slaktaren
Larsson och utbrast:
”Slår du dit du sektar, vell ja’ byta
plats mä soa.”

TACK

Kerstin och Sven
för fina plantor och pumpor.
Ni är toppen!
/Barnen i Kyrkbyn

TACK
Henrik Johansson för de fina
plattorna som vi kunde lägga
under trädgårdsmöblerna.
Det blev jättebra.
/Hembygdsföreningen
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Ett år för sent - nästan - vill vi skicka
en värmande kram till Rolf som var så
bussig och skottade isen förra vintern.
En extra kram för att du styrde upp en
mysig eld nere vid sjön när Fritids skulle testa isbanan.
/Små och stora snö- och isälskare

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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Många starka karlar har funnits i
Holsljunga. Här är ett reportage
om en karlakarl, som Borås Tidning
gjorde 1967, inför Karl Svenssons
80-årsdag.
Urklippet har vi tacksamt fått låna
från Evy Johansson.
Har Du något material liknande detta
och som Du tror skulle kunna passa
i Spegeln, lånar vi gärna detta för
publicering.
65 arbetsår hos fem husbönder för
Karl, karlakarl i Holsljunga

cement, ett jobb, som man väl inte är van
vid att se en 80-åring syssla med. Men
80 år kan drabba människan på mångahanda sätt; i fallet Karl Svensson ser det
ut som om tiden kanske inte direkt stått
still, men i varje fall skyndat mycket långsamt!
- Ja, säger Karl Svensson, ett allmängiltigt
recept för att hålla sig vital i hand och håg
vid 80, kan jag väl inte presentera, men
en bra medicin är något som heter arbete. Det är något, som vår moderna tids
människa kanske inte behöver befatta
sig med på samma sätt som gamla tiders
barn – i varje fall inte hårt arbete – men,
som sagt, det är en bra medicin, som man
kan ta in i åratal utan biverkningar.

Han ser ut som en indelt soldat
med minnen från Fristad hed, hans
martialiskt djärvt uppåtvridna
mustasch tycks tyda på det, liksom
hans resliga gestalt, en kropp med
en hel del av ungdomens atletiska
byggnad intakt och med ett handslag, som får en skrivmaskinist att
stelna till i sin artiga revereis.
Men nej, det är inte en korpral
Hård vi talar om, utan snart 80-årige rättaren på Stommens gård i
Holsljunga, Karl Stensson, som på
samma gård under fem ägare kan
se tillbaka på en "obruten svit” av
65 arbetsår. En kärnkarl m.a.o, den
gode och trogne tjänaren som givetvis har en gyllene medalj att
bäras i blågult band for sin långa
tjänst, men som nog mest gläds
åt att han alltfort kan ta i med allehanda sysslor och än är lika uppskattad för sin arbetsamhet och
kunnighet, som då han tjänade under sin första bonde, F. W. Larsson
på Stommens gård dit han kom
1902 re’n.

Bar besvärlig bagge
Det gick bra med de första djuren, men
när jag skulle hämta några djur på en
gård, var det stört omöjligt att få med
mig en bagge. Han vrenskades och stack
iväg eller stretade emot. Jag visste ingen
annat råd än att slänga upp den skråen på
ryggen och bära´n, ja säkert en kilometer. Sen satte jag ner baggen, och se,
nu var han from som ett lamm, gick
snällt bredvid mig utan att tjura!
Markbo
Karl Svensson har bott i Holsljunga i
nästan hela sitt liv, men han är född
i Kinna, som han lämnade vid 14 års
ålder.
Oxdrift
Karl Svensson körde ofta slaktkött till
torget i Borås, för Lasse på Stommen
födde upp djur också för slakt som
han tyckte gav bra pengar.
- Ja, den stora slakten började i september och sedan stack vi hela vintern. Och en av mina uppgifter var
att köra köttet till Borås. Det var inte
små lass med både gris-, nöt- och fårkött. Med häst och vagn och dåliga
vägar tog det tid att komma till Borås. Jag brukade ge mig iväg tidigt på
fredagsmorgonen för att hinna fram
till de väntande uppköparna.

