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En tidning från
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HOLSLJUNGA BYALAG

Gammal?! Jag?!
46 är väl ingen ålder?!
Jag tycker mig se åtskilliga tecken på att
jag fortfarande är en ungdom:
Kläder – färgen beige har ingen framträdande roll i garderoben och stödstrumpor
går ej att finna… Fast det är klart – bekväma kläder och fotriktiga skor är ju inte
helt dumt…
Träning – än så länge går löpturen framför promenaden, fast Klas sågar ofta både
mängden och innehållet i mot-argumenten (för lite mat i magen, för mycket mat
i magen, för kallt, för varmt, för tidigt, för
sent osv, osv…).
Barnen – Kalle och Svea håller mig ung,
jajamensan! Vissa stunder får de mig
iochförsig att både bli gråhårig och åldras
i förtid…
Jobbet – inte många år sedan ”mina”
barn gissade att jag var 26 och belönades
med stora kramen… Nu gissar de helt seriöst på 56…Skyller denna missuppfattning på att jag jobbat så länge (alltför
länge?) i huset.
Fast det är klart. Vissa tecken på att även
jag åldras går faktiskt att finna:
Synen – både progressiva och läsglasögon går att finna lite här och där i huset
och på jobbet. Söker mig ofta till bästa
lampan i huset och vänder och vrider på
saker och ting för att kunna ana mig till
vad det står. MÅSTE t ex tvättlapparna
vara så förbenat små, eller krymper de i
tvätten?!
Minnet – har varit en bristvara många år,
men nu har jag finfint stöd i min 10årsdagbok. Är inne på mitt andra år nu, så jag
har järnkoll på alla viktiga saker som hänt
ett år tillbaka. Inser dock att det mesta
jag skrivit handlar om vädret… Och, ja, vi
hade skitväder förra våren också. Får nog
ta tillbaka alla hånfulla tankar kring att

skriva om en så banal sak som vädret - det
gör väl bara gamla människor?!
Hörseln – barnen (Klas inkluderad) har
ALLTID på för hög volym på TV:n!
Karuseller – den tid är förbi då jag kunde
åka runt, runt, runt, runt i det oändliga.
EN kullerbytta är numera allt som krävs
för att jag ska bli helsnurrig. (Då kan ni
tänka er hur snurrig jag blev efter att ha
lovat att göra kullerbytta efter varje mål i
en P 10-match och Högvad vann med tvåsiffrigt...)
Bada – förr om åren var min paroll:
- Försten i!
Därefter var det dopp på – ibland - 15 cm
som gällde. Numera lever jag efter:
- Bada?! Jag? Inte helt sällan följt av ett
nervöst skratt. Omgivningen är nämligen
väl medveten om att jag är lätthetsad.
Så här långt kommen i texten börjar det
visst luta åt att jag faktiskt börjar bli gammal. Tänker ändå fortsätta att göra lite
motstånd...
Och vad gäller bilkörning hoppas jag det
dröjer innan jag gör som den extremt försiktiga snigeln: bromsar
i kurvorna…
Med hopp om en fantastisk sommar med
allt vad det innebär!
/Lisbeth Andersson

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

Du vet väl att du numera kan
Swisha till Byalaget?

123 618 88 74

Det kom ett mail till Spegeln ...
Den vill man gärna bläddra i framöver. Snygg layout och redigering. Många annonser
tyder på stort ideellt arbete.
Tycker undertecknad med många somrar förr vid Arnås. (Uppvuxen i Svenljunga).
Numer besöker jag Floghult, gärna en gång om året för att inandas Hoofens gamla
miljö hos vännerna Rakel & Jan.
Med hälsning från en Hoof-forskare som för övrigt tycker att hans gravsten på Hollschunga kyrkogård borde rengöras. ;=) Den är både kulturhistoriskt & kyrkohistoriskt
intressant, liksom Floghult.
Här i Lund står Schartau staty i mer än helfigur utanför Lunds domkyrka. Men Holsljunga har sin Hoof som på sin tid var väl så inflytelserik som den skånske kyrkoherden.
Svenljunga församling är historiskt intressant såtillvida att inte bara Hoofs inflytande
varit stort. I Sexdrega föddes på sent 1600-tal den svenska pietismens fader; Rosen/
Rosenius.
Med vänlig hälsning
Gunnar Lundin, bookLund förlag
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nummer 100 är
på g!
vad vill du i
denna se?

Trivselbygdstidningen
I mitten av maj damp den efterlängtade Trivselbygdstidningen ner i våra brevlådor.
Detta har kommit att bli en tidning att räkna med och är en riktigt bra turistbroschyr
för våra trakter. Tidningens reportage skrivs av journalister från SvenljungaTranemos Tidningsredaktion, och likaså sköts försäljning av annonser därifrån.
Dock är det representanter från de tio byarna i Trivselbygden som tar fram idéer till
reportagen och namn på företag, som kan tänkas vilja annonsera i tidningen.
I bakgrunden finns Mjöbäcks Sparbank som samordnare och detta gör de med
bravur! Förra året var ett rekordår med en rejäl ökning av annonsintäkter. Detta år
blev det en än bättre försäljning, vilket är extra glädjande för Byalagen, då vinsten
fördelas till de tio Byalagen.
Om du har idéer om vad du tycker tidningen ska skriva om nästa år så tveka inte
att kontakta oss. Ann-Margreth på Stommen är Byalagets Trivselbygdsansvarig så
kontakta henne, alternativt maila Byalaget på byalaget@holsljunga.com. Samma
gäller om du vet någon som kan tänkas vilja annonsera i tidningen.
/Byalagets styrelse

Årets
turistambassadörer?

ett tag. Tidigt på morgonen laddades
ett större antal termosar med kaffe som
sedan forslades till Bertas Camping
– kanske Svenljunga kommuns mest
besökta ”turistmål”.

Även de mest långväga, till exempel de
från Staffanstorp, Götene, Lidköping och
Kristinehamn hade redan då de packat
bilen bestämt att i Holsljunga blir det ett
fika- och toastopp. Man vill stanna just
här för att det är vackert och fridfullt.
Ett flertal gäster berömde hur fräscha
toaletterna är. Till och med vågade sig
någon på att säga att det är Sveriges
renaste rastplatstoalett. Vilket fint
omdöme! Lite extra krydda denna
dag blev det då både STT och BT
uppmärksammade vårt initiativ.
/Byalagets styrelse

Vi fortsätter att sätta färg på bygden!
Förra året fick vi fantastiska mängder med
påskliljor, som framförallt planterades
i slänten vid multisportarenan ned mot
154:an. Denna vår lystes slänten upp av
små gula solar. Det var oerhört vackert

Här stannar dagligen mängder med fordon
på sin resa genom våra vackra trakter och
detta tänkte vi uppmärksamma denna
Himmelfärdsdag.

Det fina vädret inbjöd till att hitta på lite
trevliga aktiviteter vid Kristi Himmelsfärd
och Byalagets styrelse beslöt sig för att
genomföra en idé som legat och grott

Under några timmar delades det ut
Trivselbygdstidningar och serverades
kaffe och en liten kaka till trafikanterna.
Vi gjorde vad vi kunde för att de
genomresande ska komma ihåg att det
är i Holsljunga man kan stanna på en
fantastiskt vacker rastplats, samt att här
finns riktigt trevliga och välkomnande
människor. Dock var det stora antalet
som stannade ”stammisar”.

och vi är så tacksamma för förra årets
gåvor!
Glädjande nog fick vi även detta år stora
mängder med vårlök. Framförallt var
det tulpaner, men även en hel del små

påskliljor. Förhoppningarna är stora att
det nästa vår lyser i alla möjliga färger
då man kör genom vår by och att vi kan
fortsätta att smycka vår bygd många år
framöver.
Ha gärna detta i åtanke kommande vårar
om du tänker göra dig av med framförallt
vårlök. Då tar vi gärna hand om dem åt
dig!
/Byalagets styrelse

Månadsskiftet juni/juli sker övergång till nya domänen www.holsljunga.se
För mer information om vad som gäller för dig som användare, kontakta någon i Byalaget eller maila byalaget@holsljunga.se
Spegeln nr 99 Årgång 35 År 2017
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Holsljunga Förskola/Skola
Holsljunga Förskola
Den 18 maj firade vi Förskolans dag. Kajen
började dagen med att baka muffins
tillsammans och vi gömde en massa goa
saker i muffinsen. Kan berätta att det var
både banan och choklad i.

Enligt tradition firade vi påsk på Kajen och
barnen fick om de så önskade klä ut sig. Vi
pratade kring påsken och sedan gav vi oss
ut på äggjakt i vår fina skog. Spännande
att se och alla barn hittade faktiskt ett
påskägg och öppnade med stor förväntan
ägget. Det visade sig att det var godis och
en liten sak. Vilken lycka!!

