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En tidning från

nr 100 årgång 35

HOLSLJUNGA BYALAG

En hundraåring värd att firas!

Tidningen framställs ideellt och
utkommer två gånger om året.
Manusstopp för nästa nummer, som
är nr 101, är den 30 april 2018.
Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i
Holsljunga. För utomstående tas en
avgift ut på 100:- för två nummer.

Tänk att vår Bytidning fyller hundra
nummer! Visst är det värt att firas?!
Premiärnumret kom ut i februari 1982 och
kostade då 3 riksdaler. I redaktionen satt
Lars Hedin, Björn Fransson, Anneliese
Lundin och Birger Andersson och slog
sina kloka ihop för att få fram en läsvärd
skrift, med rötter i Holsljungamyllan.
Utvecklingen har absolut gått framåt,
därmed inte sagt att allt blivit till det
bättre. Oavsett vilket, kan man konstatera
att Holsljunga har en egen tidning, som
förhoppningsvis tar en liten stund att ta
sig igenom – nu som då!
I år firar dessutom Byalaget 45 år, vilket
också bör uppmärksammas! I februari
1972 såg man nyttan av ett språkrör
för byn och många var intresserade
av att ingå i styrelsen. Då som nu var
det skolfrågan, som var en av de stora
stötestenarna. Då var gemene man
orolig för en eventuell nedläggning av
Holsljunga skola, eftersom nybyggnation
av en skola i Överlida var på tapeten. Från
kommunens håll var det inte aktuellt med
en nedläggning - idag har hotet krupit
närmare och vuxit sig större...
Det här med att fira bemärkelsedagar och
annat är som bekant olika högt prioriterat
för olika personer. En del letar nästan upp
saker att fira och firar stort som smått,
medan andra undanber sig rakt av. "Det
är väl inget att fira" blir ofta förklaringen,
vilken såklart ska respekteras....
åtminstone om det verkar finnas allvar i
den... När min systerson nyss fyllde jämnt
och bra (20) höll jag på att ramla omkull
när han menade att det inte var någon

stor grej och att det inte var något att
fira. 20 år! Klart det ska firas! Efter en
del vilda protester från mitt håll, var det
bara att inse: vi är två olika personer, med
olika stor lust att stå i rampljuset och
fixa kalas/fest. Undertecknad anser att
t ex födelsedagar visserligen kan betyda
presentgissel och tårtfrustration, men
framförallt ger de ett naturligt tillfälle att
träffas och umgås. Med en hektisk vardag
och späckade helger, kan åtminstone jag
lättare ta tag i umgänge med nära och
kära när jag har ett datum att sikta in mig
på! Att sedan få lägga firandet på den
nivå man själv vill, är min förutsättning
för en lyckad träff. Att "bygga" tårta
istället för att baka från grunden, är
ju ett sätt att nivåanpassa...Tänk den
gången jag styrde upp en marängbotten
för första gången och min kära mor
inte kunde identifiera den som ett av
hennes recept... Eller när jag bad Kajsa i
Håkanhult om ett tårtrecept efter att ha
smakat den godaste skapelsen någonsin
och fann mig stirrandes på ett HÄFTE
med instruktioner och ingredienser...blev
översatt till mycket halvfabrikat i mina
händer, kan jag säga... Förlåt Kajsa!
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Med hopp om
kalla, klara dagar
att fira & njuta
tillsammans...
/Lisbeth Andersson

Spegelredaktionen vill önska
alla alla våra läsare en riktigt
&
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I detta nummer hittar du kanske lite
extra nostalgi - hoppas den ska få dig att
minnas
tillbaka
med ett leende på
läpparna!

God Jul

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

Du vet väl att du numera kan
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74
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.se

Skolfrågan – Vi satsar på framtiden!

Byapengen
Tyvärr var det inte någon från
Holsljunga som sökte medel från
Byalagspengen denna höst.
Vi vill uppmana er att försöka tänka till
kring detta. Tidigare har vi till exempel
fått medel för utomhusgym och
gemensamma aktiviteter.
Denna peng är ju tänkt att kunna vara
ett tillskott för föreningarna i byarna,
så ta med möjligheten att söka redan
då ni planerar för olika aktiviteter.
Läs gärna mer om Byalagspengen på
kommunens hemsida.
http://www.svenljunga.se/22/
kommun-och-politik/byalag/
byalagspeng.html

Tack för bidrag!
Birgitta Bårring
Evy Johansson
Lars och Monica, Målhult
Visst vill vi bygga nytt!
Under ett antal år har det talats om och
arbetats för att få fram intressanta och
eftertraktade tomter i Holsljunga. Det
har förts resonemang med Svenbos före
detta vd, markägare har vidtalats och
politiker har påverkats.
I dagsläget är visionen att kunna bygga
lägenheter på mark som ligger direkt
i anslutning till baksidan av Stråvis
dansbana. Kommunal mark som sedan
söderut övergår i privatägd mark. I
dagsläget är inte Svenbo och kommunen
intresserad av att bygga i Holsljunga.
Bland annat menar man att det inte
finns någon statistik över att det finns
en efterfrågan på lägenheter här. Vi är
dock helt övertygade om att det finns
en relativt stor efterfrågan och med ett
attraktivt läge kan det bli en än större
sådan.
Eventuellt skulle detta område inte
bara kunna inhysa lägenheter utan även
tomter för nybyggnationer av villor. På
kommunen menar man att om vi kan
hitta privata aktörer som kan tänka sig att
bygga lägenheter i Holsljunga så kommer
inte de lägga några hinder i vägen för att
vi ska kunna nyttja kommunal mark.
Är du den vi söker? Har du kontakterna vi
behöver?

Efter att kommunens invånare fick vara
med och diskutera framtiden skola
sammanställde tjänstemännen på Barnoch utbildningsförvaltningen ett förslag
på hur Svenljunga kommuns skolområde
kan tänkas se ut om ett antal år. Detta
förslag presenterades av den dåvarande
förvaltningschefen Fredrik Hellsten för
kommunens politiker vid en träff i Påarp
i maj.
Ganska
omgående
läckte
detta
dokument ut och trots att det inte var
officiellt så var det många som fick se
det i sin helhet. Detta föranledde det
möte vi hade på dansbanan i början av
sommaren. Sedan dess har det förts en
dialog mellan en del av byalagen. Några
insändare har hittats i våra tidningar och
politiker har kontaktats.
Förslaget från förvaltningen är att man

Holsljunga Byalag styrelse
Vakant
Sandra Bengtsson
Ann-Margreth Karlsson
Melinda Gunnarsson
Sixten Bengtsson
Susanne Johansson
Bengt Josefsson
Roger Abrahamsson

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kontakta Holsljunga Byalag
Postadress till Byalaget
c/o Sandra Bengtsson
Solbyvägen 15
514 93 Ambjörnarp
Epostadress till Byalaget

ska lägga ned Hillared, Holsljunga,
Mårdaklev och Mjöbäcks skolor. Det blir
till- eller nybyggnationer av skolorna i
Sexdrega, Östra Frölunda och Överlida.
Även förskolorna kommer att beröras
och för Holsjungas del vet man inte i
dagsläget utgången. Antingen räknar
man med två avdelningar, eller ingen alls.
Det är i så fall tanken att föräldrarna kör
sina barn till Överlidas förskola.
Under hösten har förslaget varit ute
på remiss hos de politiska grupperna
i
kommunen.
Landsbygdspartiet
bjöd in till ett möte för byalagen och
föräldraföreningarna där skolfrågan
diskuterades och byalagsrepresentanter
från den södra delen träffades en kväll i
Mårdaklev. Gemensamt för byalagen som
träffades är att man känner att skolfrågan
är tagen ut ett större perspektiv –
satsningen på kommunens landsbygd,
eller snarare avsaknaden av satsning.
Det finns även rena faktafel i Skolplanen
och ett flertal av byarnas representanter
som var med i Skoldialogen upplever
att Skolplanen inte tar någon hänsyn till
det som avhandlades vid dialogmötena.
Byalagen enades om att få till en rad med
aktiviteter för att fortsätta att markera
sin ställning i frågan.
Vid kommunfullmäktige, 12/2, kommer
man ta ett slutgiltigt beslut i frågan, vilket
innebär att fram till dess har vi möjlighet
att påverka partier och politiker. Givetvis
är det fritt att tycka i denna fråga, men
från Byalagets håll ser vi det som vår
plikt att strida för skolans fortlevnad. I
Värnamo kommun resonerar man som
så att utan skolan har ett samhälle det
betydligt tuffare att få till en utveckling,
och i Holsljunga tror vi på att Utvecklas,
inte Avvecklas!
/Byalaget

byalaget@holsljunga.se

Holsljunga
Byalag
önskar alla

En God Jul

byalaget@holsljunga.se
eller kontakta

Sigge Bengtsson 070 - 583 2441.
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Holsljunga Förskola/Skola

Skolgårdens barrhögar
Hej! På vår skolgård finns det mycket barr.
Vi har städat och sopat och samlat en
massa barr. Den här högen har Kalle, Svea
och Pelle varit med och byggt upp. Ett stort
projekt som övade samarbete och krävde
mycket tålamod. Bra jobbat allesammans.

Besök på Högelycke
Vi i 1-3an har gjort ett litet studiebesök på vår hembygdsgård Högelycke. Inger, Eja och
Gun tog emot oss och berättade om de som har bott här och om de gamla föremål som
finns här. Vi fick lära oss om hur det var att bo här på Högelycke på 1700-talet. Med oss
hem fick alla varsin liten påse med något gott....
Enligt det centrala innehållet ska vi i år 1-3 lära oss om:
·Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar
av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
·Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

/Linda Lundin

Bilderna som visar dom andra högarna har
till viss del vaktmästaren hjälpt till med.
Barnen formade den sedan till ett fågelbo

och vi började diskutera hur mycket barr
den innehöll? Fram med tumstock och vi
mätte diametern till 2 meter och höjden
60 cm. Vi diskuterade och gissningarna
Finbesök av räddningstjänsten
var allt från 1000 till flera miljoner. Vem vet
detta blev nästa spörsmål?
Den 17 oktober 2017 hade vi på Holsljungaskola besök av en brandman från
räddningstjänsten som visade oss en brandbil. Några röster från besöket:
Fråga Lund finns ett program som heter.
Kanske dom kan hjälpa till? Sagt och gjort - Han var duktig.(Wilgot)
- vi skickade frågan och fick omgående - Det var roligt när vi fick sitta inne i bilen och att få se sakerna de klippte upp bilar
svar att nu kunde inte frågan besvaras med.(Emil)
men kanske i nästa program. Spännande
- Det var coolt. Sirenerna och allt som fanns inne i bilen.(Gustaf)
att följa.
Vi som skickade frågan var Hampus, Kalle - Vi fick varsin julkalender.(Albin)
och Maxx tillsammans med Annika på - Stegen på taket var häftig.(Bella)
Holsljunga skola.
- Att jag fick sitta i förarhytten var roligt.(Dagmara)
/Helena Lindqvist Thorén

/Annika Wixe
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Holsljunga Skola och Fritids
Skoljoggen
Den 15 september sprang alla barn i
förskolan och skolan Skoljoggen. De små
sprang runt campingen och de stora fick
springa så många varv de orkade på Näset.
Alla var jätteduktiga och hade roligt. Innan
vi sprang hade vi uppvärmning till Samir
och Viktors låt ”Vi gör det ändå”.
Både Tumlarens- och Kajens barn från
förskolan deltog i skoljoggen och gjorde
många varv runt campingen - stora som
små deltagare. För varje varv som barnen
sprang eller gick fick dom lägga en kula i
en burk. När vi efteråt räknade antalet
visade det 33 kulor. Som grädde på moset
fikade vi hembakade muffins - som barnen
självklart bakat - och drack juice. En lyckad
utflykt i hälsans tecken.
Tack alla goa barn för er insats - bra jobbat!
Skoljoggen är en årligen återkommande
manifestation för löpning och rörelse som
bygger på glädje och gemenskap utan
krav på prestation. Barn och unga från
förskoleklass till och med gymnasiet deltar
i Skoljoggen på skoltid eller i anslutning till
skoltid.
/LInda Lundin och Annika Wixe