Många vårars fåragö har fallit
sedan dess och ägorna på StomEn dragkärra med cementblandning vållar inte
mens gård har flerdubblats. Karl
Karl Svensson någon större ansträngning.
Svensson har varit med om att
bygga några av de första husen
på Stommen, sett dem rivas och nya - Det var inte så mycket att jobba med
åter byggas upp, för under 65 år händer hemma, fabriksknog låg inte riktigt för
minsann en hel del, inte minst genera- mig; och när min mor hade en syster,
tionsväxlingar. Det började 1902 med F. som var gift med en Holsljungabonde, ja,
W. Larsson, Lasse säger Karl Svensson, då föll det sig naturligt för mig att börja
och nu avverkar han sin femte husbonde, arbeta med jorden. F. W. Larsson hette
lantbrukare Nils W. Liljerup. Det är en tid, mors svåger och det var en redig karl,
som spänner från fårdrivning milatals och sträng men arbetsduktig och något att se
oxplöjning, fram till uppförande av mo- upp till.
derna silos och körning av effektiva lant100 kr om året var min lön de första åren,
bruksmaskiner.
då 42-timmars-veckan skulle återfinnas
Och Karl Svensson har fint hängt med bakom flera decenniers gång. Kl. 5 på
i svängarna och svängningarna i tiden. morgonen var det dags att stiga upp och
Just nu är han sysselsatt med att blanda sätta igång med sysslorna. Framåt 9-10
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på kvällen var dagsverket avklarat med de
mest olikartade sysslor. Jag minns när jag
skulle driva får, som husbonn hade köpt i
olika gården i bygden. En gång skulle jag
hämta djuren så långt borta som i Kalv
och sedan på hemvägen hämta några får
där och några där hos bönderna. Halv fyra
på morron gick jag upp, traskade till Kalv
2,5 mil och samlade ihop fåren.
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En vinter var det 30 grader kallt, jag
hade stora halmfodral på fötterna
men det hjälpte inte; då och då fick
jag hoppa av lasset och springa bredvid hästarna för att inte förfrysa. Och
kanske jag också tog mig en sup för
att hålla livsandarna i gång – om det
nu hjälpte!
Nej, Karl Svensson deltog aldrig i de
dryckeslag odalmännen ofta satte igång
med efter lyckade affärer i Borås. Kan
hända han köpte sig en flaska brännvin på
stan, men det blev aldrig mer än en sup i
Sexdrega – det var det vanliga på återfärden och sen en gök, när han kommit hem.
Jag vill väl inte säga, att jag är frisk och
stark för att jag varit måttlig med brännvinet, men nog har det bidraget till att
konservera hälsan, menar Karl.
Oxar och arga bönder
Oxar, ja det var något som fanns förr

här i Sverige och Karl Svensson har gått
många duster med dessa varelser.
- Jojomensan, det var nyttiga och duktiga
djur fast litet sena i bena och tröga i skallen och trilska! En gång hade Lasse fått
för sig att han skulle sälja fyra oxar han
kommit över billigt. Försäljningen skulle
bli i Borås, på Fänabacken där. Jag körde
på ena paret och hade det andra på släp.
Jag gav mig iväg på torsdag morgon, låg
över i Sexdrega och fortsatte nästa dag
till Borås. Men någon försäljning blev
det inte av och jag måste ge mig åter till
Stommen med de svårhanterliga stutarna.
Och lättare att handskas med dem var det
inte sedan de på hemvägen blivit både
hungriga och törstiga. När vi kommit
halvvägs på hemvägen kände de vittring
av vatten i en bäck och störtade iväg med
mig på kärran, skumpande och krängande. Innan jag visste ordet av, hade både
jag och oxarna hamnat i bäcken och där
satt jag genomblöt upp till midjan.

låg i luften och bönderna blängde på mig,
fortsatte vi hemöver – jag slaknad, oxarna åter nöjda med tillvaron!

Karl Svensson
Stomsborg
Född 1 oktober 1887 i Kinna
Blev änkling 8 april 1967
Död 23 september 1987
Begraven på sin 100-årsdag
1 oktober 1987

Nästa intermezzo hände några kilometer
längre bort, där stigen gick utmed en havreåker, på nytt kesade oxrackarna i väg
och det fanns ingen möjlighet att få stopp
på dem. Och rakt ute bland havren stod
djurena och smörjde kråset. Men några
bönder hade hört mig ropa och försöka
få stopp på djuren och kom tillstädes och
började skälla ut mig efter konstens alla
regler. Med förenade krafter lyckades vi
få oxarna från åkern och medan smocken

På söndag fyller Karl Svensson 80 år.
Och om han nu tycker att han har tid, så
kan han vid denna milstolpe slå sig ned
och se tillbaks och sannerligen med gott
samvete säga, att han förvaltat sitt pund
väl och finna det allra mesta han uträttat
gott. Arbetets glädje har förunnats den
gamle – nej inte gamla – hedersmannen
i rikt mått!
(fortsättning från sidan 3)