Påskpyssel i skolan
Årets påsklovsaktivitet blev pyssel i matsalen på Holsljunga Skola.Vi i Föräldraföreningen blev lika glada som förvånade
när det kom nästan 40 glada påskpysslare.
Det pysslades allt från harar, kycklingar,
drakar till hoppborgar?! Tomma toalettrullar, fjädrar och klädnypor hade en rykande
åtgång.
Givetvis fanns det nybakade bullar och
kakor så att det kunde fikas mitt bland
teckningar, bokmärken och scrappandet.
Det var tydligt att vi har många blivande
superskapare i Holsljunga.
Vi i Föräldraföreningen tackar alla som
kom och förgyllde påskpysslet, allt från
barn på Tumlaren till högstadiebarn. Även
otroligt roligt att många föräldrar kom och
pysslade.

Vi bjöd sedan Tumlarbarnen på fika ute i
det fina vädret. Solen sken och fåglarna
kvittrade och alla barn fikade under glada På vår fina gård har vi så vi kan odla och nu
tillrop.
har vi sått nya frön och se vad resultatet
Vi hurrade för att Förskolan finns och att blev - växande barn till Holsljunga Förskola.
vi är så bra!! På eftermiddagen tillverkade
/Annika Wixe
vi varsin pappershatt och barnen sprang
sedan ut med dessa på huvudet.

Nu laddar vi för en fixardag på skolgården,
vi återkommer med datum och tid.
Är det någon som missat/glömt att betala
in medlemsavgiften till Föräldraföreningen går det utmärkt att göra det i efterskott.
Tänk på att pengarna går till våra barns
aktiviteter på lov och uppfräschning av
skolgården (blommor, målning/lagning av
förråden) och sist men inte minst, blomma
el dyl till all personal på skolan vid avslutning.
Betala 100:-/familj till
Bankgiro 5215-6049
/Varma vårhälsningar Föräldrarföreningen
gm Martina Christiansen
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Holsljunga Skola och Fritids
Fritidsträff

Berättarteater år 4-6

Tisdagen den 11 april samlades 5 förväntansfulla barn kl. 9:00 på Holsljunga Fritids
för att för första gången prova på mattcurling på Långehall i Överlida.

• Det var en man som berättade att förr i
tiden så trodde man på olika varelser. Förr
i tiden började en saga med att en berättade för en och sen berättade den vidare.
• Sagor, drakar, troll, spöken och fulla tanter….
• Det var tre tjejer, de var på café/restaurang. Då sa den ena tjejen att min pojkvän
ska vara rik och snygg. Den andra tjejen sa
då att min kille ska vara snäll. Då skrattade
de andra tjejerna. När tjejen skulle gå hem
mötte hon en hund, hunden var som en
person. Hunden sa; ska vi bli ihop? Tjejen
svarade att jag vet inte vem du är men vi
kan promenixa. De andra två tjejerna hade
gift sig. Den ena tjejen sa; min man är inte
snygg. Den andra; min man ljuger. Den
tredje; jag har blivit ihop med en kille och
han är jättesnäll.
Då sa de andra tjejerna att hon skulle gå
in med en lampa i hans rum och han skrek
då; vad gör du?! Och sprang sin väg. Men
när hon hittade honom sa han att hon
skulle ge han sitt öga, hon gjorde det. Sen
sa han, ge mig ditt andra öga, hon sa nej.
Det måste du om vi ska vara ihop igen.
Och då gjorde hon det, då kunde hon inte

Vi togs emot 9.30 av ledarna. Det första
vi fick lära oss var hur man ska skicka iväg
curlingstenen utan att få den att rulla, hur
man ska stå, vilken fot som ska vara framför den andra osv. Sedan fick vi lära oss hur
man räknar poäng.
Vid kl. 10:00 kom både Mjöbäck och Överlida Fritids som också skulle vara med och

se någonting. Sen blev de ihop igen.
• Det var en kille som drack öl varje dag
och en dag var det julafton och när han
kom hem sa hans mamma till honom och
då dödade han hon.
• Det var en dräng som låna en gryta av
trollen och sen lämnade han tillbaka med
en korv men han åt upp den, sen bajsa han
ut en korv.
• Det handlade om en tjej som va gravid
det sägs att om en kvinna är gravid så
kommer trollen och tar kvinnan.
• Det handlar om väsen, troll, slenderman,
tagg gris, tre kärringar, spöken, mördare
och folksaga.
• Det var en kille som var kär i en tjej, han
ville säga att hon va vacker men han var
blyg och då såg han kärleken i hans ögon.
De gifte sig och tjejen blev gravid. Sen nästa morgon så är tjejen död och ligger i soffan och då går killen till prästen och säger
hon är död. Då går prästen hem till honom
och säger; trollen har förtrollat henne det
är inte den riktiga tjejen har lurat dig och
tog med sig den riktiga tjejen. Då hämtar
han en yxa och slår mot den fejkade så förtrollningen bryts och då släpper trollen fri
den riktiga.

spela med oss. Efter två timmars spelande
begav vi oss till Överlidas skolgård, där det
blev korvgrillning och full aktivitet bland
barnen. Det var så härligt att se att de kunde komma så bra överens fast de inte träffas jätteofta och inte vet speciellt mycket
om varandra.
/Andreas Johansson

Se hit!
Nu har vi tillgång till
MATTCURLING
i
Holsljungas Idrottshall
Hyres genom hallbokning
hos hallvärdarna
- Till för alla
och för byns gemenskap
OBS! Vuxenstenar

Berättarteater år 1-2
Idag har vi haft besök av en berättarteater
från Ljungby. De kom från ett sagomuséum. Siw hade med sig en sagopall som vi i
Holsljunga Skola kallade Bigfoot. Hon berättade sagor om: Lindormen, Basilisken,
Glogrisen, Jättar och Troll.
Nu ska vi berätta om en jätte:
Det var en gång en jätte. Han var jättehungrig. Först åt han 7 tallrikar gröt. Sen
åt han 7 tallrikar mjölk. Men han var fortfarande hungrig. Då såg han en Kokåpa.
Åsså åt han upp den. Men han var fortfarande hungrig. Då såg han en Kalvlåpa.
Han åt han upp den också. Men han var
fortfarande hungrig. Då såg han en RävSpegeln nr 99 Årgång 35 År 2017

svans. Och så åt han upp den också. Men
han var fortfarande hungrig. Då såg han en
Hästdänga som han också åt upp. Men jätten var fortfarande hungrig. Då såg han 7
Gropagrävare som han också åt upp. Men
han var fortfarande hungrig. Då åt han upp
5 Danserskor. Men han var fortfarande
hungrig.
Då såg han en ekorre som han ville äta
upp, men då kom solen och jätten förstenades. Då sprack jätten och ut kom: 5 danserskor, 7 gropagrävare, en hästdänga, en
rävsvans, en kalvlåpa, en kokåpa, 7 tallrikar med mjölk och 7 tallrikar gröt!
Snipp snapp snut så var sagan slut!
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Högvads BK
Den 6 maj delades
en del av överskottet från Lions Luciaaktivitet 2016 ut
till personer/föreningar som bedriver
ungdomsverksamhet. I år var det bl a Högvad BK:s tur att ta
del av pengarna.

Hembygdsföreningens arrangemang 2017
Fredag 23 juni

Högelycke hembygdsstuga
kl. 10.00 klär vi stången, kl. 14.00 börjar firandet
Midsommarfirande: dans runt midsommarstång, levande musik,
lotterier, kaffeservering

Torsdag 20 juli

Högelycke hembygdsstuga kl. 15.00 - 17.00
Utställning av ”Holsljungabilder Nu och Då” och Våffelcafe’

Söndag 6 augusti

Gräne gruva kl. 12-00 - 17.00
EKO-museets dag: Gruvan är bemannad, musik i gruvan
Restaurerade banvallen invigs

Söndag 27 augusti

Torpvandring Nygården, samling kl. 15.00
Vi vandrar längs en hålväg

September

En resa i EKO-museet

Slutet av oktober
Städdag på Högelycke
Representanter från föreningen bjöds in
till Teaterbiografen och tränare för P10
samt P/F8 hängde på. Efter en föreläsning kring cancer och en liten ceremoni
framme vid scenen kunde Martin och Elliot (se bild) ta emot en symbolisk check
på 5000 kronor.
/Lisbeth Andersson

Lördag 9 december

Tomtepromenad start kl. 14.00 - 16.00
Tipspromenad med aktiviteter på Näset plus Liten Julmarknad

7 Januari 2018

Högelycke hembygdsstuga
Grötfest

nästa nummer av spegeln är nummer 100 i ordningen
dags för lite nostalgi? skicka in minnen & förslag!
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utbildad fibromyalgi- och Lotorpsmassör.
Hon började inse att hon kanske inte
skulle kunna utnyttja sin kompetens inom
massage och träning alla dessa områden om hon skulle ta en
anställning på ett företag, därav föddes
tankarna på Fannys friskvård.
Nykomling på gymmet
Idag finns Fanny på gymmet i Holsljunga.
På gymmet i Holsljunga har en ny Hon säger att hon aldrig klarat av detta
företagare flyttat in, Fannys Friskvård. själv och är tacksam för all hjälp hon fått
Bakom företaget står 22-åriga Fanny
Björendahl. Fanny är född och uppvuxen
i Holsljunga och har haft ett stort
idrottsintresse, med inriktning mot
fotboll, mer eller mindre hela livet.