Fix för barnen
I mitten på september bjöd Föräldraföreningen in till fixardag på skolgården.
På ett skolråd under vårterminen hade
olika önskemål från eleverna skrivits ner
och nu var det dags att ta tag i några av
dem. Undertecknad blev några minuter
sen till starten och då var alla redan i full
gång. På långt håll hördes motorsågarnas
ilsket brummande, då operation röjning
av skogsbrynet stod på programmet.
Denna röjning banade väg för fri passage
– och ingen hinderbana - fram mot
längdhoppsgropen. Gropen fick sig sedan
en välbehövlig ansiktslyftning med en

febrilt med målarfärg. Bollrutor, hagar och
bilvägar målades eller fylldes i för glatta
och kladdiga livet. I skön solvägg rensades
landen snygga inför kyligare årstider.
Fikastunden var både välbehövlig och
välförtjänt, men framförallt väldigt
smaskig. Nöjda kunde alla konstatera att
jobbet gick framåt, men också att det
är riktigt trevligt att göra något viktigt
tillsammans, för barnen. När det sedan
var dags för skola på måndagsmorgonen,
gick det att snappa upp hur stolta barn
berättade och visade vad de hade hjälpt
till med på fixardagen. Roligt!
Stort tack till Föräldraföreningen för
initiativet till denna dag och såklart till alla
inblandade för bra jobb!
/Lisbeth Andersson

ny ram runt landningsbanan. Vid tallarna
restes en stege gång efter annan, för att
skolans fågelholkar skulle kunna sättas
upp på lagom höjd.
Golvet i lekstugan hade sett sina bästa
dagar, så där gjordes också en rejäl insats.
På asfalten jobbade både stora och små
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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Senaste nytt från
Högvads BK!
HBK
avslutade
denna
säsongen
lite senare än vad
man brukar göra.
Vi presterade inte
tillräckligt bra i
serien, där vi slutade
på en 10e plats,
och fick därmed kvala för att även nästa
säsong spela i div 5.
Vi har släppt till lite för många chanser
bakåt och inte tagit vara på dom chanserna
vi har fått framåt, och då blir det svårt att
plocka poängen som krävs för att tidigt
säkra en plats i serien till nästa säsong.
Kvalet var mer lyckat än seriespelet där
vi vann 2 av 2 kvalmatcher. Vi började
borta mot Sandhems IF (utanför Mullsjö)
där vi vann med 3-4. Sedan fick vi vänta
två veckor på nästa match där vi enkelt
spelade bort Månstads IF hemma på

Stråvi och vann med klara 5-0.
Hans Albinsson gjorde sin första säsong
som tränare för klubben, han hade ingen
lätt uppgift eftersom det försvann en
del viktiga spelare inför säsongen. Men
han har kommit in bra i truppen och fått
chansen att jobba med många unga
lovande 15-16 åringar som hela säsongen
tränat med A-laget. Det är kul att se att
dom tar för sig på träningarna. Nästa
säsong kommer ”Albin” få sällskap av
ett par mer välkända namn i bygden,
nämligen Jan Svensson och Daniel
Lindqvist. Dessa tre herrar kommer att
dela på ansvaret och de får även hjälp av
våra eminenta lagledare.
Under året har vi som vanligt spelat
Sparbankscupen som är ett sätt för
Mjöbäcks Sparbank att sponsra klubbarna
i bygden. Vi gjorde inte vår bästa cup och
fick därmed lite mindre prispengar än vad
vi fått tidigare år. Men vi lovar att komma
igen nästa år! Vi tackar Öxabäcks IF för ett

bra arrangemang!
Knytkalaset efter Holsljungamarschen
anordnades i mitten av augusti, många
partysugna kom till Stråvis dansbana och
röjde loss halva natten. Alltid härligt att
få avsluta en underbar marschdag med
knytkalas på dansbanan.
När detta skrivs så planeras det för fullt
för årets Skoj & Ploj i Överlida idrottshall.
I år lite senare än vanligt, den 24-25
november. Vi tror och hoppas på många
deltagande lag med lika härlig stämning
som det brukar vara. Kvällen avslutas
som dom gjort dom senaste åren med en
rejäl fest på Kullaberg.
Under vintern kommer vi även spela ett
par inomhuscuper, mer info om detta
kommer på hemsidan och sociala medier!
Högvads BK vill tacka alla supporters,
sponsorer, planskötare, ledare och
spelare för den gångna säsongen och ser
framemot ett spännande 2018.
/Styrelsen Högvads BK

Bakom skämtsamma ord, ligger ofta mycket allvar
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Information från Holsljunga Fiber
Det har gått ett drygt halvår sedan vårt
fibernät driftsattes. Leveransen från
vår kommunikationsoperatör Net@
Once fungerar i stort, även om några
medlemmar har haft problem i uppstarten
och andra fortfarande inte anser att
leveransen fungerar tillfredsställande.
Styrelsen jobbar aktivt med alla former av
klagomål som kommer till vår kännedom
från medlemmar som upplever att de
inte fått hjälp med att åtgärdat fel vid
direktkontakt med Net@Once. Vi tar
då kontakt med Net@Once för att hitta
lösningar på problemen.
Men, för att vi ska kunna föra en tydlig
dialog med Net@Once om de problem
som våra medlemmar upplever att de
har, måste vi ha följande information från
dig som medlem.
- När tog du kontakt med Net@Once?
- Vilken typ av fel ville du ha hjälp med?
- Vad gjorde supporten på Net@Once för
att åtgärda felet?
- Vad fungerar fortfarande inte av det som
du beställt av Net@Once, som du upplever
det.
Utan den informationen kan vi inte vara
konkreta i våra kontakter med Net@
Once och värdera huruvida de levererar
enligt avtal eller inte.
Information som vi i styrelsen ibland
får från medlemmar som inte är nöjda,
är att det trådlösa nätverket, wifi:n,
inte fungerar tillfredsställande i vissa
fastigheter. Orsaken till detta kan vara
av väldigt olika karaktär. Fastighetens
konstruktion med olika typer av väggar
påverkar. Placeringen av routern likaså.
Har huset fler än en våning påverkar det
också hur långt nätverket når. Plus att det
finns en mängd andra faktorer som kan
påverka.

Rådet vi kan ge till medlemmar som
har problem med wifi är att köpa en
accesspunkt och installera den på
en central plats i fastigheten så att
nätverkssignalerna förstärks.
Vi har också fått ett antal önskemål om
att de månatliga fakturorna bör kunna
betalas antingen via autogiro, kvartalsvis
eller halvårsvis. Vi har diskuterat detta
med ARIVAB som hanterar faktureringen
åt föreningen. Svaret är att det finns
problem med systemen som sköter
faktureringen och Swedbanks system
som i praktiken innebär att vi inte kan
lösa autogirot förrän om något år.
Däremot håller vi på att hitta lösningar
för kvartals- eller halvårsbetalningar av
månadsfakturan. Vi återkommer om
detta efter årsskiftet.
Sist men inte minst vill vi återigen
förtydliga att styrelsen, som består
av ett gäng engagerade medlemmar i
Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening, har
fått uppdraget av övriga medlemmar att
arbeta för att det levereras fiber fram till
fastigheter. Uppdraget innefattar också
att alla skall ha tillgång till bredband 200
mb/200mb till routern i huset och därmed
ansluta både TV och telefoni.
Här slutar styrelsens uppdrag. När det
gäller ansvar för hur saker och ting
fungerar med nätverk och uppkopplingar
i fastigheterna så ligger det ansvaret på
respektive medlem. Vi försöker dock att
hjälpa till med råd och stöd även i dessa
frågor, så gott vi kan.
Fibernätet är igång och nu är det styrelsens
ansvar att se till att förvaltningen av
vårt fibernät med allt vad det innebär
med underhåll, service, fakturering etc.
fungerar över tid. Under åren som gått,

sedan första styrelsemötet i dec 2012,
har det lagts ner 1000-tals timmar av
frivilligt och ideellt arbete för att alla
ska få ett väl fungerande fibernät till en
rimlig kostnad. Vi tycker att vi lyckats
bra med att lösa uppdraget så här långt
och vi har inget egenintresse i det vi
beslutar i styrelsen utan allt görs utifrån
ett medlemsperspektiv, för föreningens
bästa.
Vi är övertygade om att vi har fått
ett bra och stabilt fibernät i vår del av
kommunen. Det återstår en del arbete
med att upprätta fiberförbindelser
med omkringliggande fiberföreningar
för att höja säkerheten för nätet och
medlemmarna vi eventuella avbrott
genom att skapa sk. redundans. Det är
en kostnadsfråga som vi arbetar med
i kommunens paraplyorganisation för
fiberföreningar och Västra Götalands
regionen.
Underlag
i
form
av
fakturor,
betalningsbevis, utdrag ur bokföring samt
alla underlag från våra upphandlingar har
skickats in till Länsstyrelsen. Vi hoppas
därmed att vi skall få del av vårt bidrag
så att vi kan lösa vår checkkredit på
Mjöbäcks sparbank. Slutredovisning av
projektet är beräknat till senast 2018-1231. Dessförinnan ska slutbesiktning av
nätet genomföras plus att Lantmäteriet
ska ha gjort sitt arbete med ledningsrätt.
En kostnad på ytterligare ca 200 000 kr.
Slutligen så prognostiserar styrelsen
att medlemmarnas insats på 19500 kr
kommer att räcka för att finansiera hela
projektet.
Vi önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT 2018
/Styrelsen Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening

Bättre vara ute på hal is och ha det glatt
än att gå i lera och sörja!
Behöver du slipa dina skridskor när Holsjöns is lockar?
Det fixar Klas på Fredriksborg från en femtiolapp!

0702 - 095209
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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Min deckardebut

Det finns teman i boken.
Kommunens IT-säkerhet och hur den
faktiskt fungerar, inte bara hur man tror
att den fungerar. Ska allt som handlar om
Handlingen i Syndafallet utspelas i oss personligen och som finns registrerat
kommunal miljö, i ett kommunhus på olika sätt tas över av dataspecialister
i en mindre stad. Jag försöker lufta av olika slag? Är det bra? Jag behöver
allas våra fördomar om hur det bara nämna Transportstyrelsen så förstår
fungerar i ett kommunhus. Alla har
ni. Hur svårt det är på
synpunkter.
Men
kommunplanet kan
vad händer när en Jag har själv arbetat många år ni läsa om i boken.
i den miljö som beskrivs.
medarbetare hittas
död en morgon.
Frikyrkligheten
är
Definitivt mördad. Dramatik och ett känt fenomen i Jönköpings län där
kaos naturligtvis. Polismakten böjar jag tagit studenten en gång i tiden, där
lägga sig i och försöker ta reda på jag gått på lärarhögskolan och där jag
vad folk gör och hur saker fungerar. arbetat 18 år. Först vill jag säga att jag har
Hur hänger kommunhuslivet ihop den största respekt för religiositet och
med övriga samhället? Ja, alla andlighet. Jag har försökt visa det också.
kommunanställda har naturligtvis sitt Men hur fria är frikyrkorna? Och vad är
privata liv och sitt sociala umgänge.
frihet i det sammanhanget? Medlemmar
dras på olika sätt in i polisutredningen.
Jag har själv arbetat många år i Oförstående!
den miljö som beskrivs. Jag har
arbetat länge i ett kommunhus, Mediebevakningens
dilemma
finns
men har besökt och haft uppdrag i naturligtvis med i en tid då vanligt folk
många kommunhus. Därför vågar inte orkar med att sovra i floder av stora
jag uttrycka både en djup respekt rubriker och dramatik.
för vanliga människors dagliga och
kvalificerade slit och raljera över en massa Hur blir det då en bok?
Jag började skriva när jag gått i pension,
tokigheter man kan stöta på.
men det fungerade inte som jag tänkt. Jag
hade en röd tråd klar för mig, ett synopsis.
Men texten blev så där torrt byråkratisk i
början. Jag pausade från skrivandet. Då
började personerna utvecklas. De blev
personligheter med sitt eget sätt att
uttrycka sig. Sen kunde jag börja skriva
om dem och de fick komma till tals. Ingen
av personerna finns i verkligheten, men
jag har naturligtvis inspirerats av alla
människor jag mött och arbetat med.
ägna oss åt sådana intressen vi inte
haft möjlighet att utveckla tidigare.

Vi kom hit 1980, maken och jag och
bosatte oss i det hus vi höll på att bygga.
Då hette vi Fredrik Höper och Birgitta
Agardsson. Vi gifte oss och då blev det
Höper Agardsson för min del. Långt och
besvärligt, därför har det mer och mer
blivit BHAGAR. Jag tyckte också att det
passade bra att ge ut en deckare under
pseudonymen B hagar.
I början jobbade vi båda på hemmaplan,
men sen har vi sökt utmaningar allt längre
bort. Men Holsljunga har förblivit vår lilla
fristad i ett alltmer stressigt yrkesliv. För
några år sedan gick vi båda i pension och
har därefter haft tid att uppgradera vårt
hem, vår fristad. Vi har också haft tid att
Jamboree 2017
Hej, vi heter Astrid och Judit. Vi är med
i Svenljunga scoutkår och har varit det
sen i vintras. Den 5 till 12 augusti så var
vi på sommarens största läger, Jamboree.
Det var över 11 000 scouter från 29
olika länder. Lägret var på Rinkabyfältet
i Skåne. Det var vårat första riktigt
stora läger. Under dagarna så gjorde vi
utmaningar varje dag. En dag skulle vi
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/Birgitta Höper Agardsson
https://fbhoper.wordpress.com/bestall-bok/

gå i en labyrint och hitta olika utgångar.
Vid varje utgång så fanns det en aktivitet/
utmaning. En av utmaningarna var att ta
sig igenom en uppblåsbar hinderbana.
Sen på lördagen så var invigningen, där
uppträdde bland annat Go Royal som har
skrivit låten Swedish fika. Jamboree hade
även en egen låt.
Sen så hade försvarsmakten en
hinderbana. Vi bodde i hörnet av fältet,
by 11:11. Varje åldersgrupp hade varsin
hubb. I våran hubb fanns det massor av
saker att göra som till exempel hoppa
hoppborg, fika, spela volleyboll, göra
pyssel och mycket mer. Varje kväll så fick
vi varm choklad med kvällsmacka. Sen på
fredagen så var avslutningen då pratade
bland annat kungen. Kungen körde också
raketen. Sen uppträdde Peg Parnevik.
Kungen hade sin bil parkerad utanför
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våran by.
Vi har haft ett jättekul läger och längtar
till nästa.