Jobb i skogen
Hos Lasse i Holsljunga tröt jobbet på gården vintertid och då lejde han ut Karl till
huggning och körslor i skogen. Det var
många mil och massor med famn och
stockar, som Karl avverkade hos både
skogsbolag och skogsbönder i trakterna
bl.a. Axelfors och Mjöbäck. Hårt jobb
men Karl stod pall!
Troget och med stor idoghet har Karl
tjänat fem bönder under sitt 65 år långa
”dagsverke” på Stommens gård. Sedan
F. W. Larsson 1935 samlats till sina fäder,
trädde Knut Andersson i Åh till och efter
honom, åtta år senare, förde en göteborgsdirektör spiran på Stommen.
- Han var snäller, men han visste inget om
jordbruk, säger Karl, som nog i sitt stilla
sinne ångrar, att han inte höll sig framme,
när gården några år senare såldes för något mer än 100 000 kr.
- För dem pengarna fanns det ju skog flera gånger om, säger Karl.
Att göteborgaren var ”snäller” berodde
inte bara på att han 1949 såg till att Karl
fick den gyllene medaljen med det blågula bandet.

Är någon värd den kungliga medaljen för
lång och trogen tjänst, så är det sannerligen Karl Svensson på Stommens gård i
Holsljunga.

betat i hela sitt liv så är det farligt att slöa
till. Och det senaste året har Karl verksamt bidragit till att uppföra en silo på
gården, en skulltork, en spannmålstork
förutom allt annat smått och gott.

Hos Liljeruparna
Vi är nu framme vid 1951 då göteborgaren
drog sig tillbaks till sysslor, som passade
honom bättre och nuvarande ägarens far
trädde till. 1963 övertog lantbrukaren Nils
W. Liljerup, hallänning till börden, gården, och därmed började en modernare
stordrift, som väl var något nytt för Karl.
Men han hängde fint med och hade snart
gjort sig lika oumbärlig hos son, som han
hade varit hos far. Och än gör han sina fulla dagsverken, geschwint och noggrant
som alltid, och sluta jobba – nej det kan
han inte tänka sig.
- Det kan väl hända, att jag i varje fall skall
försöka att ta det litet lugnare i fortsättningen, men skulle jag börja och nöta
sofflocket på heltid, ja det vore nog slutet
för Karl Svensson, säger han. Har man arSpegeln nr 98 Årgång 34 År 2016

naturlig mötesplats då affär och skola
inte längre fanns kvar. Hos Susanne föddes då idén om att starta upp loppis i
den förfallna affärslokalen. Det var inte
många som trodde på det hela, men med
små steg har loppisen och annan verksamhet utvecklats enormt och skapat en
viktig mötesplats. Samtidigt behövs det
fler naturliga mötesplatser där det inte
behöver vara så storslaget, exempelvis en
pub dit man kan komma och ta en öl och
bara prata av sig.
Det är oftast i sådana sammanhang som

de bästa idéerna föds! Sammanhållningen i byn är bättre än den varit på länge
och alla föreningar samarbetar med varandra mot samma mål: Stärka byns gemensamma intressen!
Vi i Framtidsgruppen blev väldigt inspirerande av vad Susanne hade att berätta
och att man ibland måste tro på att det
omöjliga går att genomföra, men att det
kanske inte går över en natt.
/Sofia Lindgårde

Årets Frivilligarbetare
Byalaget vill ha förslag på nomineringar till Årets Frivilligarbetare 2016
Priset delas ut vid
Valborgsfirandet 30 april 2017
nere vid sjön.
Lämna ditt förslag redan nu till
byalaget@holsljunga.com
eller
i Spegelns låda vid anslagstavlan!
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Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening
Vi har nu gått över i förvaltningsfasen.
När denna tidning kommer rykande färsk
från tryckeriet och ligger uppe på webben, så är det troligen full fart i Holsljunga
fiberföreningsnät. Jag säger troligen, därför att vi är inte klara ännu.

i Holsljunga fram till din fastighet. Denna
aktivitet påbörjas under första veckan i
oktober 2016.
Vi har haft en driftsättningsfas då vi levererat de tjänster du valt tex: TV, Data och
Telefoni.