Fannys Friskvård

När det var dags för gymnasieval föll
valet på fotbollsgymnasiet i Mark. Det
var under denna period som hon mer
och mer kom i kontakt med djupare delar
av träningsläran och läste olika kurser
inom detta område. På grund av en del
egna skador tvingades hon spendera
mycket tid hos sjukgymnaster och med
rehabträning. Detta yrke visade sig vara
något hon tyckte verkade intressant och
skulle kunna tänka sig att själv utbilda sig
till efter gymnasietiden. Så blev det dock
inte. Efter studenten sökte hon runt bland
olika utbildningar inom hälsa och träning
och hittade en yrkeshögskoleutbildning
till medicinsk massageterapeut i
Linköping.
I början av utbildningen fanns inga
tankar på att eget företagande kunde
vara något för henne. Skulle det mot
förmodan komma på tal skulle det vara
här på hemmaplan som var aktuellt.
Istället ville hon till en större svensk stad
för att jobba. Under utbildningens gång
har hon läst diverse olika kurser och kan
nu efter examen titulera sig certifierad
massageterapeut, utbildad medicinsk
massageterapeut, personlig tränare samt

och fortfarande får av vänner och familj.
En viktig faktor för att Fanny vågade ta
steget till eget företag berodde mycket
på Lenas kost och tränings framgång
och att gymmet går så bra. Det blev ju
inte sämre när hon blev erbjuden att
Lena kunde bygga ett rum åt henne på
gymmet. Att det finns ett fungerande
koncept med träning och hälsa i byn
fick Fanny att tro på det skulle fungera
även för henne. På frågan om det finns
rivalitet och konkurrens mellan de båda
avstyr hon helt och säger att de fungerar
bra ihop och kan dra nytta av varandra.
De båda jobbar inom samma bransch

men har tagit olika vägar för att nå sitt
yrke, något som Fanny menar gynnar en
mycket.
Som tidigare nämnts, är Fanny utbildad
inom personlig träning och olika typer
av massage. Några urval som Fannys
friskvård kan erbjuda är: medicinsk
massage, som vem som helst som har ont
någonstans kan göra. Man testar för att
hitta orsaken till smärtan och skapar
utefter det en behandlingsplan. Det
finns också klassisk massage som är för
den klassiska ”ont i nacken”-kunden.
Hon erbjuder också en metod som
kallas Lotorpsmetoden. Denna används
på personer med andningsbesvär, så
som astma och kol. Den innefattar
olika typer av andningsövningar och
massage kring bröstkorg, revben och
mage för att stärka muskulaturen.
Träning och friskvård är en bransch
i ständig förändring. För att hänga
med vill Fanny därför framöver gå
helgutbildningar och lära sig nya
metoder. Hon tänker att hon vill köra
på det utbud hon har och bygga upp
en stabil kundkrets så att hon kan
jobba med företaget på heltid. Inom en
snar framtid hoppas hon kunna erbjuda
kinesiologilogytape. Detta är en metod
som används för att minska smärta
genom ökad blodcirkulation.
I dagsläget finns hon på gymmet på
tisdagar, onsdagar och fredagar och
det är främst dessa dagar som hon tar
kundbesök. För mer information gå in på
www.fannysfriskvård.se
/Sofia Lindgårde

Synvillan AB är ett byggföretag som

Synvillan AB är ett byggföretag som utför
utför nybyggnationer, renoveringar
nybyggnationer,
renoveringar
och monterar
och
monterar prefabricerade
hus.
prefabricerade Huvudinriktningen
hus. Huvudinriktningen
är
är monteringsmonteringsfärdiga
hus,hus,
men
vi kan
lika
färdiga
men
vi kan
lika gärna
gärna bygga till,
renovera
eller byta
kök.
bygga
till, renovera
eller
byta kök.

Allt är möjligt!
Allt är möjligt!

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se
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HÖSTMARKNAD
30 september kl 10.00-13.00
årets odlartävling:
odla fram den längsta gurkan, roligaste moroten
eller

den tyngsta pumpan!
Lycka till!
Varmt Välkomna hälsar Holsljunga Byalag

Vintersäsongens installation i korset
dök upp som en glad överraskning. Hur
denna fartfyllda skidåkare lyckats med
konststycket att fastna i en bal förtäljer inte
historien, men att Fällhultabacken genererar
hög fart, kan väl cyklisten-i-balen intyga.
Håll ögonen öppna - nu är rullskidsäsongen
här och vem vet: kanske lockar backen till
nya utmaningar...
- Vad är en nyckelring?
- En grej som gör det möjligt att tappa alla
nycklar på en gång.

Blommor till vardag och fest
i livets alla tillfällen
BLOMMOR & PRESENTER
www.susannsblommor.se

VÄ L KO M N A

Gilla oss på Facebook & Instagram
HALLÅNGSVÄGEN 3
ÖVERLIDA
0325 - 32100
8

Måndag
Tisdag-Fredag
Lördag		
Söndag		

Öppettider
15-00 - 17.30
10.00 - 17.30
10.00 - 13.00
Stängt
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Jägarexamen i Holsljunga
I november var vi ett gäng vänner som
startade upp en studiecirkel för att ta
jägarexamen. Pappa Kenneth fanns
med som kursledare. Med hjälp av
Vuxenskolan i Svenljunga fick vi köpa
böcker till teoridelen. 11 gånger mellan
november och mars träffades vi för att
diskutera frågor som rörde de texter vi
läst sedan sist vi sågs.

teori som tittat på olika vapen och hur de
fungerar. Den 12:e gången, 7 mars, var
det så dags för uppskrivning. Vi hade läst
på allt vad vi kunde men det var mycket
nervositet i luften ändå. Det var med stor
lättnad man fick tillbaka provet och såg
att man var godkänd – puh!! I skrivande
stund har alla fem i gruppen godkänt
för teorin och nu är det fullt fokus på
de praktiska skjutproven. Jägarexamen
består av dels teoridelen samt tre stycken
olika skjutprov: hagelprov, kulprov och
högviltsprov.
Vi har övat inför hagelprovet med
lerduveskytte och varit på skjutbanan
för att träna precisionsskytte. Det ingår
även avståndsbedömning och säker
vapenhantering för att bli godkänd på
skjutproverna. Vår förhoppning är att bli
klara under sommaren!

Detta var väldigt lärorikt och jag tror vi
lärde oss bättre än om man läst allt inför
teoriprovet var och en för sig. Teorin
innefattar väldigt många olika saker;
artkännedom, vapen och hantering, lagar
etc. Under cirkelns gång har vi haft Oskar
Liljekvist som gäst och diskuterat så väl

Deltagare:
Sofia Lindgårde, Martin Ivarsson,
Pelle Johansson, Felix Norén och Artur
Abrahamsson.

.

/Sofia Lindgårde
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Om SMHI har fel när dom säger att
solen ska lysa, lämnar vi några tips på
bra serier som du kan fördriva tiden
med!

Suits

Mike Ross anställs av Harvey Specter
på en av de största advokatbyråerna i
New York. Mike imponerar så mycket på
Harvey att han får jobbet som Harveys
nya medarbetare, men det som blir deras
stora hemlighet är att Mike inte ens är
utbildad advokat!

Broadchurch

Brittiskt kriminaldrama. I den lilla
kuststaden Broadchurch sker i de
tre säsongerna olika brott som
kriminalkommissarien Alec Hardy ska
lösa tillsammans med den lokala polisen
Ellie Miller. I första säsongen hittas
plötsligt en dag den lille pojken Danny
död på stranden.