Vi vill passa på att tacka alla som gett
oss burkar och köpt julkalendrar det har
hjälpt oss så vi kunnat åka på detta!
/Judit och Astrid

Bygdens egna varumärke –
Trivselbygden!
Runt omkring i bygden passerar man
skyltarna som påminner om att vi befinner
oss i Trivselbygden och var sommar
kommer den efterlängtade tidningen i
brevlådan. I Trivselbygdstidningen kan
vi läsa om små pärlor runt omkring i
närområdet och vi får fina tips på hur
vi kan spendera lediga dagar i våra
grannbyar.
Men när startade egentligen hela
projektet med Trivselbygden?
2001 fick Mjöbäcks sparbank en skrivelse
med ett förslag om att starta upp en
samverkan mellan Trivselbygdens tio
byar, Håcksvik, Mårdaklev, Kalv, Överlida,
Holsljunga, Älvsered, Östra Frölunda,
Mjöbäck, Öxabäck och Älekulla, med
hjälp av banken. Gensvaret i byarna
blev mycket positivt, man röstade
fram namnet Trivselbygden och en
arbetsgrupp sattes samman. 2004 kom
den första Trivselbygdstidningen, som
sedan dess har blivit ett återkommande
inslag. På hemsidan; www.trivselbygden.
se kan man läsa alla tidningarna från och
med 2005.
Unikt för Trivselbygden är att vi finns i tre
olika kommuner; Falkenberg, Mark och

Svenljunga. Den sammanhållande länken
är Mjöbäcks sparbank. De tio byarna är
ungefär lika stora och har den typiska
landsbygdsandan. De ideella krafterna är
verksamma och aktiva.
Nu för tiden är det en inarbetad
rutin kring mycket vad som händer i
Trivselbygdens namn. Bland annat strålar
representanter för de tio byarna samman
strax efter årsskiftet, ihop med Mjöbäcks
sparbank och STT. Där spånar man på
vad som kan vara lämpliga bidrag till
Trivselbygdstidningen från just vår by.
Vilka reportage är aktuella och hur är
det med företag som kan tänkas vilja
annonsera i tidningen? Det som kommer
fram vid detta tillfälle är underlaget till
journalister och annonsförsäljare på
STT. Under ett par månader arbetar
dessa hårt med att sätta samman årets
tidning som sedan går i tryck under maj
månad. Lagom till att semesterperioden
börjar har alla byar fått hem en laddning
med tidningar som delas ut på lämpliga
ställen. I vissa fall kan det även innebära
att man förser turistmål och turistbyråer
med tidningar utanför Trivselbygden.
Att tidningen är uppskattad märkte vi
extra tydligt i somras då vi tog en dag
då byalagets styrelse stod på Bertas
camping och delade ut tidningar och

broschyrer, samt bjöd på saft och kaffe
till förbipasserande bilister.
Endast de företag som verkar i
Trivselbygden får annonsera i tidningen.
Det har kommit att bli en riktigt bra
annonsplats och idag är det många
företag som ser det som en självklarhet
att annonsera i tidningen. Varför man
ska annonsera, kan man undra? Jo, för
att överskottet från annonsförsäljningen
går oavkortat tillbaka till Trivselbygdens
byar. Det betyder att vart byalag i år fick
strax över tretusen kronor till kassan.
Pengar som kommer bygden till nytta, så
nästa gång STT ringer och undrar om du
vill vara med och annonsera så hoppas vi
att du hänger med på tåget – för bygdens
skull!
Utöver
Trivselbygdstidningen
utnämner Mjöbäcks Sparbank även
Årets företagssatsning i Trivselbygden.
En utmärkelse som får mycket
uppmärksamhet och som vid några
tillfällen har hamnat i vår by. Sedan
2012 finns även TRIVAB – Trivselbygdens
Utveckling AB, som arbetar bland annat
som ett näringsråd och samordnare ut
mot företag och skolor. Mer om TRIVAB
läser du på deras hemsida;
www.trivab.se
/Byalaget

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

VÄLKOMNA
Öppettider
Måndag
15.00 - 17.30
Tisdag-Fredag 10.00 - 17.30
Lördag		
10.00 - 13.00
Söndag		
Stängt
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Holsljunga
Höstmarknad
Holsljunga Höstmarknad
– här för att stanna!
För tredje året i rad anordnade
Holsljunga Byalag en höstmarknad som
inte bara lockade fram det fina vädret,
utan även ett varierat utbud av bland
annat närproducerat, hantverk och
lokala producenter. Borta vid Byahuset

från en inte allt för avlägsen tid. Tänk vad
spännande att kunna gå och fika, få välja
mellan ett par olika livsmedelsaffärer,
för att inte tala om alla specialbutiker
och verksamheter som fanns. Allt i lilla
Holsljunga! Tre syfabriker såg till att förse
byborna med arbetstillfällen. Läs gärna
mer i Holsljungaboken. Om du inte har ett

där politikerna och kommunhuset har
en central roll, en miljö som Birgitta
känner till efter ett antal år med olika
kommunala tjänster i bagaget. I romanen,
som heter ”Syndafallet”, får vi bland
annat stifta bekantskap med Gunnar, en
av kommunens tjänstemän och vittne
då en av kollegorna hittas mördad i
kommunhuset. Romanen fanns tyvärr inte
till försäljning denna marknadsdag, men
det var en strid ström av spekulanter som
skrev upp sig för att få vara bland de första
som skulle få ett alldeles eget exemplar i
sin ägo.
Holsljunga Byalag passar på att tacka
er alla! Marknadsbesökare, knallar,
backluckeförsäljare,
ideella
krafter,
blåljuspersonal och er som vi möjligen har
glömt att nämna. Ett stort TACK! Vi ser
redan fram mot att träffa er alla den 29/9,
2018! Varmt Välkomna Åter!
Förverkliga dina goda idéer!
Boka redan nu in sista lördagen i
september! Det är dagen då Holsljunga
Höstmarknad kommer att gå av stapeln.
Det innebär den 29/9 2018!

Tallhaga hade en mängd med bilar
samlats för att erbjuda diverse olika
varor vid bakluckeloppisen. Vid gamla
kommunalhuset
serverades
oerhört
god fika och välgrillad lunch och under
tiden som man intog det kunde man
se blåljuspersonalen ”in action”. Polis,
ambulans och brandkår var på plats och
visade upp sina olika fordon, samt visade
en del moment de gör vid utryckning. Bland
annat fick vi se ett mycket proffsigt team
visa hur det går till när man kommer fram
till en svårt skadad person. Spännande
för både stora som små. Spännande var
det också att se alla fina fordon som
Kinds Motorveteraner representerade
med. Emellanåt låg diesellukten tät över
området.

eget exemplar i din bokhylla kan du köpa
det hos hembygdsföreningen.
Även Holsljungas senaste (enda?) namn i
deckarvärlden, Birgitta Höper Agardsson
hälsade på i Ann-Margreths hörna. Vi fick
höra både hur det kom sig att Birgitta
börjad skriva och hennes romans story.
Berättelsen utspelar sig en kommun

I soffhörnet intervjuade undertecknad
Evy Johansson om hur det var i Holsljunga
för 60-70 år sedan. Evy har ett fantastiskt
minne och har många anekdoter att
förtälja (läs en historia här intill) och kunde
även berätta om Holsljungas rika utbud
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Kanske har du någon god idé om vad man
ska kunna sälja på marknaden. Något du
tillverkat, odlat eller kanske förädlat. Din
fantasi sätter gränserna, men vi vill att det
är något unikt och gärna lokalt förankrat.
Nu har du gott om tid att planera in detta,
så varmt välkommen med resultatet vid
nästa års höstmarknad!
/Ann-Margreth Karlsson

Marknadsbesök 1937
Jag gick i 3:e klass, sista året i småskolan
och vi var 5 barn i Haga skola vid Fällhult.
Elin Persson vår lärarinna höll ett litet
förmaningstal för oss innan vi fick lämna
skolan för att gå på marknaden. - När
ni kommer till marknaden får ni inte gå i
närheten av Albertina och August. Klara
Forsberg svarade då fröken, - Det ska vi
visst, vi ska köpa flanell till nattlinnen.
Albertina svor rätt friskt och det passade

sig inte för våra öron tyckte fröken. Jag
minns också några andra knallar t.ex.
Dammbergs i Redslared som sålde
hemkokta karameller och klubbor. Tattare
Lind och hans fru Selma som sålde
tyger och fru Ahlin i Mjöbäck som var
hattmodist sålde hattar. Vanligtvis fanns
det också någon som sålde bleck, dvs.
diverse formar för bakning, men också
grova skor och honung. Det fanns en liten
röd bod där Astrid Forsberg på Änghem
sålde kaffe, smörgås och hembakta bullar.
I Holsljunga sockenbok är marknaden från
1940 omnämnd med ett kort på sidan 197,
där Ossian Nyman från Danskabo står
med en ko bland marknadsstånden.

Från sekelskiftet och några årtionden
framåt fanns utöver fasta köpmän också
en och annan ambulerande försäljare
som drog omkring i bygderna med
ett litet varusortiment i en så kallad
knallepåse hängandes över axeln eller
på en käpp. Den mest legendariska var
Albertina Gustavsson från Lundsvedjan
mellan Svenljunga och Redslared. August
och Albertina körde runt med häst och
vagn för att sälja sina varor, framför allt
i Kindsbygden, men
även i angränsande
härader. Att dom var
välkända var inte så
konstigt, då Albertina
var känd för sitt gåpåiga
sätt och grova språk
som inte var vanligt på
den tiden, men hon var
även känd som generös
och pålitlig i affärer.
Hon hade troligen en
del ställen i Uddebo som "huvudkvarter"
bland annat i Bohult, där hon knöt upp
sina påsar och grannarna kom och och
handlade efter att de prutat förstås, för det
hörde till att man skulle göra det. Varorna
hon sålde bestod mestadels av tygstuvar.
Hon hade inget att mäta tyget med men
använde armen som var en aln lång och
det knusslades minsann inte. Ibland blev
det istället bytesaffär om kunderna slaktat
eller hade annat i matväg att betala med,
vilket var lika välkommet med åtta barn
att mätta hemma.
Ovanstående är ett utdrag ur
Svenljunga sockenbok

/Evy Johansson

Välkommen!
Högvads rektorsområde har till läsåret
17/18 fått en ny förskolechef och rektor.
Spegelredaktionen hälsar välkommen hit
och undrar lite över: vem är Maria Hell?
Var bor du?
Jag bor i ett litet samhälle 1,5 mil söder om
Ulricehamn som heter Vegby.
Familj?
Jag är gift och har två barn på 8 och 9 år
samt två katter.
Fritidsintressen (om du hinner med några)?
Jag gillar att sjunga, renovera mitt hus och
resa.
Har du någon anknytning till Holsljunga?
Mina svärföräldrar bor på Bredgården, den
gula förläggargården som ligger på vägen
till skolan från byn sett.
Bakgrund?
Jag har arbetat som lärare med inriktning
matematik/no år 1-6 och har undervisat

i princip alla ämnen i skolan under ca 15
år. Mitt senaste uppdrag har varit som
rektor i Ulricehamn för särskola och
modersmålundervisning.
Har du fått en bra start på det nya låsåret?
Det har varit mycket glädje under
mina första månader som ny rektor/
förskolechef i Högvads rektorsområde.
Det finns ett stort engagemang hos både
barn, personal och vårdnadshavare att
utveckla våra verksamheter.
Vad ser du för fördelar med den lilla skolan?
I den lilla skolan har man möjlighet
att se varje individ och kunna anpassa
undervisningen utifrån elevernas behov.
I och med att förskola och skola ligger
jämte varandra har man en möjlighet att
ta ett gemensamt ansvar för eleverna
Vad ser du för utmaningar med den lilla
skolan?
Den lilla skolan kan medföra ett för litet
utbyte av sociala relationer för eleverna.
Den lilla skolan är mer sårbar om någon ur
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personalen blir sjuk. Oavsett om vi har stor
eller liten skola så är det idag svårigheter
att rekrytera utbildad personal till våra
verksamheter som ligger på landet. Detta
är en fråga vi måste arbeta med på alla
nivåer och hjälpas åt för att lösa.

Om du måste välja, vad väljer du?
Morgonmänniska – kvällsmänniska
Jag är helt klart kvällsmänniska men har
varit tvungen att vänja mig vid att vara
morgonmänniska då våra barn går upp
tidigt på morgonen.
Staden – landet
Solklart landet. Jag gillar att ibland besöka
städer men längtar väldigt snabbt hem till
gröna ängar, mossiga skogsdungar och
porlande vattendrag.
Sommar – vinter
Vinter. Jag har en stor kärlek till fjällen
och utförsåkning på både snowboard
och skidor. Att komma iväg och spana ut
över de vita vidderna och känna den kalla
fjälluften är för mig ett bra sätt att ladda
batterierna.
Hav – insjö
Jag är delvis uppväxt på havet och har alltid
haft en lockelse till vatten. Varje sommar
åker jag till västkusten med familjen och
njuter av sol och bad.
Katt – hund
Katt, kan ju knappast säga något annat när
vi har två katter i familjen.
Kött – fisk
Det spelar inte så stor roll, det beror helt
på tillfället. Det bästa är om någon annan
tillagat maten och bjuder mig på middag.
Cykla – promenera
Jag älskar att promenera och när tiden så
tillåter, tar jag gärna en tur runt näset.