Idag, när jag skriver denna lilla artikel om
vårt fiberprojekt, så har vi precis avslutat
första stora steget på vår väg till fiber till
huset ( FTTH). Vi är precis just i dag klara
med all nergrävning av slangar till alla
medlemmar, där vi riktar ett särskilt stort
tack till våra grävare hos Ernstsson samt
till vårt byggateam med vår projektledare Bernt Johansson i spetsen samt B-G
Karlsson, som har järnkoll på var alla våra
slangar är förlagda, och Bertil Johannisson, som alla jobbat otaliga timmar med
att assistera våra grävare och oss medlemmar på alla sätt . Alla skall ha betyget
”med utmärkt beröm godkänd”.
I advent har vi förhoppningsvis gått igenom följande steg / faser:
Vi har haft en planerings- och bygga fas
där man förbereder, planerar och utför
så att säga grovjobbet för att kunna göra
nergrävning och installation av kanalisation (slang).
Vi har haft en fiberinstallationsfas där fibertekniker installerar fiber från nodhuset
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Det hela avslutas i förvaltningsfasen då
vi fokuserar på att förvalta och vid behov
förbättra vårt fibernät.
Vi har under hela projektets gång haft en
mycket god och positiv dialog med Mjöbäcks sparbank som ställt upp med goda
villkor på bankkrediter vid behov, de har
stort förtroende för styrelsen i vår fiberförening och man ställer upp på bygdens
folk.
Om du vill ha ytterligare information om
fiberföreningen så finns det gott om information på fiberföreningens hemsida:
http://www.holsljungafiber.se
På hemsidan finns bl.a. en flik som heter
frågor och svar där man kanske kan hitta
svar på frågor man undrar över. Om inte,
kan man ställa en eller flera frågor och
få svar som sedan ligger där för allas intresse.
Vi har anledning att återkomma med ytterligare information om vår stora fibersatsning i Holsljunga och då med en artikel om hur hela projektet har gått.

”Lyckad tryckning under väg och stenmur
vid Brenners i Håkanhult helt enligt skolboken”, sa Björn grävare. (Ovan)
Spegeln nr 98 Årgång 34 År 2016

Med vänlig hälsning
Martin Andrén
Informationsansvarig på Holsljunga Fiber
Ekonomisk Förening

B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln
Nedanstående artikel är saxad och hämtad från nr 29 1988 och nr 35 1990
Big Bang vid Östra Gränd /Fritt efter R.J./
Ett påbud hade utgått att gamla 27-an vid Östra Gränd skulle rivas och ge plats för modern bebyggelse. Hyresgästerna
var uppsagda och hade likt störda rävtikar sökt sig nya lyor.
Rivningsdagen var inne och en av familjerna gjorde en sista avskedsvisit i lägenheten där de levt hela sitt gemensamma liv.
Äkta paret dröjde sig kvar i fröjdernas och minnenas tempel där
konturerna av tavlorna och dubbelsängens breda gavel avtecknades på
den blekta tapeten.
I sitt rum rev flickan en kvarglömd idolbild från väggen och lät blicken
vila på raderna av klotter. Teckningar föreställande hjärtan genomborrade
av en pil och med två konstnärligt sammanflätade initialer. Överkryssade
och efterföljda av nya bilder med samma motiv, men med en ny initial.
Men tiden för nostalgi var ute. Kolossen som skulle fälla 27-an till marken höll på att inta position. Med ett frustande värdigt en ardennerhäst
skickade föraren den eroderade prillan ut genom hyttfönsteet och en ny
klämdes på plats. Händer grep om spakarna och den jättelika stålarmen med
det stora lodet svepte i en vid båge och rammade väggen som rasade med
dunder och brak.
Genom larmet ljöd klirret av glasskärvor som spröd klockklang. När armen
snabbt svängdes tillbaka för en ny attack inträffade det som helst inte
borde in
träffa. Lodet släppte sitt fäste och försvann genom ett fönster in
i huset mitt emot. Från huset hördes en snabb serie olycksbådande dunsar
och upprörda röster. I sitt sovrum på fjärde våningen slumrade lagbasen ut
efter ett ansträngande nattskift.
Han vaknade med en olustig känsla av att det pågick bomb
fällning, alternativt jordbävning i kvarteret. Kommen på fötter kunde han med häpnad blicka
rakt ner i källaren, där lodet lagt sig till ro bland spillrorna av undanställda möbler, avregistrerade barnvagnar och annan rekvisita. En hemmafru
berättade under sanningsförsäkran (då intet får förtigas, tilläggas eller förändras) att hon den minnesvärda dagen just dukat frukostbordet när
det small. Med smällen försvann bordet och med det frukosten med undan
tag
av några klickar välling och en försumbar kvantitet Lätt & Lagom som van
prydde gardinen. Fragment av vändstekt lantägg kunnde dessutom spåras på
vägg
bonaden, som var en present från Faster Selma och med texten ”Uti mitt
lugna trygga bo, jag känner trevnad frid och ro”. Hemmafrun uppgav att hon
vid till
fället upplevde textens innehåll som verklighetsfrämmande.
Vid ett sammankallat krismöte beslutade husets hyresgäster enhälligt att
kräva omedelbara reparationer. Bland motiveringarna påpekades bl.a. den
uppenbara livsfaran för lekande barn, samt ett irriterande golvdrag.
BA