Bonusfamiljen

Serien
kretsar
kring
de
två
huvudkaraktärerna Lisa och Patrik,ett
Stockholmspar i 30-årsåldern som båda
nyligen gått skilda vägar. Båda har var
sin tioårig son och Lisa har även en
tonårsdotter. Serien följer den bistra
relationen som råder mellan det nyblivna
paret och deras tidigare makar, och hur
det är för bägge parternas barn att leva i
en bonusfamilj.
/Sofia Lindgårde
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Johannes flyttade till Falkenberg, där började han sin lära till smed. Hur många år
Johannes släkt börjar i nedre Fällhult om- han gjorde på utbildningen vet jag inte,
kring 1620-1700 med Bengt i Fällhult. Ingen men jag vet att han fick Mästarbrev.
vet exakt när han föddes eller dog. Ett barn
är antecknat, född omkring 1690: ”Pehr”. Anna-Maria kom till Borås för att tjäna
Hustruns namn finns inte antecknat. Pehr som piga. Men hon var mycket duktig och
Bengtsson, änkeman, gift med änkan An- hamnade i en så kallad finare familj, som
nika. Barnet Anna född 25-4-1753. Anna kokerska. Hösten 1908 var Johanna dåPehrsdotter gift med Carl Samuelsson, lig, hon hade feber och hosta. Hon blev
född 26-1-1746 i Lilla Håkanhult. Barnen inte bättre, bara sämre och sämre. Julen
Edela, Johanna, Petter, Kerstin och Hans. närmade sig, Anders skrev till Anna: ”Du
Johanna Carlsdotter ,född 28-12-1780, måste komma hem till jul, Mor är så dåi Nedre Fällhult gifter sig 4-1-1809 med lig.” Anna hade fått lov att vara ledig till
Hans Eriksson Född 20-9 1778 i Stora Haga Nyår. Familjen skulle ha mycket julmat
i Revesjö. Makarna får 7 barn, 6 barn över- till jul. Brevet smusslades troligen undan.
lever. Anna-Maria som är äldst och född Till nyår reste Anna hem. Hon hade nyss
4-5-1821 gifter sig 21-7-1850 med Johan- fyllt 20 år. ”Glad i hågen steg jag ut på
nes Andreasson född 2-11-1819, Ekenäs Holsljunga station. Men varför möter jag
Holsljunga. Familjen får två barn. Kristina ingen?” Hon gick med lätta steg mot Fäll14-10-1850, död 1855 och Johan Hagrin 25- hult. I Fällhults uppförsbackar möter hon
3-1854. Johannes bosätter sig på Slätta- Anders. Han stod där och väntade, han orkärr, Holsljunga och blir bonde. Johannes kade inte gå till stationen. Han sa: ”Mor är
död 31-12-1884, 65 år gammal. Anna Ma- död, hon dog den 29-12.” Anders var då 17
ria Hansdotter död 17-2-1891, 81 år. Johan år, Sven 14-år och Harald 11 år . Anna blev
Hagrin Johansson gifter sig med Johanna hemma över begravningen, sedan åkte
Kristina Thörn, född 14-7-1857 från Äle- hon tillbaka till Borås. Far sa då: ”du kan
kulla Dahl - dotter av soldaten Johan Thörn väl stanna hemma, Anna.” Men Anna ville
och Maria Larsdotter. Tillsammans får de till Borås. Hon hade alltid samvetskval,:
barnen Karl Albert 13-5-1883, Johannes ”varför blev jag inte hemma hos far?” 1909
12-4-1885, Anna Maria 12-11-1888, Anders orkade inte Hagrin behålla gården. Ingen
16-7-1891 Slättakärr, Sven Magnus 28-5- kunde ju laga mat. Han sålde gården till
1894 Slättakärr. Bror Harald Perstorpet. Anders i Ullvås för 4000kr. Det fanns också
Johannes är förläggare på Blindarvidsgår- ett fältspatberg på gården. Han köpte en
den (Lerbäcksbyn). Han äger också Ullvås, tomt i Holsljunga och började bygga ÄngHolsljunga. Skänker 1893 Perstorpet till hem. Johanna dog troligen i lungcancer elHagrin. Hans systerson Johannes, som är ler TBC (lungsot). Johannes kom hem från
född på Grönelid Holsljunga 30-4-1818, Falkenberg, tog över allt och började byggifter sig 2-1-1849 med Anna Månsdotter ga färdigt huset och byggde smedja och
född 24-9-1815 på Blindarvidsgården Öst- snickeriverkstad. Den stod där Helmer och
ra Frölunda. Bygdespelet i Lerbäcksbyn Gretas hus ligger (Hidvägen 24). Smedjan
handlar om denna familj. Hagrin var en gick ut till vägen på andra sidan, där det
mycket stilla och fridsam man. Perstorpet lilla röda huset ligger.
var på hans tid ett mönsterställe. Det var
lättbrukat, det var inte backigt. Såg Hagrin
ett träd som växte snett, så stagade han
det. Det fanns inte ett dött träd. Det blev
till ved. Alla pinnar tog han till vara. Han
var stillsam. På söndagar besökte han kyrkan. Bibeln och Psalmboken läste han fliChefredaktören på catwalken
tigt. Allt var bra. Det var en familj som var
välmående. Johan var mycket duktig.
Vem är då Mäster Johannes?

Karl Albert, som var lik Hagrin i sättet,
hade flyttat till Falkenberg. Där arbetade
han som snickare. Han hade förlovat sig
med Anna Pamela Benedikta Svensson
från Fjäråsen i Östra Frölunda. Hon var
äldre än Karl, född 7-7-1880. De gifte sig
vid Nyårsskiftet 1906-1907. I november
10-11-1907 föddes Judith Elvira. 1910-20-9
Karl Gustav Einar. Familjen flyttar till Östra
Frölunda och köper Stockhult. Karl arbetar
som snickare och Anna som sömmerska.
1918-2-5 föddes Rut Gunhild Ingeborg och
1920-19-4 Bertil Georg Holger.
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Johannes var förlovad med Elin på Holmen, Östra Frölunda. Han ville att de
skulle gifta sig. Elin tvekade och ville vänta
något år till. Hon arbetade i Borås hon
också. Johannes bröt förlovningen. Sedan
annonserade han efter en hushållerska i
Hallands Nyheter. Han fick svar från en
Anna Elisabeth Vinbo, född i Vinberg 9-11891. Hon arbetade på ett bageri i Heberg.
Året är 1911 eller 1912. 1913 gifter hon sig
med Johannes. Tillsammans fick de barnen Ellen Ingeborg 18-8 1913, Rut Gunborg
3-3-1915 och Ester Kristina 22-1-1917. Johannes var en mycket skicklig yrkesman,
men han var nöjeslysten och även lite glad
i flaskan. Han hade gesäller som han lärde upp i smedyrket, bl.a. Sven Svensson,
senare smed Öxabäck . Edvin Andersson
Näringsbro Kinna Edvin Anderssons Mekaniska. Erik Karlsson - vår rörmokare.
Bertil Bengtsson (hans systerson) flyttade
till Lagmansred, men gav upp yrket och
blev busschaufför.
Amanda kom ifrån ett djupt troende hem
i Vinberg. Hon missade aldrig kyrkan på
söndagar. De olika levnadssätten slet nog
mycket på henne. Hon var van att efter
kl 18 på lördagskvällen fick det inte ens
skalas en potatis. Då hade helgen börjat
och varade till måndag morgon. 1921 föddes John Evert 28-1. Efter Everts födelse
blev aldrig Amanda som hon hade varit
förut. 1922 föddes Nils Olof 7-4. 1924 föddes Margareta 27-4. Amanda var, vad de
gamla sa, grubblande. Hon hade svårare
och svårare att sköta om allting. När Margareta föddes tog allt slut för henne. Svägerskan Anna fick ta med sig Margareta till
Uppbrink, där familjen Bengtsson bodde.
Anna Bylin hämtade henne och tog hem
henne till Stråvik. Barnen ville gå med till
Bylins och titta på henne. Men det orkade

Från vänster ser vi Evert, Ellen, Johannes, Gun(Rut), Ester och Nils-Olof
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inte Karl Bylin. Men så var familjen Johansson i Sjögården redo att ta emot Margareta. Familjen hade tre barn: Folke, Tage
och Stina. Det var ett bra hem. Margareta
stannade där tills hon var 20 år. Sedan arbetade hon i åldringsvården. Men hon blev
inte så gammal utan dog redan när hon
var 23 år. Troligen lungcancer. Så var det
denna lilla 2 åringen. Svärfar som hade bil
körde ner till Vinberg till systern Emma.
Men hon hade det fattigt och kunde inte
ta emot Nils Olof. Men hon sa: ”åk till Varberg till min syster Klara, hon har ju bara
ett barn.” Men där blev det kalla handen.
Absolut inte. Svärfar fick åka hem. Men
bestämde då att aldrig mer besöka ”Halländningasläkten”. Nils Olof fick komma
till ett barnhem i Skyarp i Håcksvik. Pojken
var där i ett år, Evert som var 3 1/2 år fick
stanna hemma. Säkert inte så lätt men han
fick bli hemma. Åren gick men Amanda
kom aldrig hem till familjen mera. Hennes
minne försvann. Hon glömde Johannes
och barnen kom hon inte ihåg. Hon kom
till Vänersborg ”Resta” 1924 och kom hem
till Holsljunga 1967. Då låg hon i en kista
för att begravas. Det var dåliga tider.