11

a

Fråg

”En liten gåva är bättre än ett stort löfte”

Ulla

Vad köpte du senast?
Mat på Ica.
Om du vann på lotto, vad är det första
du skulle köpa?
Beror på summa. Bjuda med hela familjen på en resa.
Har du något turnummer?
7.
När var senast någon stötte på dig?
Var väl Anders för en sisådär 46-47 år
sedan. (Skratt)
Kan du vissla?
Ja.
Vem var den senaste som ringde dig?
Min kusin.
Är du blyg inför det motsatta könet?
Nej.
Kan du byta olja på bilen?
Nej.

Vilket stjärntecken är du?
Lejon.

När flög du senast?
I februari.

Hur många resväskor äger du?
4 st.

Vilken är din största svaghet?
God mat.
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Om du hade fått byta yrke, vad skulle
du valt?
Textillärare (arbetat som sömmerska).
Tycker du att killen borde bjuda på
första dejten?
Ja, det tycker jag. Gammalmodigt.
Kan du kasta macka?
Ja.
Vilket personlighetsdrag är ett måste
hos en partner?
Ödmjukhet och ärlighet.
När sov du senast på golvet?
Två år sedan.
Vilken färg har din tandborste?
Vit/turkos.
Om du var tvungen att äta en maträtt
resten av livet, vilken rätt skulle du
välja?
Filé.
Vilken är din favoritdrink?
Cuba Libre.
/Intervjuare: Sofia Lindgårde

Gräne Gruva
Tillsammans med Markägaren har
Hembygdsföreningen
initierat
att
man skall försöka återställa områdets
ursprungliga karaktär för tiden på
brytningen pågick i gruvan (1899-1932).
Detta då området täckts av skog de
senaste 30-40 åren, och enbart själva
gruvhålet har varit tillgängligt för
besökare. Fram till 70-talet var området
ett öppet landskap och hela bergväggen
framstod då i all sin mäktighet.
Under hösten har skogen avverkats, med
varsam hand för att undvika körskador,
även ris har forslats bort och en arborist
har även tagit ner de träd som hängde
över kanten på själva gruvan. Ytterligare
säkerhetsåtgärder
kring
gruvhålet
planeras och kommer att prioriteras.
Även en ny anslutningsväg och en lite
större parkering har anlagts, detta
kommer att helt färdigställas under 2018.
För närvarande pågår en diskussion och
planering hur vi skall göra gruvan och
området runt omkring mer tillgängligt,
hur vi skall kunna förbättra informationen
kring områdets geologiska karaktär, och
även dess industrihistoria. Vi funderar
även på att göra en promenadstig upp
till toppen av berget för att visa på vilken
fantastisk utsikt det är därifrån, mm, mm.

Nu tackar jag för mig!
Efter 8 år och 17 nummer av Spegeln drar jag mig tillbaka från Spegelns redaktion
iom detta nummer. Nu blir det nytillskott i redaktionen, med nya idéer och krafter.
Om man tänker tillbaka hur Spegeln såg ut tidigare, i svartvitt, så kan man väl ändå
säga (trots att jag är part i målet) att, efter Spegeln gått över till färgtryck, så ser den
både modernare och fräschare ut. Även reaktioner från våra läsare bekräftar detta.
Det blev också mycket roligare att jobba med innehållet efter övergången till färgtryck!
Även om det är fint med färgtryck, så är det ändå innehållet i tidningen som är det
viktigaste. Om ni läsare inte vet det, så är ni de viktigaste för Spegelns överlevnad.
Att ni skickar in material till Spegeln som speglar vår bygd i ord och bild. Tveka inte
att skicka in ditt material! En redaktions dröm är att ha mer material än utrymme i
tidningen. Även om allt som skickas inte kommer med i nästa nummer, så kommer
det med förr eller senare. Allt inskickat material gås genom och en bedömning görs
när publiceringen är lämplig. Kan vara om inskickat material är säsongsbetonat.
Tack alla läsare för alla vänliga ord och bra samarbete. Även tack till tidigare och
nuvarande redaktionsmedlemmar. Vi hade i alla fall kul på våra möten!

/Leif Johansson

Vi tar gärna emot ytterligare historisk
information kring gruvan, i stort som
smått. Ytterligare några gamla foton vore
underbart att få tillgång till.

djupare forskning kring gruvans historia
så kan vi berätta om vad vi letar efter och
lite kring den metodik som vi tror kan ha
framgång.

Är det dessutom någon som vill åta sig lite

/Holsljunga Hembygdsförening

Dessa åtgärder genomförs i så fall under
2018-2019.
Man ska aldrig skämmas för att
medge ett misstag ...
Det är bara ett annat sätt att säga
att man är klokare idag än man
var igår.
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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Presentation av en företagare - FJ Dika
Allting är relativt.
Det bästa med min fattiga barndom har
gjort att jag nöjer mig med lite lön.
Frank föddes 1959, som andre son
till Gurli och Stig Johansson, brodern
Conny är två år äldre och systern Sylvie
tre år yngre. Föräldrarna drev ett
litet jordbruk i Björstorp som hör till
Redslareds socken och de arrenderade
mark på flera håll bl.a.grannens
ladugård som var byggd för sju kor. Som
mest hade de 22 mjölkkor, eftersom
de inte fick plats inne så bands de upp
allteftersom utanför vid mjölkningen
och det fungerade ju bra sommartid.
På hösten blev man tvungna att göra
sig av med överskottet av kor. Som liten
parvel kommer han ihåg att man hade
hushållsgris och häst som hette Guliann
och som skenade vid ett par tillfällen
med såmaskinen efter sig.Såmaskinen
blev vid båda tillfällena skrot och Guliann
blev ersatt den dagen traktorn kom till
gården. Man arrenderade en hel del
mark och som mest hade föräldrarna 13
arrendekontrakt runt om i bygderna.
Som så många andra familjer så ansågs
det bättre att barnen slutade skolan och
skaffade sig ett arbete så fort det gick.
Frank blev mer eller mindre ombedd
att hjälpa till hemma på gården när han
slutade nian -75, vilket han nu anser
vara helt korkat. Han blev ganska direkt
utkommenderad på en mosse med en
gammal grävmaskin att gräva ett 3000
meter långt dike.Pappa Stig hade ju köpt
den tidigare så han hade ju lite vana att
köra men dittills hade det ju varit mest
på skoj men nu blev det på riktigt. Att
sitta alldeles ensam med sina tankar för
10 kronor i timman var ju inte roligt för
en tonåring men det gick trots allt och
han jobbade kvar till 1982 då en bekant
till familjen erbjöd honom jobb som
grävmaskinsförare med skogsdikning

vilket då var väldigt vanligt eftersom
man de åren fick statligt bidrag. Det
var ju samma typ av jobb men han kom
ändå hemifrån och fick en ordentlig lön.
Frank vågade inte berätta hemma om
jobberbjudandet och han visste inte
hur han skulle framföra det. Det bar sig
inte bättre än att Pappa Stig hamnade
på sjukhus en tid och därefter var det
bara så att han hade annat jobb och det
nämndes aldrig med ett ord.
Som anställd ville man givetvis göra ett
bra jobb, så en dag dikade han hela 1375
m en färdigt profilerad skopa, 35 cm i
botten och 1,80 i dagen och en meter
djup, där 500 m hade varit tillräckligt
bra. Här jobbade han också sju år, inga
roliga år och inget socialt liv alls. Tänk er
själva att en kall vinterdag åka till jobbet
i en frusen bil, mörkt när man åker och
mörkt när man kommer hem, igenfrusen
och översnöad maskin som tar tid att få
igång. Dessutom hade man kanske entvå kilometer att gå innan man kom till
maskinen för den åkte man inte på ut och
in utan den stod där man jobbade. Vid
den tiden fanns inga värmare vare sig i
bilar eller maskiner, inga mobiltelefoner,
men det gick för det måste, man hade
inga alternativ. Man lärde sig uppskatta
när ljuset kom i februari, hur underbart
det var efter vintermörkret.

Frågor till Frank
*Kan vem som helst köra grävmaskin?
Ja, men främst krävs ett intresse, vilket
ger en viss fallenhet.

En gång var av en tillfällighet en av
Franks kollegor i närheten av Borås
golfbana i Kråkered och grävde och blev
tillfrågade om att larva upp och göra ett
mindre arbete på golfbanan. Eftersom
det var så breda band på maskinen så
gick det bra att gå på greenerna. Efter
det så ringde man igen och på så vis kom
Frank in i golfbanornas värld. Det var en
befrielse att komma ut och slippa sitta
ensam i skogen och det blev en hel del
jobb där ett bra tag.

*Vad krävs för att bli en duktig grävare?
Att man är intresserad av att göra ett
bra jobb, då blir man noggrann. Men
som nybörjare har du inte råd att vara
noggrann utan då är det att jobba
snabbt.

Vid det laget var Frank något irriterad
på sin chef, så efter flera påtryckningar
och efter mycket vånda tog han till slut
det avgörande steget att starta enskild
firma. I Kråkered skulle södra banan
byggas och Frank blev då lovad löfte om
ett års arbete på golfbanan, han ringde
då en maskinleverantör och beställde en
Lennen 2-14 för 720000+moms och på
den vägen är det även om bolaget i slutet
på 90-talet ombildades till aktiebolag.
Hustrun Susanne kom in i bilden
1980 och tillsammans har dom
Jerry född -84 och Annie född -87.

*Vilka är dina uppdragsgivare?
Det är golfklubbarna framför allt i
Göteborg och Kungsbacka.

Hur tänker du om dessa ord?
Noggrann -Allting är relativt, alla har
vi olika referensramar, det du tycker
är viktigt kanske inte jag tycker är lika
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viktigt.
Handlingskraft -Någonting jag är
dålig på är att bedöma är mig själv. Jag
upplever det ordet som att man tar ett
kvickt beslut men jag drar gärna ett varv
till eller två innan jag kommer till skott.
Social förmåga/kompetens -Det var en
Holsljungabo som en gång sa:
-Du vet det finns kurser i social
kompetens. -Jaa, svarade jag. -Det
behöver inte du.
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*Vad är ditt egentliga arbete?
Jag är allt möjligt, jag är ju min egen
säljare, inköpare, förhandlare, prkonsult, kontorsråtta, men maskinist
eller grävmaskinsförare är ju det som
upptar det mesta av min tid.

*Har du någon hemma-/favoritbana?
Jag har en bana som jag varit på i
december månad sen -91 och det är
Göteborgs golfklubb i Hovås en mycket
speciell bana, men även Gräppås på
Onsala halvön har jag varit i 22 år frånsett
ett år.
*Är det inte tradigt att köra denna väg?
Jo, det är det men man kan ju göra något
positivt av det. Man har tid att tänka och
ljudböcker är fantastiskt. Vintern är inte
roligt det är en riktigt jobbig period. Jag
kör 5000 mil per år och jag har räknat ut
att jag kört sammanlagt 150 tusen mil i
jobbpendling, det är 38 varv runt jorden.

*Hur ser framtiden ut för din bransch?
Intressant fråga…. Efter ett antal krisiga
år för golfklubbarna så har det vänt och
de har börjat investera i sina banor men
lägger också undan kapital för framtiden
så det kommer nog inte bli någon större
förändring. En del klubbar lyckas dra till
sig yngre spelare men många får folk
över 50+ och om 15 år kommer det nog
bli många som slutar av åldersskäl.
*Åren går fort, så vad gör du om 10
år? Spikar fågelholkar, kanske något
mer avancerat. Jaha, jag har tänkt
jättemycket på det och inte kommit till
någon slutsats. Det enda jag vet är att
jag inte skall sluta idag, men det är väl
viktigt att sluta i tid för att hinna göra
något roligt. Det är säkert en konst att
gå i pension.

Holsljungamarschen 2017
Årets Holsljungamarsch, den 21:a i ordningen, gick av stapeln den 19 augusti.
Drygt 60 lag var ute och marscherade. Vädret var fint och alla deltagare var på
strålande humör. Det var en väldigt lyckad marsch och vi i Festkommittén är
oerhört nöjda. Nu laddas det för fullt för att överträffa årets succé även nästa år.
Täten placerade sig så här:
1. Nästan bra finns inte
2. Pallet Truck Front Flip
3. Stackabo Hillbillies
Festkommittén vill tacka alla markägare, funktionärer och sponsorer som
gör det möjligt för oss att ha Holsljungamarschen varje år.
Utan er vore det inte möjligt, så... TACK!
/Marschenkommittén gm Jonna Thimell

Marschen i bilder ...