Vid ett störtlopp i
Högvadsbranten
kom en åkare långt ut
mot kanten
Om där funnits snö
kunde pina och dö
lätt ha drabbat den
trafikanten.
BA

Väg 530 mellan Holsljunga o Strömma
är ej farbar, kunde landshövdingen bedöma.
Men att få vägmästaren på landshövdingens takter
för det krävs nog högre makter.
För att den är dålig har nog all rätti
Alltså väg femhundratretti!
Osignerad

Har du något förslag på material till Backspegeln?
Skicka då ett mail till spegeln@holsljunga.com och ange vilket nummer och vilken
text du rekommenderar!
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Gott att äta och dricka under jul och nyår
Cookies
Ugn 175°
11o g smör
1 dl socker
1 dl farinsocker
1 ägg
2 ¾ dl mjöl
½ tsk bakpulver
½ tsk salt
½ tsk vaniljsocker
110 g hackad mörk blockchoklad
1 ¼ dl hackad mandel ( kan uteslutas)
Rör smör och socker smidigt. Tillsätt
ägget. Blanda mjöl, bakpulver, salt
och vaniljsocker.
Rör i. Blanda i choklad o mandel. Trilla
till små bollar grädda 10-12 minuter i
mitten av ugnen.

Cheesecake med pepparkakor
8-10 bitar
Ugn 175°
25 pepparkakor
75 g smält smör
800 g philadelphiaost
2 ½ dl socker
2 msk vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
1 tsk malen kanel
1 tsk malen ingefära
½ tsk malen kryddnejlika
4 ägg
Ca 10 pepparkakor
Glasyr
100 g Philadelphiaost
1 dl florsocker
Några pepparkakor
Kör pepparkakor och smör i matberedaren.
Tryck ut blandningen i en form med
löstagbar botten, ställ i kylen medan
fyllningen görs.
Rör ihop ost och socker, blanda i mjöl,
vaniljsocker, salt och kryddor. Rör till
en slät smet. Tillsätt ett ägg i taget
under omrörning. Häll hälften av
smeten i formen.
Grädda 15-20 min. Lägg försiktigt ut
10 pepparkakor och fyll med resten av
smeten. Grädda ca 35-40 min i nedre
delen av ugnen. Låt kakan kallna.
Lossa ur formen.
Kakan blir godast om den får stå över
natten.
Gör glasyren och bred över kakan.
Dekorera med pepparkakor.
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Saffranskola med kokos
3 dl vispgrädde
50 g smör eller margarin
3 dl strösocker
1 1/2 dl ljus sirap
1 1/2 dl kokos
2 påsar saffran (à 1/2 g)
1. Blanda grädde, matfett, socker
och sirap i en tjockbottnad kastrull.
Koka upp på hög värme och rör om.
Fortsätt att koka utan omrörning till
kulprovet (120-125°C). Häll lite av smeten i kallt vatten och för ihop till en
kula. Håller kulan ihop är kolan klar.
2. Rosta kokosen i en torr het panna
tills den blir gul-brun. Blanda ner den
och saffranet i kolasmeten. Häll upp
smeten i en smord eller bakpappersklädd form. Låt kolan stelna innan
den skärs i bitar
Unna dig en god champagne till nyår!
Julchokladtryffel med
pepparkakskross
Ca 30 st
1 1/2 dl vispgrädde
25 g smör
250 g hackad mörk choklad
ca 8 pepparkakor
1. Koka upp grädde och smör i en
kastrull. Ta kastrullen från värmen och
låt blandningen svalna något.
2. Hacka eller bryt chokladen i mindre
bitar. Lägg chokladen i kastrullen och
rör om tills smeten blivit jämn och
blank. Låt svalna och ställ i kylen ca 1
timme.
3. Krossa pepparkakorna i en mortel
till små smulor. Forma chokladsmeten
till runda bollar och rulla direkt i pepparkakskrosset. Förvara i kylen.