Amanda Elisabeth

Många skrev upp hos svärfar och betalade
inte när de fick räkningar. Svärfar kunde
inte betala han heller när han inte fick
betalt. En dag satte Lundins järn honom i
konkurs. Han var skyldig 4000kr med allt.
Det blev konkursauktion. En som hette
Karl Forsberg köpte Änghem. De sålde
allt. Då räckte svärfar fram sina händer.
Han sa: ”då har ni nu tagit allt, men det här
kan ni inte ta.”
För att återgå till familjen Forsberg. Karl
Forsberg var troligen född hallänning. Astrid var smålänning, Makarna hade troligen
träffats i Amerika. De hade barnen Lilian
född 1925 och Klara född 1928. 1933 föddes Irma på Änghem. Forsberg gjorde en
hel del här i Holsljunga. Smedjan gjordes
om till danslokal. Ett syndens näste. Det
var ju dansen som gällde. Arbetarkommu-

nen hade ofta möten här. Forsberg hade
också åkeri. Han körde slakt till Göteborg,
åt den gamla föreningsaffären. Detta var
före slakteriet i Svenljunga hade startat.
Sedan fick ju bönderna betalt efter det
kilopris som gällde. Minns att vi sålde ägg
och en gödkalv som bara druckit nymjölk.
Vi fick 27 kr.
Johannes orkade inte arbeta. Vi såg honom inte så lång dagen var, på kvällen när
han kom hem var han ofta onykter. Forsberg skällde på dem. Johannes skulle in på
alkoholisthem och pojkarna till uppfostringsanstalt. Evert berättar: ”jag var 12 år.
Nils Olof var 11 år. Jag sa vi måste flytta.
Jag tog vårt köksbord på ryggen. Jag ställde det på Uppbrink i vedboden. Vi hade
några stolar, soffan. Nils Olof och jag låg
i soffan som pappa låg i. Ja så flytta vi in
på Uppbrink. Pappa låg på gavelrummet.
Nils Olof och jag låg på vinden.” Ellen och
Rut jobbade på Skogsborg på syfabriken.
Ester hade pigeplats i Borås. Men så kom
Johansson i Fällhult in i bilden. Han var ju
ingift i den berömda Fällhultsläkten. Så
Johannes och han räknade sig som släkt.
Han sa då så här: ”kan du inte gå Johannes.
Du går under och du har dina barn att tänka på. Nu skall Elma flytta från Karlsberg
till Eriksberg i Danskabo. Så nu får du ta
över Karlsberg.” Karlsberg var ett litet torp
som låg det mesta på Fällhults marker och
ett litet hörn på Stråvi (Bredgården). Elma
var änka och hade då barnen Elvi och Hilding. Johannes och Elma hade varit ett par
i flera år. En dag i början på 30-talet föddes
en son, John Gunnar. Men han blev bara 1
månad. Troligen ”spädbarnsdöd” för han
var ju inte sjuk. Han bara dog. Elma hade
lite pengar. Men hon litade inte på Johannes, annars kunde hon räddat Änghem åt
Johannes. Något hon alltid ångrade sedan när hon och Johannes gått skilda vägar. Johannes startade upp smedjan igen,
men det blev aldrig mer detsamma. Han
kom aldrig dit det varit på Änghem. 1934
kom det en epedemi med en svår sjukdom
difteri. ”Ja det var det där syndens näste
Änghem som spred det”. De som insjuknade var Lilian och Klara Forsberg. Rut
till ”smens”. Bertil o Paul o Ingrid o Elsa
Bengtsson. Alla levde utom Paul, han kom
hem i en kista. Han blev bara 11 år. 1935
kom påssjukan. Det var det där usla Änghems skull. Det kom också scharlakansfeber och ögoninflamation. Ja när Rut till
”smens” var frisk igen och skulle börja arbeta på Skogsborg, så blev hon rasande
för då var hennes symaskin utbytt mot en
sämre. Men det tolererade inte Rut.
- Nu slutar vi Ella!
Ella var mer fridsam och försökte tysta ned
det hela. ”Men ni får inte sluta” sa de andra
sömmerskorna. Då öppnade Rut fönstret
och hoppade ut. Ella följde med och även
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hon hoppade ut. Sedan började de på Sjöbloms i Svenljunga. Då visade det sig att
tre stycken hette Rut. Därför kallade hon
sig Gun när hon kom till Svenljunga.
1935 konfirmerades Evert, han hade fyllt 14
år i januari. I augusti flyttade Evert till Mårdaklev, till Erik Alenäs, för att gå i lära för
att bli smed. Han fick för första gången en
egen säng, han hade alltid delat säng med
Nils Olof. Han saknade sin bror mycket: ”vi
var ju mycket ensamma. Men vi hade varandra och kröp ihop under täcket.” 1938 så
kom den där ödesdigra Pingstafton. Evert
hade låtit sy en ny kostym och köpt bruna
och vita gangsterskor. Det var ju sådana
som Al Capone o John Dillinger hade. Kostymen var rostfärgad med stora beigea rutor. Hemskt fult men stilrent. Det var dans
på Stommen i Mårdaklev, det skulle ju bli
så roligt. På eftermiddagen ringde Astrid
Forsberg. Hon talade om att Nils Olof var
död. På morgonen träffade Nils Olof Erik
Nyman. Erik plockade kannor med mjölk
som skulle till Mölneby mejeri. Evert Haggren körde. Erik hade inte lust att jobba
men ville åka med lastbilen. Erik sa till Nils
Olof: ”jag har 1,50 för att plocka kannor.
Du får 75 öre om du plockar kannorna.”
Nils Olof slog till. Han fick inte åka i hytten utan fick åka på flaket. Flaket blev halt
utav mjölk som skvätte ur kannorna. Han
slant och föll av bilen vid Övre Hid. 1-2 timmar fick de vänta på ambulans, sedan kördes han till Svenljunga sjukstuga. Klockan
6 på eftermiddagen slutade Nils Olof sina
dagar, 16 år gammal. Någon sa till Johannes: ”det här skulle du riva i.” Johannes
svarade då: ”Om jag ställer till och river i
detta får jag aldrig Nils Olof tillbaka ändå.”
Nils Olof var alltid glad men tänk så svårt
hans liv fick vara. Fattigdom och dåligt
med mat och allt. När han då blev vuxen
var det slut med hans liv. Han försökte alltid att tjäna lite pengar. Många människor
hade det fruktansvärt dåligt. En del skulle
alltid vara skyldiga, för att man skulle tro
att det inte fanns pengar. En episod har
min far berättat: Det var en oktoberdag.
Det hade börjat frysa på. Pappa var ju alltid uppe tidigt. Han åt frukost. Sa till mamma: ”gör iordning några smörgåsar och
kaffe för jag måste sko hästen. Det är nog
kö idag.” När pappa kom till smedjan var
det flera före honom. När det var middag
var det pappas tur. Men då sa Johannes:
”det är skamligt att fråga för jag vet på förhand att du alltid betalar. Jag har stått här
sedan morgonen och skott och inte fått
in ett enda öre. Här finns inget bröd och
inget sovel bara potatis.” Pappa fick upp
plånboken och betalade i förskott. Det var
på den gamla goda tiden.
/Evy Johansson
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Fråg

Gubben skröt om sin hörsel, gumman om sin syn: -Ser du flugan därborta?
frågade gumman. - Nej, men jag hör fotstegen, svarade gubben.

MAGNUS

Vilken var den senaste filmen du såg?
Semipro med Will Farrell.
Om du vann på lotto, vad är det första du
skulle köpa?
En fyrhjuling.
Har någon berättat en hemlighet för dig
den här veckan och i så fall VAD?
Nej, det tror jag inte. De anförtror sig
inte åt mig.

Har du gråtit offentligt?
Ja, det har jag gjort. På begravning och
till ”En man som heter Ove”.
Tycker du att killen borde bjuda på första
dejten?
Vet inte. Det kan jag tycka hör till!

När var senast någon stötte på dig?
2013. När Matilda och jag träffades. Eller om det var jag som stötte på henne..

Kan du kasta macka?
Jag kunde förut. Tror det är som att
cykla, man kan det för alltid.

Kan du vissla?
Ja, men inga melodier.

Vilket personlighetsdrag är ett måste hos
en partner?
Ödmjukhet, ömsinthet och omtanke.

Vem var den senaste som ringde dig?
Peter - plåtslagaren.
Är du blyg inför det motsatta könet?
Ja, det är jag nog. Men det kanske har
blivit bättre.
Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
Olika. 5 senaste tiden.

Äger du några popband t-shirts?
Nej, det gör jag inte.

Hur många resväskor äger du?
2 st. 1 liten och 1 stor.

När flög du senast?
Till Malta, 2015.
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Hur många stolar står kring ditt
köksbord?
6 st.
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När sov du senast på golvet?
En vecka sedan, hos svärföräldrarna.
(Ulf och Margaretha, reds. anm.)
Vilken är din favoritdrink?
Bubbelvatten med päronsmak. (Spetsad? Reds. anm.)
/Intervjuare: Kalle Johansson
Foto: Kalle Johansson

Nu ”lyser” det i fibern!
I mitten av mars i år hände det som
många av oss väntat på i många år. Vårt
fibernät driftsattes äntligen.