*Hur viktigt är det att hålla tider,
att göra det man lovat eller avtalat?
Det varierar mellan människor givetvis,
men jag har alltid varit noga att göra det
jag lovat och hållit tider och det tycker
jag att jag varit bra på. Kommer man
sent så slösar man med andras tid och
det är inte ok. Blir irriterad när folk inte
håller avtalade tider och möten, för den
tiden kunde jag lagt på något annat, min
tid är för mig jätteviktig och ingen annan
har rätt att förstöra det.
*Vem blir företagare?
Jag vet inte vad som gör att en del blir
och andra inte. Om det är någon gen
eller om det är något annat men alla kan
säkert bli det om vilja och ambitionen
finns. Jag hade aldrig kunnat drömma
om att jag skulle vara där jag är idag när
jag startade mitt företag.
*Vilket
är
ditt
största
intresse
förutom
företaget?
Jag är intresserad av mycket, men
whisky är ett stort intresse som jag har
studerat många år och kan mycket om.
Skeetskytte har jag funderat på att börja
med när pensionen närmar sig.
*Har
du
några
råd
eller
synpunkter till dagens ungdomar?
Man måste ha fantasier om vad man vill
med sitt liv och man bör ha ambitioner.
Man brukar säga, sikta mot månen så når
du trädtopparna.
Tack Frank för du ställde upp!
/Margaretha Karlsson

Lilla Klara kommer första dagen till
skolan.
- Träbänkar! Och detta ska vara första
klass?
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

15

Nära och långt borta, blåa paket och
blåa bussar – en mormor berättar.
Aldrig hade jag väl kunna drömma om att
jag skulle få vara med om detta, då när
våra två töser växte upp på Nygården,
att vara mormor på distans och även
glad mormor på närmre håll.
Först blev jag mormor ”långt bort”.
Genast uppstod frågan – hur är man
mormor på ett levande sätt när
kilometeravståndet är så stort? Hur
ska jag göra för att den här lille killen
ska förstå vad en mormor kan vara?
Började prata med goda vänner för
att få råd, men naturligtvis var det Lisa
som gav samtalen en injektion i rätt
riktning. Vi ska ringa och prata så mycket
som möjligt, sa Lisa, använda den nya
tekniken. Hoppsan så dåligt det gick.
Nästan varje gång var Lisa och Anders
bara en massa fyrkanter. Det blir inte
roligt att ha en mormor som är så många
smådelar, tänkte jag. Som tur är har
tekniken förändrat sig till det bättre och
nästan varje gång kan vi nu se varandra.
Men då uppstår nästa problem.
Tidsskillnaden. När Anders vill prata
med mormor måste mamma tyvärr säga
att mormor sover. Du får väcka henne,
jag vill prata med henne, svarar Anders.
Hur ska en liten barnhjärna förstå att
mormor är hela tio timmar efter? Att

Mjöbäck

.

det dessutom är nio timmar ibland och
åtta timmar ibland gör det hela än mer
obegripligt.
Så när nu skypekontakt inte alltid
fungerar har jag som mormor utvecklat
en annan sida. Det handlar om blåa
kuvert och paket. Att se till att de båda
pojkarna får svenskinjektion har gjort att
jag fått lita på posten. Ungefär varannan
månad kommer jag med en försändelse
till affären i Mjöbäck. Jaså det är dags
igen? Jajamen, säger jag. Kan du väga
detta innan jag tejpar igen det? Ja det
behöver jag inte säga längre. De vet
att jag vill kontrollväga. Det gäller att
hålla sig under 2 kg. Gränskontrollen
i Australien kan ju vara ganska så
noggrann. I paketet gäller det att lägga
i saker som påminner om oss här i
Sverige och som dessutom kan ge en
inspiration till att hålla svenskan vid liv.
Så snart ett paket är skickat ligger nästa

i startgropen. Så mycket spännande
jag fått uppleva, men också alla dessa
stunder av längtan och långt bort.
Så kom då beskedet att jag skulle bli
mormor här hemma i Sverige. Mormor
för tredje gången och nu nära. Oj vilken
glädjebubbla som växte i mig. Men hur
gör man? Jag berättade försiktigt för
Emma att det kanske blir problem. Vad
menar du mamma? Jo det är ju så att
jag har stor erfarenhet av blåa kuvert
och paket, men hur gör man på så nära
håll? Emma log och sa lugnt – vi ska nog
fixa det mamma. Och det har varit ett
helt underbart halvår då jag har kunnat
ta bussen på morgonen för att tillbringa
dagen med mitt härliga barnbarn och
sedan mot dagens slut ta bussen hem.
Bussarna har varit blå – kanske tur för
mig.

Monicanders
Tel. 0325-34004

/Mormor Inger

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

Öppettider i jul o nyår:

Grattis till 100-e
numret av er fina
tidning Spegeln
och

God Jul
och ett riktigt
Gott Nytt År!

önskar
Elin, Liselotte, Maria, Pernilla, Taina och Göran
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Julafton
Juldagen
Annandagen
27-29 dec
30 dec
Nyårsafton
Nyårsdagen
2-4 jan
Trettond.afton
Trettondagen
Sönd. 7 jan.

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

Tjejkväll i Överlida
Den 16 november bjöd Mjöbäcks
Sparbank in till Tjejkväll. Ca 30 tjejer/
kvinnor/damer i olika åldrar hade
anammat inbjudan och var på plats i
bankens källarlokal. Till kvällen var två
drivande kvinnor inbjudna för att berätta
om deras intresse. Dessa två var Diana
Karlsson och Birgitta Höper Agardsson.

Hon talade om hur kroppen fungerar
som en enda enhet och att smärta i
kroppen oftast inte bara beror på en
sak utan grundas i problem på flera sätt
i kroppen och kanske under en period
på många år. Diana framhävde att hon
idag tycker att sjukdomar/smärta allt
för ofta symptombehandlas och inte
orsaksbehandlas. Mycket intressant,
vilket nog de flesta höll med om!

på boken när hon blev pensionär (fyra år
sedan) men att det var för två år sedan
som det tog fart och kändes rätt. I boken
finns det olika teman som hon vill lyfta
fram. Bl.a. IT-säkerhet och frikyrkornas
roll i Jönköpings län. Boken är skriven
under pseudonym ”Bhagar” som är en
förkortning av Birgittas efternamn och
en del av hennes och maken Fredriks
företagsnamn. Innan kvällen var slut
kunde man köpa boken och även få
den signerad av författaren själv. Som
tack fick Diana och Birgitta varsin fin
höstbukett och en stor applåd!
Tack för en trevlig kväll!
/Sofia Lindgårde

Nytt på Näset

Diana driver Dianas Osteopati i Ullared
och Birgitta har skrivit en bok, där
gruppen tjejer denna kväll fick vara med
om en förhandsvisining av boksläpp, och
gett ut i eget förlag.
Diana inledde kvällen med att berätta
om vad osteopati är och hur hon halkade
in på den banan. Det är en väldigt liten
brasch i Sverige, och finns framförallt på
västkusten. Detta eftersom skolan ligger
i Göteborg. Osteopatin bygger på fyra
stycken grundpelare:

Det bjöds på soppa efter Dianas
framförande och sedan dukades det
fram fika. Under matpausen delades ett
företags- och ekonomiquiz ut. Quizet
innehöll bland annat ord av ekonomisk
karaktär från högskoleprovet. Det blev
senare utlottning av ett presentkort hos
Diana och en bok från Birgitta, efter
slumpad dragning av quizlapparna.

-Människan är en helhet
-Kroppen är självreglerande och
självläkande
-Kroppens struktur och funktion är
beroende av varandra på alla nivåer
-Rationell behandling baseras på dessa
principer

Efter att vi fått påpekande om att
bron över till Näset började bli dålig,
tog vi beslut om att fixa till en ny.
Genom Rolf fick vi material sponsrat
av Mjöbäcksvillan och kunde sätta
igång. Ett gäng goa gubbar - och
ett par yngre förmågor - samlades

lördagen den 7 oktober utrustade
med kofot, skruvdragare, kapsåg
och elverk. Med avbrott för en liten
fikastund, kunde vi se slutet framåt
tvåtiden, men också olycksbådande
moln. När regnet väl kom, drog
Fredric i sista skruven, så vi slapp bli
blöta!
Har du inte testat bron än? Var lugn den kommer att stå stadig i många år
till...
Efter maten intog Birgitta ”scenen”
och presenterade boken Syndafallet
omlott som hon berättade om sitt eget
liv. Boken behandlar mycket av hennes
egna åsikter och upplevelser i den
kommunala miljön som hon själv varit
verksam i under sitt yrkesliv. Boken är
en deckare som utspelar sig i Eksjö. I
kommunhuset hittas en person mördad
och en polisutredning tar sin början.
Birgitta berättade att hon började skriva
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

Stort tack till
Mjöbäcksvillan
för finfint material!
Tack också till alla som
personligen eller via sociala
medier visat uppskattning för
vårt jobb!
/Hemmetföreningen
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Lika som bär
Jonna Thimell

?
Nour El-Refai

- Pappa, kan vi få katt till jul?
- Nej, vi ska ha skinka som vanligt!

********

- Varför är tomten så röd på kinden?
- Han har fått så många julklappar.

********

- Har julen varit bra?
Nej, den tog musten ur mig!

18
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LJUNGHAGAHALLEN

God Jul

Välkommen att hyra idrottshallen i Holsljunga!

&

För endast 60 kr/tim har du tillgång till hallens faciliteter som bollsporter av olika
slag, tennis, badminton och nytt sedan i somras, mattcurling. Varför inte ta med
barn och barnbarn en stund för att leka tillsammans.?

Gott Nytt År

Hallen kan användas för festarrangemang och då är hyran 500kr/tillfälle. Det
inkluderar övervåningen med pentry. Övriga arrangemang kostar 140 kr/tim. Om
ett arrangemang medför att man måste bryta och ställa in redan bokad abonnent,
tillkommer kostnad för de timmar man bryter.
All ströbokning sker hos hallvärdarna. Uthyrning utöver strötillfällen sker genom
Maria Johansson eller Monika Söderberg på Moga Fritid tfn: 18192, 18191.
Hallvärdskapet innahas två veckor per månad. Det namn som står först i månaden
har de två första veckorna. Om den aktuella hallvärden inte är tillgänglig kan
uthyrning ordnas ändå. Kontakta någon i Hallkommittén.
Du kan även själv söka information om lediga tider på nätet. Det går dock ej att
boka tider här!
Hallvärdar:
Januari
Rolf Järphag		
Sixten Bengtsson

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

rolf.b.jarphag@gmail.com
sigge.bengtsson@home.se

önskar vi alla våra
härliga och underbara
motionärer som är med
oss i Ljunghagahallen!
/Matilda, Melinda, Torbjörn, Lena och Jonna

Februari
Bernt Johansson		
Peter Karlsson		

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

ramnas49@gmail.com
petkar@telia.com

Mars
Ulf Litzell		
Erland Josefsson		

076-827 2728		
0738-131434		

ulf.litzell@gmail.com
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
Fredrik Höper		

33395 el. 070-5888036

September
Tage Johansson		
Klas Johansson		

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

Oktober
Martina Christiansen
Jonna Thimell		

0706-533301
martina.christiansen@gmail.com
0708-106421		
jonnathimell@hotmail.com

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

Följ holsljungaspinningochbox på
Instagram & Facebook
Ni kan följa oss utan att själva
ha ett Facebookkonto!
Googla på
holsljunga spinning och box
så hittar ni oss.

Passa på att
prova
fredrik.hoper@gmail.com

klasurban@hotmail.com

Senast uppdaterad 2017-11-30

Denna lista finns även på www.holsljunga.se alt.
www.svenljunga.se (sök på Kultur och fritid/idrottshallar/holsljunga)

MAT TC U RL ING
när du hyr hallen!

HALLKOMMITTÉ LJUNGHAGA
Fredrik Höper
Ulf Litzell
Jonna Thimell
Stefan Gustavsson

Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är Stefan Gustavsson 073-342 61 74.
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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PLANKET - Händer på böggda

BOKA REDAN NU!

Du kollar väl dina

Lördagen den 2 juni
är det åter dags för

MUSIKQUIZ
Mer information kommer!

REFLEXER
innan du ger dig ut
i höstmörkret?

Valborgsfirande 2018

Vem vill du ska få den prestigefyllda utmärkelsen

”Årets frivilligarbetare” 2018?
Lämna ditt förslag till någon i Byalagets styrelse
eller

lämna ditt förslag via mail till byalaget@holsljunga.se senast 31 mars 2018.

/Byalaget

Höstmarknad 2018
Boka redan nu in sista lördagen i september!
Det är dagen då Holsljunga Höstmarknad kommer att gå av stapeln.

Det innebär den 29 september 2018!

Bastu på gymmet
Fredagar 17.00 - 20.00
Gemensam bastu, alltså
både damer och herrar
(med badkläder)
Kostnad 20 kr/gång

Boka in
Söndag 6 maj 2018
Då är det dags för

Holsljunga IF:s
loppmarknad
/Holsljunga IF
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/Byalaget

Tack!
Vi vill tacka alla som skänkt burkar till
oss så att vi kan åka på läger och ha
kvar våran scoutgård.
Vi vill speciellt tacka HBK för burkarna
och flaskorna vi fick från knytkalaset.
Nu hämtar vi inte burkar förrän i
januari, men det går bra att lämna
hos oss om du har burkar du vill bli av
med.
/Astrid och Inez

PLANKET - Händer på böggda

Uthyrning av bord & stolar
Skall du ha fest
och många gäster?
Då kan du hyra bord & stolar till
ett mycket rimligt pris genom
Byalaget.