Vi föreslår Nobelchampagne 2015
Taittinger Brut Réserve
385:- på Systembolaget (750 ml)
Champagnekakor
100 g smör
1 msk socker
1 ½ dl riven parmesanost
2 ½ dl mjöl
1 msk paprikapulver el. finhackade
valnötter
Vispa smör och socker pösigt, tillsätt
ost och mjöl till en smulig deg. Tryck
ihop till en rulle.
Rulla i paprikapulver el. valnötter. Vila
2 timmar. Skär 1½ cm tjocka kakor
grädda 10 min. 175 grader.
Låt svalna på bakplåtspappret.
Servera till nyårschampagnen!!

Skumtomtefudge
12-14 stycken skumtomtar
2 dl socker
50 gram smör
1 dl vispgrädde
150 gram vit choklad
Häll i alla ingredienser förutom chokladen. Klipp ner tomtarna i småbitar och låt
allt smälta / småsjuda under omrörning. Sen tar du bort kastrullen från plattan och
bryter ner chokladen. Rör tills den är blank, och häll sedan upp smeten i en bakplåtspapppersklädd form. Storlek på formen kan du bestämma själv, väljer du en
mindre så blir det större bitar och tvärtom.
Låt svalna i kylskåp och skär sedan ut lagom stora fudgebitar.
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Våren är här
Här på andra
sidan är en del
saker lite baklänges. Eller
upp och ner.
Eller i alla fall tvärtom.

och ber om en glass på engelska. Som tur
är förstår Luke lite svenska och svaret blir
oftast fortfarande nej. Jag är otroligt glad
att han kan uttrycka sig på båda språken och det blir väldigt värdefullt såhär
när sommaren står för dörren och vi har
många svenskar på besök. Jonas är 1,5
och börjar nu prata på båda språken. Men
traktor verkar ha fastnat på engelska.

Det är skönt att leva nära årstiderna och
lägga på några extra växlar delar av året
för att ta det lugnare under andra (även
om Luke naturligtvis hävdar att han jobbar hårt jämt).
Jag tror att vi alla skulle må bättre av varierande arbetsinsats och arbete närmare
naturen. Så att vi hinner ta del av de prunkande blommorna, det superhöga gröna
gräset, den varma vårsolen och porlandet
i bäckar här och var.
/Lisa Hedin Smith

Spegelredaktionen
vill passa på att önska

Här går det nu mot sommar. Vi har haft
vinter, kyla och regn och upplever för närvarande en ovanligt kall vår.
Skörden förväntas senare än vanligt eftersom det är så kallt och regnigt. Överallt
är det grönt och det blommar. Grödorna
är upp till staketet och högre. Anders
snart 4 år försvinner bland havren. Det är
helt omöjligt att föreställa sig att om ett
par månader är allting brunbränt och det
enda gröna som kan skådas är eukalyptusbladen och en och annan bevattnad
gräsmatta. Vi har för närvarande haft
översvämningar och om ett par månader
blir det brandrisk istället. Vi får förvisso
ingen snö precis här där vi bor men för övrigt är årstidsväxlingarna extremt tydliga.
Anders som fyller 4 år i januari kan nu flytande svenska och engelska. Han vänder
sig till mig och ber om en glass på svenska
(även om det är 10 grader ute). Om jag
säger nej vänder han sig genast till pappa

GOD JUL
till alla våra läsare

Snart ska tröskorna börja gå och då blir
det inte en lugn stund förrän i januari någon gång. Allt som inte har med skörd
att göra blir fördröjt med ”after harvest”.

Tänk, vad glad jag blev,
för Ert julkortsbrev!
Det har varit ganska hårt
under sex långa år,
det är ganska svårt,
när inget fungerar, inget går.
Att tänka rätt blir plötsligt fel
när hjärnan ej är hel!
Att tänka stort är möjligt alltjämtfort fast... det får ej gå för fort!
Det stoppar upp ibland,
i maskineriet lite sand
som grusar tankebanor
där tidigare vanor varit enkla och
klara, fattas bara!
Jag erkänner gärna att ögonen
tårades - på kinder
som dårades när jag kände, att Ni
mej i minnet hade kvar
trots ettusenfyrahundrasextio dar!
/Ghöte Gustafsson
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