Projektet startade med ett styrelsemöte
i Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening
i november 2012. Vi som var med från
början hade förhoppningen att vi skulle
ha allt på plats senast utgången av 2014.
Som alla vet, blev det inte så av olika
anledningar. Allt detta har informerats
om under åren som gått, men nu gläds vi
desto mer åt att målet är nått.

Styrelsen har arbetat med att hantera
problem och byråkrati på bästa sätt
under åren. Vi har hållit entusiasmen och
entreprenörsandan vid liv och stöttat och
uppmuntrat varandra. Det har behövts
som motivation och för arbetsglädjen hos
oss glada amatörer, där var och en bidrar
med sin kompetens. Tillsammans bildar
vi ett starkt och kunnigt team, som växt
med varje motgång och problem som
behövt lösas. Medlemmarnas tålamod,
förståelse och ”hejarop” har givetvis
bidragit till att vi hållit ut och slutligen
rott projektet i hamn, så här långt.
Vi kan dock inte slå oss till ro ännu trots
att nätet är driftsatt. Mycket arbete
återstår med att få ALLT att fungera och
på plats, till exempel de avtal vi slutit
med Net@Once, ARIVAB (fakturor)
och arbetet med att få stödet från
Länsstyrelsen utbetalt. Vidare ska nätet
besiktigas och godkännas. Arbetet med
dokumentationen till myndigheter ska
också slutföras. Redovisningen av det
som ligger till grund för stödberättigade
utgifter är ett synnerligen omfattande
och detaljrik arbete som måste göras
grundligt för att vi inte ska riskera avdrag.
Föreningen går i och med driftsättningen

in i en ny fas, förvaltningsfasen.
Styrelsen har nu att ta ställning till hur
en god driftorganisation ska skapas, som
ges de bästa förutsättningar att förvalta
vårt fibernät. Vi har att ta hänsyn till de
krav som:
• stödgivaren Länsstyrelsen ställer,
• Jordbruksverket ställer,
• medlemmarna i Holsljunga Fiber
Ekonomisk Förening förväntar sig, så att
deras insatser förvaltas på ett ekonomiskt
fördelaktigt sätt.
Vårt projekt ska slutredovisas senast
2018-12-31. Tidpunkten ger oss tid att
rätta till och förbättra det som inte
fungerar fullt ut idag. Dessutom har vi tid
att kvalitetssäkra alla delar i projektet.
Vi måste och ska också arbeta med att
få fler medlemmar (anslutningar) till
vår förening, särskilt på landsbygden.
Det uppdraget ligger självfallet på alla
medlemmar.
För att få 100 % av det ekonomiska stödet
vi beviljats från Länsstyrelsen, krävs fler
medlemmar det vill säga fastboende på
landsbygden än de vi har idag. När detta
skrivs saknas det cirka tio anslutningar för
att få fullt bidrag, enligt ansökan. Skulle vi
inte lyckas med detta minskas det redan
beviljade stödet med ca 200 000 kronor.
Föreningen har idag 231 medlemmar
varav 106 i byn (det som räknas som tätort
och ej är stödberättigat), 95 fastboende
på landsbygd och 30 fritidshusboende.
Styrelsen är övertygad om att även
detta kommer att kunna lösas innan
vi
slutredovisar.
Det
förutsätter,
återigen, att vi hjälps åt och visar på att
investeringen verkligen är en positiv och
lyckad landsbygdsatsning.
Till hösten tycker vi att det är dags att
fira vårt projekt med en fest där alla
Holsljungabor är välkomna!
/Styrelsen,
Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening

Vill du bli blodgivare?
Behållningen går till HIF
Kontakta
Erland Josefsson
334 33
och gör en insats

Ring om du önskar
ytterligare upplysning!

Hallångsvägen 1, Överlida • info@overlidael.se
0325-321 35/070-860 34 31 • www.overlidael.se
EL | TELE | DATA | SERVICE | FIBERBLÅSNING | FIBERSVETSNING
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Holsljunga Byahus Tallhaga
Hej alla Holsljungabor och övriga läsare
av Spegeln. Här kommer en uppdaterad
fortsättning från Spegeln nr.98, sid 8,
2016.
Om du inte har tidningen finns artikeln
om Byahuset att läsa på nätet:
www.holsljunga.se
Sedan sist har styrelsen jobbat på med
att hitta lösningar som gör att vi kan förverkliga ett Byahus.
För att enklare komma framåt har det
blidats några arbetsgrupper som jobbar
inom mindre områden medan styrelsen
försöker ha ett övergripande ansvar med
samordning av förslag. En grupp som
skall ha ansvar för renovering och utbyggnad av fastighet består av Bernt Johansson, Sixten Bengtsson, Torvald Elg,
Bengt-Göran Katrlsson, Kajsa Johansson, Ida Johansson och Bengt Josefsson.
Ekonomigruppen består av Sonja och
Anders Fransson, Ulf Litzell och Bosse
Ehn. Dessa fyra ansvarar för att söka
pengar från diverse olika instanser som
förhoppningsvis gör att vi erhåller pengar som möjliggör att vi kan förverkliga
våra idéer.
En ny grupp med ansvar för utemiljön är
under bildande av Frank Johansson och
Mikael Ehn.
Den nya styrelsen består av Gösta Karlsson, Bo Ehn, Marika Lindqvist, Bernhard
Backfisch, Mikael Ehn, Kajsa Johansson
och Frank Johansson med suppleanterna

Ida Johansson och Margaretha Karlsson.
Tveka inte att kontakta någon i styrelsen
eller arbetsgrupperna om ni har frågor
eller synpunkter.
Föreningen har hittills klarat sig ekonomiskt genom försäljning av inventarier
som ingick i köpet. Efter höstmarknaden
förra året återstår endast en mindre del
av invetarierna, vilka dessutom blir mer
och mer svårsålda. Därför måste vi hitta
flera andra sätt att få in pengar. Förslag
mottages tacksamt. Vi har fått förfrågningar om att ge bidrag till föreningen,
så nu finns flera sätt att ge bidrag för er
som så önskar, se nedan. "Big Bengt"
på High Chaparall sa en gång: "Vi älskar
en glad givare, ge dock ej mer än att du
fortfarande är glad".
Appropå gåvor, så har vi fått en del att
använda till Byahuset, såsom stolar och
bord, en stor diskmaskin med rullbana,
trapphiss för rullstol, whiteboardtavlor,
takprojektor, filmduk samt diverse andra bra saker.
Pengar från försäljning har gett oss möjlighet att montera de två värmepumpar
som nämnts tidigare, detta har gjort
att inomhusklimatet har förbättrats betydligt. De ritningar som nu publiceras i
denna tidning visar hur om- och tillbyggnad är tänkt att bli och som vi nu ska
skicka in för att få bygglov.
Som omnämndes i förra artikeln är det
inte styrelsen som skall driva verksamheten i huset utan vi tillhandahåller

lämpliga lokaler. Verksamheten skall
Holsljungas andra föreningar bedriva,
privatpersoner också för den delen. Styrelsen har pratat om många olika användningsområden t.ex. filmkvällar, EM,
VM, OS i fotboll eller annan idrott, bingo,
matlagning-/bakningskurser, biljardkvällar, studiecirklar, danskurser, provningskvällar av ost/choklad/öl/vin/whiskey.
Vi har redan en hel del böcker och det
slängs en hel del som vi kanske kunde
få istället då det på andra våning skulle
kunna finnas ett litet bibliotek där man
skulle kunna låna el byta böcker.
Innan huset är klart för användning, vore
det tacksamt om ni Holsljungabor vill
hjälpa till med renovering och utbyggnad. Vi behöver hjälp med grävning,
gjutning, snickeriarbete, el-arbeten,
uppsättning av skivor, spackling, slipning, diverse målning av tak, väggar och
fönster, fönsterputsare, tvätt av 120 tygstolar, städning. Det finns säkert fler saker som det behövs folk till så det är bara
att kontakta någon i styrelsen så skriver
vi upp er på en lista och kontaktar er när
det är dags för den typ av arbete vi då ska
utföra.
* Bankgiro nr. 353-0706 meddelar avsändare;
* Bankkontonr. 8222-2 140242991 meddelar ej avsändare eller
* Swish nr. 1236837413 meddelar avsändare om inte mobilnumret är hemligt
Tack för att du vill hjälpa till!
/Styrelsen för Byahuset

Midsommardagsrally i Holsljunga
Lördag den 24 juni kl. 14:00
Vi samlas hos Åke Johansson i Håkanhult för att
i karavan ta oss runt i Holsljunga by och dess camping
Vi avslutar rundan med gemensam
uppställning på fotbollsplanen vid
Holsljunga camping ca 14:45
Alla veteranfordon är välkomna!
Vill man inte köra runt eller har något att visa upp som
”inte rullar” så kan man åka direkt till campingen och ställa upp
sitt alster på fotbollsplanen för beskådning
(Arrangemanget är ett samarbete med ABF Sjuhärad)

Alla är välkomna att vara med
- medlem som icke medlem
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Holsljunga Byahus, Tallhaga /förslag
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Mjöbä k
Mjöbäck

.