TOMTEPROMENAD
på Näset med start & mål vid Campingen

Lördag 9 december 14.00 - 16.00

Tag kontakt med någon av
nedanstående personer:

Startavgift 50 kr per startkort

Bengt Josefsson
Tel. 073 - 054 6142

I startavgiften ingår tipspromenad
(vinst både på svaren och startkort),
glögg o pepparkaka, korv o bröd o dricka,
Julklapp till barnen.

Sixten Bengtsson
Tel. 070 - 583 2441
Hyra betalas till
Bankgiro 5463-8606
eller via
Swish 123 618 88 74

Caféet vid Campingen är öppen
Liten julmarknad i målområdet
Försäljning av hembakat, ljus,
hemvävt, mejeriprodukter,
charkuterivaror, honung, sylt,
aloe vera mm

Antal tillgängliga bord: 19
(30:-/bord)
Antal tillgängliga stolar: 90
(5:- stol)

Lotterier för välgörenhet,

– Var det många som
dansade runt granen?
Arrangörer
Holsljunga Hembygdsförening
Holsljunga Byalag
Föräldraföreningen(åk6)
Kyrkliga syföreningen

– Ja, varenda kotte.

Kontaktannons
Är du den vi söker?
Man eller kvinna?
Gammal eller ung?
Vi är flexibla!
Sökes:
Teknisk skribent med
Holsljungaanknytning och lagkänsla.
Dålig humor är meriterande.
Finnes:
Två superlativa skribenter med
varierad grad av tekniskt kunnande.
Ledord: Vi gör alltid vårt bästa!
Passar denna beskrivning in
på dig? Vill du jobba med oss i
Spegelredaktionen? Skriv några
rader till oss på
spegeln@holsljunga.se
/Lisbeth & Sofia

Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

21

Gör ett besök hos
Vid köp av butiksvaror för 500 kr får ni en julklapp (gäller 27/11-23/12)
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
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Ny i byn: Harry
Vad heter du mer än Harry?
Halvard Björklund.

Vad är din favoritmat?
Plättar/pannkakor, majskolvar och kokt
äggula.

Var bor du?
På Vilan, i Holsljunga, i Sverige, i Europa, i
Världen.

Hur långt hår har du?
½ cm i pannan och 2-3 cm på ryggen. Jag
håller på att odla långt hår på svansen.
Är du vig?
Nej, jag brukar inte göra atletiska
övningar.

Var kommer du ifrån?
Eksjö.

Blir familjen arg på dig ibland?
Varför?
Ja, när jag blir rastlös och går runt och
flyttar på allt.

Vad heter din mamma och pappa?
Shantie och Stig.
När går du upp på morgonen?
Kl. 5.20.

Till sist: har du några kloka ord att säga
till oss människor?
Ät och sov och njut av livet!

Var sover du?
På natten sover jag i min säng i köket. På
dagen på en filt i rummet.

/Intervjuare: Kalle Johansson
Foto: Martina Christiansen

Vad gillar du att göra?
Leka tage och äta.
Hur många tänder har du?
Vet inte.

kantareller.

Gillar du att äta svamp?
Ja, gula kantareller är godare än tratt-

PS Följ mig på
#Harry_the_happy_minipig DS

Nyheter från Hembygdsföreningen

fungerat
helt
fantastiskt
bra. Leaderprojekt vid gruvan. Vi har lagt grus
Midsommarfirandet
blev
ett
fint
bevis
på banvallen och gjort en ny spång över
Just nu händer det mycket i Hembygdspå
samarbete
i
Holsljungas
fina
anda.
vattendraget. Området har städats och vi
föreningen. Vi är glada över alla er som är
Campingen
var
samarrangör
vid
vårt
har också haft en ”Gruvans dag” i samband
medlemmar och på olika sätt stöttar vårt
firande
och
campinggästerna
kom
till
med Eko-museets dag. Vi har också
arbete.
vår
stuga.
Vi
hade
över
200
betalande
haft många kontakter med markägaren
En av de sista dagarna i augusti gjorde
besökare.
Ett
uppskattat
inslag
under
som vill försöka få fram den potential
vi en Torpvandring längs Hålvägen. Den
vårt
firande
var
att
Vikingaföreningen
som gruvan har. Under hösten skall han
är synlig på Nygårdens och Sjögårdens
Avangur
kom
till
oss
och
hade
utställning
försöka anordna en bra parkering och en
marker. Det var mycket intressant att
och
uppvisning.
ny väg in till gruvan. Allt detta kommer
höra minnen berättas när vi stannade till
Mitt
i
sommaren
hade
vi
ett
våffelcafe´
att förhöja områdets attraktionskraft.
vid torp och kulturminnen längs vägen.
med fotoutställning. Det Allt arbete sker i nära samarbete med
var mycket uppskattat Hembygdsföreningen.
och våffeljärnen gick på Tomtepromenaden
högvarv hela em.
Hembygdsföreningen har tagit över
Vi har fått in en ansvaret för att ordna en Tomtepromenad
bra
slant
till
vår andra lördagen i advent. Vi sammankallar
skorstensinsamling och till en planeringsträff i oktober och ser
hoppas att vi kan åtgärda vad de olika föreningarna vill göra. Vi får
skorstenen så snart som fördela ansvaret och vara en spindel i
möjligt. Vi har tyvärr fått nätet.
Torpvandring vid dansbanan, Fågelvik objudna gäster i form av
/Styrelsen i Holsljunga
Dansbanan vid
grävlingar
under
stugan.
Hembygdsförening
Fågelvik väckte några minnen. Vi som
Vi
hoppas
kunna
få
bort
dem
och
täta
till
var med blev inspirerade till att fortsätta
vandringen nästa år uppför Sjögårdslid deras hål. I den vevan
och besöka torp och andra kulturyttringar ska vi också kontrollera
statusen på golvet och
längs vägen.
därefter kan vi åtgärda
Studiecirkel
skorstenen.
Under vintern 2017/18 kommer vi att Till våren ska vi måla
fortsätta med vår studiecirkel omkring stugorna så de blir
syfabrikerna som funnits i Tallhaga, röda och fina.
vårt Byahus. Vi vill försöka spegla livet Om du som läser detta
i och omkring syfabrikerna. Vi har nu känner att du kan bidra
kommit till den fasen då vi skall renskriva med faktakunskaper
anteckningar, studera bilder, lyssna på och/eller arbetsinsats
intervjuer. Om du känner att du vill tillhöra så hör av dig till någon
gruppen som jobbar med detta så är du i styrelsen.
jättevälkommen.
Gräne gruva
Högelycke
Under
sommaren
Gräsklippningen har under sommaren har vi genomfört ett
Järnvägen vid gruvan, mysig rastplats vid Hallången
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Mitt liv - Evy Johansson

som furir så därför fick han inte något
inresetillstånd. De förälskade ville bygga
sig en framtid tillsammans och såg sig då
om efter något eget.
Efter att Karl och Judith hade åkt runt
med en mäklare och tittat på fyra gårdar
till bl.a. Framnäs, Floghult som dock
var för dyra och det tredje stället låg för
lågt och hette Brunnsö. Det fjärde, Lilla
Börselid var bra, för det låg ju närmare
tätorten och släkten. På hösten 1927
köpte föräldrarna av makarna Nelsson
och flyttade dit våren därefter. I början
bodde mormodern med den lilla familjen
men flyttade senare till Svenljunga.
Stället ligger alldeles nära sockengränsen
mot Revesjö, Örsås och Östra Frölunda.

Min far Karl Ebbersten föddes 1894 på
Riskulla i Örsås. Vid 5 års ålder 1901
flyttade familjen till Axelfors där farfadern
fått tjänst som mjölnare och som ansvarig
för sågverket hos statsrådet Nylander på
Axelfors gård. Som barn var han sjuklig i
tbc/lungsot som tog många liv, men mot
alla odds överlevde han denna hemska
sjukdom.
Karl tog värvning 1914 vid Jönköpings
regemente och tog tåget från Axelfors
till Limmared där fick han byta tåg.
Som färdkost hade han ett paket med
smörgåsar och en vanlig flaska med kaffe,
invirat med en tidning och en strumpa
om, den tidens termos. Efter ett par år
började han som linjearbetare i Uppland,
Södermanland
och
Östergötland.
Därefter arbetade han med bygget av
järnvägen Arvika-Mellerud, men 1926
återvände han hem.
Mor Judith född 1900 på torpet Lunnabäck
eller Fallbröten som man vanligtvis sa,
under Ararp i Håcksvik. Något giftermål
blev det inte för mormor då morfar åkte
till Amerika. Mormor gifte sig ett par år
senare med en änkeman med fem barn
i Ullasjö. Det var vanligt på den tiden att
man fick söka sig bort för arbete redan
i unga år. Judith tog arbete på bl.a.
Torstorps gård i Svenljunga och Klovarp
i Ullasjö, efter det Borås och Göteborg,
ofta bara några månader på varje ställe.
Hon blev hemkallad strax före jul 1916
för att mor ordnat en tjänst åt henne som
piga på Kilagården i Svenljunga. Innan
hon började på den tjänsten fick hon åka
hem och fira jul med familjen. Hon åkte
till Amerika 1923 och jobbade i Chicago
några år. När hennes mor blev dålig fick
hon permission ett halvår från sin tjänst
för att åka hem och hjälpa sin mor.
Meningen var att Judith skulle återvända
till sitt arbete i Amerika men ödet ville
annorlunda. Judith hade då träffat Karl
och känslor uppstod. Han hade ju varit
stamanställd vid Jönköpings regemente
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Jag föddes 14 juli 1928 och förblev enda
barnet i familjen. I Haga småskola som
det hette då, var klasserna 1-3 som låg vid
Fällhult och vår fröken hette Elin Persson.
Det fanns även småskolor i Sjövik 1-3 och
Brunarp som hade 1-5 skola. Folkskolan
med klasserna 4-7 låg där vägen går
ner till Holsjön och badplatsen och på
platsen finns numera en minnessten. Den
skolan var verksam mellan 1862-1950 då
nuvarande skola togs i bruk. Då gick man
bara varannan dag både i småskolan och
Folkskolan. I folkskolan gick 4-5 ihop och
6-7, så varannan vecka gick vi måndagonsdag-fredag och veckan därpå tisdagtorsdag-lördag. Lärare och kantor var
Nils Forsberg som kom från Bohuslän och
slöjdfröken var hans fru Ingeborg, som
även var vanlig lärarinna.
Vägen till skolan var cirka 4 km lång
och den första tiden följde mor mig en
bit och mötte efter skolan men sen fick
jag gå själv, för det fanns inga fler barn
på det hållet. Så var det för alla barn på
den tiden, om det inte fanns flera barn
i familjen eller grannskapet som man
kunde ha följe med. Eva Nyman från
Danskabo och jag fann varann från första
stund fast vi aldrig träffats tidigare.
Hon var min bästa kompis genom hela
skoltiden och även senare. Fröken sa ifrån
att de två skulle sitta ihop och att Klara
“Kajan” Forsberg från Änghem skulle
sitta på första bänk för hon for omkring
så. Hon blev aldrig riktigt populär och
fröken var inte alls snäll vid henne, kanske
pga av att föräldrarna anordnade danser i
hemmet m.m. för det sågs inte med blida
ögon. “Kajan” höll dock kontakt med
mig under många år fast hon flyttade ett
flertal gånger.
Man var ju väldigt religiösa förr, ja,
alldeles förskräckligt och det krävdes av
oss att gå till kyrkan. Jag kommer ihåg
när jag gick i första klass och vi skulle gå
till Julottan, det var tidig otta så vi fick gå
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

upp tidigt. Vi skulle ha följe med Issi och
sonen Arvid i Börselid och när vi kommer
in där så var dom knappt uppkomna för
vi hade väl gått så tidigt. På hemvägen
skulle vi äta frukost där innan vi gick
hem. De hade maten ståendes framme
sen julafton, täckt med tidningar. En del
gjorde så för att Tomten och de avlidna
skulle ha något till livs men vi hade inte
den seden i vår familj. Så mycket folk det
var som gick till kyrkan då och så många
vi var på hemvägen som hade sällskap
och idag går inte en enda människa från
det hållet. Jenny och Axel från Långhult
gick varenda söndag.
Vid 14 års ålder, 1942-43, läste jag för
prästen, den 8 maj konfirmerades vi och
nattvarden var den 10 maj. Tre veckor
före och tre veckor efter jul hade vi
fortsättningsskola för Forsberg då man
fick lära sig bokföring, betala räkningar
mm. Den 11 maj 1943 började jag arbeta
i Rydshults syfabrik som låg mellan
Fornebo och Karkashult, inte allt för långt
hemifrån men vägen dit genom skogen
med djupa spår till Fornebo var inte alls
rolig. Det är längesen nu som fabriken
revs och det känns nästan sorgligt när
man tänker på det.
På våren 1944 meddelade Persson
som ägde fabriken att han hade köpt
ett hus, Solsäter i Holsljunga som han
skulle göra i ordning och flytta fabriken
dit. Vi blev alldeles lamslagna av denna
nyhet men Eva och jag hade inte gått
skolkök så det blev ju ett bra tillfälle. Jag
tyckte det kunde vara roligt men Eva
blev förbannad, för på det tjänade man
inga pengar tyckte hon, men så blev
det. I skolköket var Svea Johansson från
Älvsered lärarinna och fanns på andra
våningen i Folkskolan. När vår utbildning
var klar så började jag åter på Rydshults
syfabrik. Om syfabriken någon gång blev
färdig vet jag inte, för det var inte målat,
men det gick ju att jobba i alla fall.
John Johansson, som i folkmun kallades
”Ängnarn” och Kalle i Målhult var nog de
som hade byggt huset men Kalle drog
sig ur samarbetet, så ”Ängnarn” fortsatte
själv att bygga lite hus runt om i byn.
Gunnar Hallgren på Stubbagärde sålde
cyklar och hade cykelverkstad på första
våning, på “Skrämbo”, det lilla röda
huset på Furuvägen-Lilla Fridhem. Han
var handikappad med förvridna händer,
trots det kunde han cykla och reparera.
Jag var i stort behov av en cykel då min
gamla var sönder, så jag köpte en cykel
av honom. Jag fick låna pengar hemma så
jag kunde betala kontant för det var mer
fördelaktigt för då fick jag även ljus på
cykeln.
När jag började arbeta i byn behövde

jag någonstans att bo så jag skulle slippa
cykla så långt varje dag. På Stenkullen
hos Olga och Tage Oskarsson fick jag
ha en säng i köket, som vi tog bort varje
morgon, för Tage satt där och stickade.
Det är huset på kullen mitt emot f.d.Icaaffären. Olga arbetade på syfabriken Rex.
När jag var 17 år började jag på Holsljunga
syfabrik (vandrarhemmet), med ett
trettiotal anställda och var där ett år.
Vi sydde åt Algot Johansson, Libo och
Erlabolaget. Vi sydde nästa uteslutande
barnkläder till Algot Johansson bl. a.
4000 par lekbyxor per vecka. Åt Ribo och
Algots sydde vi mycket shorts. Sen kom
raglan-overaller åt en ny firma i Vegby,
ägaren var son till Algot Johansson. Man
hade tjatat på mig att komma tillbaka
och nu erbjöd de mig 1,25 i timmen
och jag som inte ens tjänade 1 krona
behövde inte tänka länge. Det blev åter
till Rydshults fabrik och där stannade
jag i ca tre år. Sen började jag åter på

Skogsborg 1949 och då hade fabriken
bytt namn till Arne konfektion, ägare var
företaget i Vegby och där var jag kvar i
11 år. Därefter var jag hemmafru i tre år
och sen hade jag hemsömnad under fem
år åt Bo Arvidsson. Sen jobbade jag på
Skogsborg under flera år och under ett
flertal olika företag. Under ett år var jag
hos Westlunds i Axelfors. På Skogsborg
fanns också under en tid en kartongfabrik
som gick under namnet Kartongen men
det har även varit syfabrik och på senare
år pub. Förvärvsarbetade gjorde jag till
1985 då fabriken lades ner. Då inga lätta
arbeten gick att få inom textilbranschen
och rygg och nacke var slut, fick jag
pension när jag var 60 år.
Jag var tjugo år när jag blev ihop med
Evert och vi gifte oss när jag var närmare
tjugotre. Vi bodde ihop med hans far,
det som kallas Smen´s men som heter
Karlsberg. Evert hade tre systrar och
varje lördag eftermiddag kom hans ena

syster med sina två barn med rälsbussen
för att hälsa på sin far och stannade till
söndag kväll. Någon hjälp var det inte tal
om, utan hon skulle vila upp sig. Jag hade
ju fullt upp ändå, med massor av arbete
som skulle skötas på helgerna utan att ha
“gäster”.
Vi fick inga egna barn men vi har två pojkar,
en fosterson och en adoptivson. Evert var
ju smed och hade arbetet hemma så det
fungerade bra med pojkarna. Änka blev
jag vid 47 års ålder, Evert var 7 år äldre och
dog alldeles för tidigt av cancer i ryggen.
Jag har under många år släktforskat och
är medlem i Kinds forskarklubb. Det är en
bra förening och i deras tidning har jag
skrivit artiklar om mina anförvanter men
numera är jag klar med forskningen. Jag
är med i PRO och åker på deras träffar
och lite annat trevligt ihop med väninnor.
Eftersom jag inte har bil längre, så är jag
tacksam så länge jag får åka med och
givetvis hjälper jag till med bensinpengar.
/Intervjuad av Margaretha Karlsson

Halloweenvandring

Halloweentema. Frågorna var iochförsig
inte på detta tema, men mörkret,
maskeradkläderna, lyktorna och sist men
inte minst det läskiga godiset gjorde att
det var lagom kusligt.
Det var dryga 30 st som vågade sig ut i
mörkret och deltog i promenaden som
gick över skolgården och vidare ut i
skogen. Vem som vann? Det har vi ingen
aning om.

Alla fick korv kokad på stubbe och läskigt
godis i målgångspris. I väntan på att alla
skulle komma i mål lektes det givetvis
mörkerdunken bland skolbarnen, medans
förskolebarnen fascinerat klappade på
minigrisen Harry, som givetvis njöt av
uppmärksamheten.
Vi i Holsljunga Föräldraförening tackar
alla som kom och hade kul med oss.
/Jonna Thimell
Holsljunga föräldraförening

Under loven är det brukligt att
Föräldraföreningarna hittar på något kul
för barnen i byarna. Och så även detta
höstlov.
Holsljunga Föräldrarförening bestämde
sig för en tipspromenad. Då barnen
verkligen anammat Halloween och tycker
det är kul att klä ut sig, så bestämde
vi oss för en tipspromenad med
En stor julblomma till alla grannar och
förbipasserande som slänger ett öga på
våra djur och betesmarker och låter oss
få reda på om något hänt dem.
Vi är mycket tacksamma för er hjälp!

God Jul
önskar gårdsfolket
på Stommen, Holsljunga
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Kyrkan
Spegeln fyller hundra (nummer), och
jag gratulerar till denna aktningsvärda
nummerålder! Det ska bli spännande att
läsa detta jubileumsnummer.
På min morgonpromenad gick jag
förbi en gammal blå cykel som min
sommargranne satt vid ladugårdsväggen.
Då mindes jag, det är ju Bertas blå
cykel! Berta min vithåriga, spänstiga
barndomsgranne och hennes fina cykel.
Jag minns när hon köpte den, och den
lilla flickan i mig kommer ihåg att jag
tyckte den var sååå fin. Nu står den där
obrukbar med blommor i cykelkorgen.
Lite vemodigt känns det.
Några hundra meter till och landskapet
öppnar sig, men så här brukar det inte se
ut? Den här skogen har jag gått genom
tusentals gånger, lite mörk och nästan
trolsk. Men nu är skogsmaskinen i full
gång och jag ser hur träden börjat fällas,
landskapet öppnar sig, solens strålar
hittar ner till marken och det blir så ljust
och härligt. Min kusin, som slagit följe
med mig, berättar att det ska planteras
lövträd här. Jag får en sådan där skön
Välkomna till helgens gudstjänster.
Kvällen före första söndagen i
Advent 2/12 kl. 18.00
Helgmålsbön med musik i Holsljunga
kyrka.
Julafton 24/12 kl. 11.30
Sedvanlig samling vid krubban.
Annandag jul 26/12 kl. 16.00
”Musik i juletid”. Musikgudstjänst med
Mjöbäck Holsljunga och Överlida
kyrkokörer
Titta i Kyrkobladet vad som händer mer
i din kyrka, ditt församlingshem och i
hela Mjöbäck Holsljunga församling.

Vi minns några härliga
septemberdagar!

/Foto: Ann-Christine Aronsson)
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välbehagskänsla när jag tänker på hur
vackert det kommer att bli en dag.
Livet
förändras,
ibland
kommer
förändringarna sakta, nästan omärkligt,
då kan ett ”komihåg”, något konkret, som
en gammal blå cykel mot en vägg eller en
artikel från ett äldre nummer av Spegeln,
plötsligt får oss att minnas. Andra gånger
är förändringen snabb, överraskande och
skrämmande, från en dag till en annan,
från en sekund till en annan. Hela ens livs
landskap förändras snabbare än vi hinner
tänka och riktigt fatta.
Men förändras då allt?
Nej, det finns något eller kanske bättre
Någon som är oföränderlig. Guds kärlek
är evig och stark, Guds längtan efter
kontakt med oss, att vara nära oss har
inte förändrats. Barnet i krubban som vi
snart firar är ett ”komihåg”. Ett ”komihåg”
som visar på Guds kärlek. Ljusen vi tänder
i advent och juletid får oss att minnas
människor vi älskat och saknar, och det
påminner om hoppet att mötas en dag
och om Jesus Kristus som är världens ljus.
Jag önskar er alla en fin adventstid och en
God Jul.
/Katarina Redegard

Adventsbetraktelse
När jag skriver det här är det en
fantastiskt vacker höstdag och jag är just
hemkommen från Holsljunga marknad,
fylld av alla goda möten jag och familjen
har fått vara med om.
När ni läser det här så sveper
vintermörkret in oss alla och då är det
så bra att ha sparat på sådana här ljusa,
varma och fina dagar som vi har haft idag.
Det kan man leva länge på.
Nu är det adventstid – längtans och
väntans tid. Väntan på ljuset. Inte bara i
kyrkans värld tänder vi ett adventsljus i
taget och ser med förväntan fram på vad
som ska komma. Det tror jag de flesta av

oss gör. Trots att jag är vuxen sen länge
får jag varje år den här pirrande känslan
av förväntan. Något ska hända. Något
har hänt. Vi väntar och vi tänder ju inte
alla fyra ljusen på en gång – utan ett i
taget. Så långsamt och olikt vi gör allt
annat i vår värld idag - vi som är vana att
få allt på en gång eller byta och bläddra
bort så fort något inte passar direkt.
Men, adventstid kan också vara mörkertid.
Det finns kanske en del av oss som vill
slippa allt som har med advent och jul
att göra. För ingen annan tid på året blir
den ensamme så smärtsamt ensam. Den
som lämnat sina nära och kära i ett annat
land, den som förlorat en livskamrat,
ensamheten har många ansikten. I
advents- och jultid får vi bära ljuset till
varandra, precis som ni skapade den fina
stämningen på Holsljunga marknad. Ett
litet enkelt hej till den ensamme kan lysa
upp en hel vinterdag. Ett hur mår du? kan
öppna dörrar över gränser.
Snart kommer vi att fira advent i våra
kyrkor. Orden och musiken bär budskapet,
det är fest och det är förväntan. Lovsång
och toner som ringlar upp under valven.
Det är tradition – så har det alltid varit.
Men det är också uttryck för vår längtan.
Längtan efter ljuset och friden. Våra
adventsljus blir en påminnelse om det
största ljuset av alla. Ljuset som ska bära
oss. Han som snart ska födas i ett stall.
Han ska ha många namn och det största
ska vara fridsfurste.
Gud är hos oss, ljus i natten,
för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära
i ett litet barn som ser oss.
Psalm 744

Gott nytt kyrkoår och en fridfull jul!
/Ann Fagerlund
Präst och flyktingsamordnare i Kinds pastorat

Stort TACK till Hemmetföreningen och Bengt Josefsson
för de nya borden på Näset!
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller
kanske kontaktperson? Det behövs fler trygga vuxna som
kan stötta ett barn eller en ungdom.
Det finns barn som behöver en annan familj/vuxen för en
tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så
betyder det lilla så väldigt mycket.
Är du intresserad? Hör gärna av dig till Alexandra Bunde,
familjehemssekreterare, alexandra.bunde@svenljunga.se 0325-18451

– Vad gör norrlänningar
när det blir kallt?
– Sätter sig kring
stearinljus.
– Vad gör norrlänningar
när det blir väldigt kallt?
– Tänder stearinljusen.

Vem är eländigare än den eländige, som ej är medveten om sitt eget elände?

Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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Bruksanvisning för Spegeln
1.Varje ideell förening i Holsljunga ges möjlighet att skriva om sg själva, för medlemmar och/eller Holsljungabor i allmänhet.
2. Skolan får möjlighet att ansvara för en del av tidningen. Med skolan avses inte bara skolan i Holsljunga, utan även skola på annat håll
där Holsljungabor är inblandade.
3. Insändare skall finnas.
4. Artiklar av allmänt intresse för Holsljungabor tas gärna in för publicering.
5. Redaktionen kommer att skriva egna artiklar.
6. Annonser av typen: KÖPES, BYTES, SÄLJES tas in. Ingen avgiftta tas ut f.n.
Denna bruksanvisning fanns med
7. Artiklar av rent partipolitiskt innehåll tas f.n. inte in
i det absolut första numret av
8. Artiklar som till sitt innehäll strider mot Byalaget principer, tas inte in.
Spegeln,februari 1982.
9. Format på insända artiklar (skrivna eller ritade):
1. A4
2. Bredden ska inte överstiga 170 mm på det skrivna.
3. Spaltteknik får användas. Max bredd 84 mm.
4. Lämna gärna in direkt kopierbara skrivmaskinsskrivna artiklar.
10. Distrubutionen av tidningen sker genom utbärning och dörrförsäljning.
11.Framställning av tidningen sker helt på ideellt sätt. Emellertid måste en liten summa pengar uttas för varje ex för att täcka vissa
direkta kostnader (tryckkostnad o.dyl.)