Monicanders
rs
T l 0325-34004
Tel.
0325 34004

Öppet:
Månd-Fred
09-19
Lörd
09-15
Sönd o Helgd 10-15
10 15
(Mids.dagen STÄNGD)

Det har hänt riktigt mycket hos
h oss den senaste tiden.
Här är några
a exempel:
Vi har byggt ut butiken med 125
1 m2 till totalt över 500m2
Vi har lagt ett nytt vackert och
h slitstarkt golv i hela butiken
Och byggt upp nya fräscha
a och överskådliga hyllor
Installerat ny returtagningsmaskin för flaskor och burkar
g
frys
Satt in ny stor glastäckt
Nya kylgondoler med energisparande
e
dörrar
för frukt/grönt, kött, korv, fiskkons
server, juice, ägg, matfett och ost
Och fler kylar förr kylda drycker
Vi har monterat upp
p nya cigarettställ
Och du har även ku
undkorgar på hjul
Detta ha
ar gett
En helt ny välkomnande butik med
Ännu bredarre sortiment
Bredare gångar mellan
m
hyllorna
Ännu lättarre att hitta
En butik som är ännu
u roligare att handla i
- men det har du väl redan märkt
För fram
mför allt
Vi har fått ännu fler trevliga ku
under som har medfört att vi
anställt ännu fler du
uktiga medarbetare

Så varmt välkommen till Trivselbygdens största
matbutik! Vi har alltid fina erbjudanden
och du får alltid färsk
ka och fräscha varor
och ett trevligt pers
sonligt bemötande!
hälsar Elin, Emmie, Liselotte, Maria,
M
Pernilla, Taina och Göran
16
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För tredje året i rad anordnades det en
kväll,i anslutning till nationaldagen
med quiz, liveband och ett humör
på topp. Cirka 140 festsugna hade
anammat inbjudan till Stråvi, och
trots att regnet hade gjort sig påmint
dagarna inför quizen så blev den en
alldeles fantastisk kväll på vår vackra
dansbana.
Bengt Josefsson och Stefan Qvist
hade som vanligt knåpat ihop en
lagom (jättesvår) musikquiz, Elin
Larsson sjöng ”Du gamla, du fria”
precis så vackert som man önskar
och på scenen såg grabbarna i Alla2 till
att det var fullt ös för alla danssugna.
Det fanns en viss bävan för att LitzellJosefssons skulle ta hem titeln för tredje

året i rad, men så blev inte fallet utan
istället stod ett gäng stolta grabbar som
segrare. Grattis!
Byalagets styrelse vill passa på att tacka

Musik QUIZ

alla som såg till att det åter blev en kväll
att minnas. Tack för att ni kommer och är
med när det ordnas aktiviteter i byn! Vi
sänder även ett extra tack till våra rara

tjejer som såg till att vi fick fina bakelser
till kaffet och att både lotter och korv
såldes.

/ Mingeltext: Ann-Margreth Karlsson
Foto: Fanny Björendahl
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Lika som bär
Albin Wilson

?
Willy Björkman

Föreningens profil ska sammantaget utgöra en väl förankrad lokal kraft i stora och små frågor för aktiva
företagare, till gagn för vår bygd.

Föreningens mål är att:
‐
‐
‐
‐

Aktivt lyssna av och samla upp viktiga frågor från medlemsföretagen.
Aktivt följa upp och driva företagsrelaterade frågor.
Aktivt medverka i forum som gynnar våra medlemsföretag.
Aktivt samverka i former som påverkar tillväxt och inflyttning.

Styrelsen
Stefani Dänhardt ‐ Rundis AB, Ulf Aronsson ‐ Aronsson Bygg AB, Helene Jansson ‐ Intuagera AB,
Jörgen Arvidsson ‐ Arvidhus AB, Klas Johansson ‐ Snickeri AB Special, Daniel Larsson ‐ Överlida El AB,
Reima Mattila ‐ Västkuststugan AB, Peter Kobbe ‐ 4W4U Sweden AB
E‐post: kontakt@hogvad.se | Hemsida: www.hogvad.se (scanna QR koden till höger)

18
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Kom i form och hyr hela Ljunghaga!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna.
Övrig uthyrning sker genom Maria eller Monika på Moga Fritid tel 18192.
Denna lista finns även på www.holsljunga.se för utskrift.
Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är Stefan Gustavsson 073-342 61 74.
Hallvärdar:
Januari
Rolf Järphag		
Sixten Bengtsson

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

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

Februari
Bernt Johansson		
Peter Karlsson		

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

ramnas49@gmail.com
petkar@telia.com

Mars
Ulf Litzell		
Erland Josefsson		

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

erlandjos@yahoo.com

April
Göran Karlsson		
B-O Wigge		

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

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

Maj
Tore Björendahl		

33073 el. 073-073 1865

Juni, Juli och augusti

Kontakta Hallkommittén

September
Tage Johansson		
Klas Johansson		

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

klasurban@hotmail.com

Oktober
Gunnar Svensson		

33032 el. 070-659 4213

gun.svensson@passagen.se

November
Sten Lennermo		
Fredrik Höper		

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

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

December
Anders Lindgårde
Göran Svensson		

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

au_lindgarde@yahoo.se
goran@snickerispecial.se

önskar vi nu alla
våra motionärer!
Vi vill passa på att tacka
alla för ännu en
fullspäckad
träningssäsong!
Vi hoppas att vi ses igen
till hösten 2017.
När vi drar igång till
hösten är vi redo
för nya, svettiga
och roliga pass!
Mer information läggs ut
på Facebook & Instagram
under
Holsljunga spinning
och box.

Må så gott i sommar!

Denna lista är senast uppdaterad 2015-10-21

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

EN RIKTIGT
SKÖN SOMMAR

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

//Lena, Matilda, Elin,
Melinda och Jonna

TACK
för en fartfylld Cabaret,
med härlig sång,
dans & musik!
Bra jobbat både stora &
små på Holsljunga skola!
/Nöjd publik

Detta utrymme
- och lite till sponsras av
SNICKERI AB
SPECIAL
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PLANKET - Händer på böggda

Traditionellt

MIDSOMMARFIRANDE

Holsljungas hembygdsstuga HÖGELYCKE
fredag den 23 juni
kl 10.00 klär vi midsommarstången
ta gärna med blommor & sekatör
hembygdsföreningen bjuder på 11-kaffe
kl 14.00 börjar midsommarfirandet med
dans runt midsommarstången, lotterier,
chokladhjul, musik m m.
Kaffe på inträdesbiljetten

Välkommen till Knallekviltarnas
sommarutställning på Kajsas loge
När: 30 juni tom 2 juli (fredag-söndag) kl 11-17
Tema: livet på landet
Servering: Kaffe med våfflor
Övrigt: Lotterier och försäljning
Adress: Håkanhult 4, 512 64 HOLSLJUNGA

Vägbeskrivning:
Ta väg 154 till Holsljunga, vid trafikljusen i
Holsljunga finns skyltar till logen
Utställningen sker i samarbete med NBV

20
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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.
Tag kontakt med någon av
nedanstående personer:
Bengt Josefsson
Tel. 073 - 054 6142

Se hit!
Astrid och Inez samlar in burkar åt Svenljunga Scoutkår. De samlar in
petflaskor och burkar för att hålla nere avgifterna på hajker och läger för
scouterna och för att underhålla lokalen på Svedjan.
Vi kommer att åka runt i byn och samla upp petflaskor och burkar som
är utställda vid tomtgränsen, märkta
med en lapp som ni får i brevlådan lite
senare. OBS! Även utländska burkar
Insamlingen kommer att ske söndagen den 25 juni!
Du som bor utanför byn eller redan nu
vill lämna burkar kan höra av er till oss

Sixten Bengtsson
Tel. 070 - 583 2441

Tack för att ni stödjer
Svenljunga Scoutkår!

Hyra betalas till
Bankgiro 5463-8606
eller via
Swish 123 618 88 74

Astrid Lundin 33370
Inez Lundin 33307

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

Våffelcafé
ÖPPEN STUGA

Holsljungamarschen 2017

Den 19 augusti det dags för vår
traditionsenliga Marsch.
Samla ihop gänget för årets roligaste evenemang!

ANMÄLAN!
Ring eller kom till Klubbstugan på Stråvi
tisdagen den 8 augusti kl. 18 – 20.
Anmäl även via tfn 0325-33167, 0708-106421 alt 0738-349958.
Samma tider gäller vid telefonanmälan.
Du kan även anmäla dig till knytkalaset vid detta tillfälle.

på Högelycke

Kostnad Marsch 100:-/pers.
Födda 2004 och senare 30:-/pers.