Spegelns logotyper
under sina 35 år
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Skolambassadör för EU
I april 2017 påbörjade Margaretha Litzell sin utbildning i Bryssel för
att bli en av Sveriges skolambassdörer för EU. En skolambassadör
ska inspirera och stötta kollegor på sin arbetsplats att lyfta
undervisningen om EU och Europafrågor.

Uthyrning av Skylift

Margaretha jobbar som vård- och omsorgslärare på Tranemo
Gymnasieskola och har stort intresse för utvecklingsfrågor rörande
vård och omsorg och
skolutveckling.
Hon
förklarar att i dagens
skola finns det elever
från världens alla
hörn och att ett nytt
tankesätt
behövs.
Integrering och internationalisering
är viktigt för vår
framtida arbetskraft.
Margaretha ser mycket
fram emot sin roll
som skolambassdör.
Hon ser en av de
viktigaste uppgifterna
som skolan har är
den att få eleverna
omvärldsorienterade.
Förståelsen för att
vårt område är del av
något större, som EU,
och att vi alla påverkas
av händelser i EU och
världen. /Sofia Lindgårde

Pressning av
hydraulslang
Försäljning av olja

Gösta Karlsson
KÄLLEBACKEN
070 - 6814601

JULÖPPET

Onsdag 6 december 17.00 - 19.00
är alla välkomna till gymmet!
Bastun står på, vi bjuder på glögg och
pepparkakor och ni har möjlighet att
köpa hälsosamma julklappar.

Välkomna!

Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017
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God Jul och Gott nytt år önskar vi er!

Vi har öppet alla mellandagarna, välkommen in!
www.mjobackssparbank Tel. 0325-327 00

Bild från Holsljunga skolas skolkök 1957. Vad vet du om denna bild?
Maila Spegelns redaktion spegeln@holsljunga.se och berätta om du känner igen någon på bilden eller har annan
information.
32
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B A C K S P E G E L N
Återblickar från gamla nummer av Spegeln
Nedanstående artiklar är saxade och hämtade från premiärnumret 1982
SKVALLERSPALTEN
Detta skall vara en skvallerspalt. Det är inget att
sticka under stol... med. Och nog finns det de i Holsljunga som är
mer kvalificerade än jag att hålla i pennan här. Det är heller inget
att sticka under stol med. Vilka personer det är? Det är däremot något
att sticka under stol med.
Nog har jag alltid varit "intresserad" av mina medmänniskor. En del
oförstående personer har använt ord som "nyfiken" eller "förveten" för
att beteckna mitt stora, varma människointresse. Givetvis rent nonsens.
Jag grep mig verket an med iver och sedvanligt intresse. Började gräva i
informationsgömmorna. Magert är ordet.
Allt jag fick fram var långa släktkedjor av typen: "Ulla, som är gift med Tage i
Hestra, som är bror till hon, som är gift med brevbäraren, som kommer från ....
o.s.v." hur jag än fiskade och drog kom det bara fram en massa sammanflätade
Johanssöner som pärlor på ett radband. Ni har väl också märkt att merparten av
innevånarna i Holsljunga heter just Johansson. Jag förstod genast att det inte alls
var den sortens information ni törstar efter. Nej, fräschare grejor måste det vara.
Då var det tväretopp! Den enda verkliga nyheten jag lyckades prestera var att affären
har fått nya prislappar. Men, det har ni förstås redan sett.
På tal om affären - Det går ett rykte på byn att Rolf stod stilla nästan en halv
minut på julafton. Såna rykten tror i varje fall inte jag på. När jag var där syntes
han inte alls. Han bara hördes som ett svagt rassel i hyllraderna, när han gnodde
omkring för att effektuera alla våra märkliga julönskningar.
På tal om Rolf. Han är ju bror till fru Lindgårde, ja - inte Ulla, utan Gun-Britt.
Men det hör ju inte heller till de stora nyheterna. Lindgårde förresten, T. alltså,
han fick ju nöjet att dela ut en utmärkelse för förtjänstfullt ungdomsarbete till
HIF’s Gunnar S. Och det var ju alla överens om att det var bra.
Mindre bra är det däremot ett HIF har bytt färg till röd-vitt. Ja, jag har faktiskt
sett det med egna ögon – på julafton t.o.m.
Laget betedde ig som ett gäng vimsiga
tomtar!! Det var ju i och för sig inte så ovanligt eller konstigt. Skumt var däremot
att de påstod sig komma från Nordpolen. Hör och häpna! Nog kan man tycka att de är
lite borta ibland - men så in i norden borta!
Skumt förresten - de har visst startat en fotoklubb i källaren på Hemmet. Det blir
nog i skummaste laget. Särskilt när man vet vilket ljushuvud det ar som ska ge de
andra upplysning. Han lär förresten vara med i Hembygdsföreningen också har jag hört.
En annan medlem av nämnda förening lär häromdagen ha setts kila över till grannen på
ena sidan. Men det var säkert bara för att låna socker. Grannen på andra sidan hade
nämligen stängt! Sånt händer.
På tal om stängt, sågs förresten fru Harrysson och fru Johansson alldeles vid
stängningsdags rusa ut och in i affärerna i Svenljunga kvällen före julafton. Och nu
kommer det - DOM HADE INGA BARN MED SIG!
Detta för genast tanken till den pysselgrupp för herrar och barn, som sedan en tid
härjar på hemmet jämsides med ordinarie pysselgrupper.
Det elaka ryktet vill göra gällande att herrarnas pysselgrupp blivit speciellt
välfrekventerad p.g.a. att några damer från öxäbäckshållet då och då besökt densamma.
Damklubbar ja. Det har vi ju förresten flera, men för att göra en lång historia
kort. Jag får nog sluta nu. Ja, jag vet - den här informationen blev inte så fullödig
som det var tänkt, men källorna sinade och ni måste betänka att jag varken är med i
symötet eller engelskkursen, så vad kan man mera vänta sig.
Dock är jag med i vävkursen, men i förtroende sagt - där pratar dom mest skit. Där
är det bara munkabälten, efsingar och framknytningar och annat oanvändbart trams i
var kvinnas mun. Något verkligt informationsutbyte har det inte varit tal om - än så
länge. Men, men, kursen är lång!
Vi hörs. Håll ögon och öron vidöppna! Men stäng munnen, tänk på förkylningsrisken!
Hälsningar Enveta Johansson

Har du något förslag på material till Backspegeln?
Skicka då ett mail till spegeln@holsljunga.se
och ange vilket nummer och vilken text du rekommenderar!
Spegeln nr 100 Årgång 35 År 2017

33

Recept
Kastrullbröd med vinteräpple och
kummin (1 bröd)
Ingredienser:
1/4 paket färsk jäst
3 1/2 dl kallt vatten
8 dl siktat dinkelmjöl + extra mjöl till
utbakning
3 dl rivet äpple
3/4 msk salt
1 tsk kummin
Smula jästen och rör ut med lite av
vattnet i en bunke.
Tillsätt resterande vatten och övriga
ingredienser. Rör ihop till en lös deg.
Täck bunken med plastfolie. Låt
degen jäsa över natten eller ca 10
timmar i rumstemperatur.
Stjälp upp den lösa degen på ett
mjölat bakbord med hjälp av en
slickepott. Ta hjälp av slickepotten
för att vika degen ett par gånger tills
du känner att den håller ihop och får
en rund form. Låt jäsa övertäckt i
ytterligare 1 timme.
Sätt ugnen på 250°C.
Ställ in en ugnssäker kastrull, ca 18
cm i diameter, i ugnen och låt den bli
varm.
Ta ut kastrullen ur ugnen. Strö lite
mjöl i bottnen och stjälp ner degen i
kastrullen. Grädda i mitten av ugnen
15 minuter. Sänk värmen till 200°C
och grädda i ytterligare ca 45 minuter.
Stjälp upp brödet, använd ev en
bordskniv för att lossa det från
kanten. Låt brödet svalna helt på
ugnsgaller.

Lortgrisar på hemmagjord marsipan
(10 grisar)

Kokostoppar med saffran och
choklad (ca 20 st )

200 g
3 dl
1
1 krm

Ingredienser:

sötmandel
florsocker
äggvita
hushållsfärg, rosa eller röd

Garnering: 50 g choklad, mörk
Skålla och skala mandeln. Mixa den fint
i en matberedare. Vill du ha marsipanen
riktigt slät kan mandeln siktas. Mixa det
grova som blir kvar i silen. Fortsätt att
mixa och sikta tills du är nöjd, och använd
det sista grova till något annat. Blanda
mandel och florsocker och mixa snabbt.
Tillsätt ääggvitan och mixa tills det börjar
gå ihop till en deg. Tillsätt några droppar
hushållsfärg i marsipanen så att den blir
rosa. Ta upp den och forma till en rulle.
Linda in i plastfolie och låt vila i kylen
ca 30 min. Forma marsipanen till grisar.
Fäst delarna med äggvita om de lossnar.
Smält chokladen försiktigt i mikro eller
över vattenbad och pensla den fläckigt på
grisarna. Måla ögon genom att doppa en
tandpetare i chokladen. Låt stelna i kylen.

50 g smör eller margarin
1/2 g saffran
rivet skal av 1/2 apelsin
2 ägg
1 1/2 dl strösocker
200 g riven kokos
150 g mörk choklad
Sätt ugnen på 150°C.
Smält matfettet. Stöt saffranet med
t ex en mortelstöt på påsen. Blanda
ner saffran och apelsinskal i matfettet
och låt svalna.
Rör ihop ägg och socker i en bunke.
Blanda ner kokos och matfett. Låt
smeten svälla ca 10 minuter.
Klicka ut smeten till toppar på en plåt
med bakplåtspapper.
Grädda mitt i ugnen 20-25 minuter.
Smält chokladen och doppa
kokostopparna i chokladen. Ställ på
ett bakplåtspapper och låt stelna.

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
LUNCH LAGAD MÉ

Hur klarar veganer av att ha
tandköttet i munnen?
Snabb sill med japansk touch
Ingredienser:
1 förp 5-minuterssill i bitar (à 420 g)
1 1/2 dl gräddfil
1/2 dl majonnäs
1 msk wasabipaste
1 msk riven ingefära
2 msk finhackad gräslök
(spara lite till dekoration)
Häll av sillen.
Blanda gräddfil, majonnäs, wasabipaste, ingefära och gräslök. Vänd ner
sillbitarna.
Strö över lite finhackad gräslök.
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Vardagar 11:00-15:00

Pizza

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

VÄLKOMNA
www.mjobacksbaren.se
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Det ätbara
guldet
Nu ligger rapsen
stränglagd och
snart är det dags för
tröskan. Men i september
lommade den med all sin kraft. Det blir
så fantastiskt gult.
Vi odlar raps, korn, havre och vete här
på gården. En och annan böna också.
Och några får (minimal syssla, bara
omkring 2000 individer. En hobbyfårfarm
här nere egentligen.) Jag är anställd på
ett siloanläggningsföretag. Vi tar in all
spannmål, förvarar den och säljer den sen
vidare. En del används inrikes, en del åker
till Asien, Mellanöstern och Europa.

stängas. Kanske är det för att det finns
barn som hemskolas eller gör skola via
radio och alla möjliga kombinationer, så
alla går i olika slags skola. Alltså är det
svårt att säga att en skola med 7 barn är
dålig jämfört med att få skola via radio
eller vara del av en klass på 30 i en skola
med tusentals.
Andra sidan av myntet är att
valmöjligheten gör mig tokig. Vore
enklare om det bara fanns en variant av
skola och lite ansvar lyfts på det sättet
från förälderns axlar. Hur ska man veta

vilket sätt som är bäst? Om ett år börjar
Anders skolan. Hoppas jag valt rätt då.
Till dess får han lära sig att köra tröska.
Det kan alltid vara användbart.
Lisa Hedin Smith
37 Davies street
Bealiba 3475
Victoria
Australia
Mobile: +61 (0) 400 514 992
Landline: +61 (0) 35 469 12 77
Skype: lisahedin

Det är nåt visst att jobba nära naturen
och att jobba med nåt som vi aldrig
kommer kunna sluta med – mat. Oavsett
hur många bilar du har eller om du varit
i Thailand det senaste så måste vi ändå
äta. Och vi måste göra det smart. Både
för vår hälsa och för jordens hälsa.
Jag ser på här borta och hejar i er kamp
med skolan. När detta läses kanske
besluten är tagna. Här i Bealiba har vi
en skola med för närvarande 7 barn. Det
hade varit önskvärt att det var några fler,
men ändå finns det just nu i alla fall ingen
politisk diskussion om att den borde

Här är Jonas ute och tittar till grödan.

Nu har du möjlighet

att lämna aluminiumburkar
(gäller även utländska burkar) och petflaskor i
Holsljunga. samtidigt stöder du Holsljunga IF.
HIF är ansluten till insamlingsorganisationen

Detta innebär att HIF får 200 kr
för varje säck vi lämnar in.

Lördagen den 3 februari mellan 10-12

Bregårdsgärde har
fått nytt pålägg!

Kör försiktigt!

kan du lämna burkar och
petflaskor vid kiosken på Stråvi.
Information om ytterligare datum
kommer att finnas vid kiosken.
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