20 JULI
kl. 15.00 - 17.00

På kvällen blir det knytkalas med
sedvanlig prisutdelning och dans till

Utställning:
Holsljungabilder
Nu och Då

ÖLREPUBLIKEN
Högvads BK står för arrangemanget på kvällen

Välkomna!

HIF:s Festkommitté

Välkomna på oktoberfest
i MjöbäcksGården den 7 oktober
Vi kommer att servera mat
och ha puben öppen
Mer info kommer på vår hemsida
www.byalagetmjoback.se
Spegeln nr 99 Årgång 35 År 2017

Har du behov av
någon lastpall?
Avhämtning hos
Snickeri Special
Vassego´!
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Valborg 2017
Vädergudarna log mot oss alla när
Valborgsfirandet anno 2017 drog igång
med pompa och ståt. Det är inte varje dag
Svenljunga Ungdomsorkester (SUO) med

drill kommer på besök till våra bygder,
men i år var det dags, så varför inte visa
Holsljunga från sin allra bästa sida?
I parad från Kyrkan/Skolan marscherade
SUO in våren till Holsljunga Camping och

ända in i våra hjärtan. Många härliga låtar
fick den månghövdade – och långväga
- publiken höra innan det var dags för
Byalaget att presentera Årets Vårtalare,
Årets Frivilligarbetare och inte minst
vår nya campingägare. Inte konstigt att
orkesterns proffsiga framföranden fick en
liten flicka i publiken att spana efter den
riktige Robin Bengtsson när tonerna till ”I
can´t go on” steg mot himlen. Riktigt så
celebert besök fick vi inte denna Valborg,
men inte långt ifrån.
När SUO marscherat tillbaka tog Susanne
Johansson över taktpinnen. Kerstin
Liljerup presenterades som nygammal
vårtalare och Lars Nordin mottog
utmärkelsen Årets Frivilligarbetare å
Fiberföreningens vägnar. Denna gång
var priset en grillkväll med Byalaget
vid Holsjöns strand. När programmet
var slut skiljdes församlingen åt. En del
promenerade hem i den sköna vårkvällen,
medan andra letade sig inomhus och
lät smaklökarna (vårlökarna?) stifta
bekantskap med det nya utbudet i Caféet.
Slutet gott – allting gott.
/Lisbeth Andersson

”När jag fick frågan om att vårtala utav
Ann-Margreth från Byalaget blev jag
överraskad. Man ville ha någon som lever
nära naturen och det skulle passa in på
mig. Visst har jag levt nära naturen, länge.
Först i Östergötland på mina föräldrars
lantbruk på Vikbolandet. Sedan mötte jag
kärleken och med Nils kom jag till Stommen 1962. De senaste 55 åren har jag följt
våren och dess väderleksväxlingar ur ett
bondeperspektiv.

och titta sig omkring och uppleva fågellivet på mycket nära håll. Även harar och
rådjur kunde ibland titta fram. Björkarnas färgskifningar mellan de olika varven var en ren njutning. Mitt under himlen kände jag mig som ett med naturen.

Aningar om våren börjar ju tidigt. När
dagarna blir längre och längre, ljuset har
kommit tillbaka och vi börjar väckas till liv
igen. Snart börjar gödseltunnorna att rul�la. En del blir glada, andra mindre glada.
Oavsett vilket så är de ett säkert tecken på
att våren är på väg.
Ett annat säkert vårtecken är när Cirkus
Maximum ger sig ut på sin turné genom
Sverige. När följet med lastbilar och husvagnar, i år var det säkert ett 20-tal ekipage, kör förbi här blir alla glada och vinkar.
Man kan tro att våren är sig lik år efter år,
och att känslorna den väcker skulle vara
något som man har vant sig vid. Men så är
det inte. Jag gläds så at alla vårtecken, till
och med åt de första Kanadagässen, och
den känslan blir allt starkare med åren.
Ett av mina starkaste och finaste vårminnen var när jag förut brukade ringvälta
med traktorn borta på Världshavet. Åkern
var stor och ringvälten inte så bred, det
fanns gott om tid att i lugn och ro sitta

Vi lever i ett öppet levande landskap. Husen och gårdarna är bebodda och man ser
till att markerna brukas, och med djurens
hjälp hålls hagar och ängar öppna. Folk
vill bo i vår by. Det är glädjande att så
många unga familjer har slagit sig ner här,
och till och med bygger nya hus. Det skall
vi glädjas och vara tacksamma åt. Här
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finns en framtidstro!
Jag mår väldigt bra ute i naturen men
också när jag omger mig med människor,
både gamla vänner och nya bekantskaper.
I mötet med nya människor har jag alltid
funnit det intressant att höra om och lära
mig av deras erfarenheter och livsöden.
Sedan några år tillbaka är jag med i Vänskap Holsljunga, där vi är några stycken
som försöker underlätta tillvaron för de
asylsökande och nyanlända som har kommit till vår by. Detta gör vi bland annat
genom att ordna två språk-caféer och ett
sy- och stickcafé där vi träffas, umgås och
lär oss av varandra. Om någon här känner
att de är intresserade av att vara med så är
de varmt välkomna. Vi behöver bli fler och
det ger så mycket tillbaka att vara med
och hjälpa dessa människor och se deras
tacksamhet och utveckling.
Liksom det som sås och planteras på våren behöver värme och näring för att gro,
växa och överleva så behöver också vi
människor extra kraft ibland för att må
bra. Att göra en god gärning för en annan
människa och se hur detta bringar glädje
i dennes ögon ger mig mycket glädje och
kraft tillbaka. Kraft och energi som gör det
lättare att genomleva även de kalla och
mörka månaderna. Lyckligtvis så har vi
precis lämnat dessa månader bakom oss
och klivit över tröskeln till ljusa och härliga
tider. Äntligen är det vår!”
/Kerstin Liljerup
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Årets Frivilligarbetare 2017 – Holsljunga Fiberförening
PåValborgsmässoafton delades det sedvanligt ut utmärkelsen Årets Frivilligarbetare,
som detta år delades ut till Holsljunga Fiberförening. Det är inte lätt att veta vad
man ska ge till en hel styrelse, men någon i Byalagets styrelse kläckte idén om att
skämma bort frivilligarbetarna med god mat och dryck en kväll.
I mitten av maj, med strålande solsken och ljumma vindar, samlades vi vid Holsjöns
kant, Fiberföreningens och Byalagets styrelser med respektive. Det blev en kväll
med gott från grillen, glada skratt och en hel del skönsång och fina tal. En verkligt
lyckad start på sommaren och ett välförtjänt firande av den hårt arbetande
Fiberföreningen.
Ett stort TACK för alla dessa ideella timmar ni har lagt ned för bygdens skull! Vi är
många som inte förstår vilket enormt arbete ni gjort för oss alla och som ni även
kommer att göra i framtiden.
/Byalagets styrelse

Motivering:
”Det är många som nominerats och
gjort sig förtjänta av utmärkelsen,
men alla kan inte få den samma år.
Årets Frivilligarbetare har gjort ett
idogt arbete. Man säger att idogt arbete lönar sig i längden. Det betyder
ungefär att den som inte ger upp och
som är villig att avsätta den tid som är
nödvändig att lägga ner på sitt arbete,
med största sannolikhet kommer att
lyckas med detta arbete, vad det än
månde vara. Det är vad denna grupp
gjort. De utsedda är Fibergruppen sedan begynnelsen. ”

Lars Nordin representerade Fiberföreningen

Midsommar 2016 på Bengts veranda
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Vårlik modevisning
På självaste 1 maj lockade Elin i Sjögården till Församlingshemmet med både
fika och modevisning.

Melker visade gärna rumpan

Chefredaktören på catwalken

Senaste kollektionen från home-partyföretaget Meandi visades upp inför en tjugohövdad publik. Med hjälp av modeller

från trakten – alltifrån lilla Tilia på Stackenäs till svärmor Kajsa i Håkanhult - fick
församlingen se en uppsjö av färgglada
och ursköna kläder visas upp. Dessa var
fria att både prova - och beställa - efter
den intima visningen. Nog fanns det både
en och annan som trivdes att glida upp på

catwalken och om man är liten och tveksam finns det alltid bärhjälp! Arrangören
Elin var nöjd efter tillställningen och säkert tacksam över att hela familjen plus
svärmor och svägerska ställde upp...
/Lisbeth Andersson

En shejk från Svanvägen
gjorde sin vana trägen
försvann från huset
och reste till gruset
för att finna soliga lägen

Försäkra dig om
friska fläktar i sommar!
Snart dags för sommarens heta dagar?
Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning för att
försäkra dig om att bilen inte blir en bastu i
sommarvärmen.
På MECA är vi utbildade för att kunna serva
klimatanläggningar på bästa sätt, så hit är du alltid
välkommen,
omom
du vill
serva/reparera
din AC.
Försäkra dig
friska
ﬂäktar i sommar
Värmen håller i sig! Vi servar din ac

Låt oss ta en titt på din AC/klimatanläggning.
AC
Service i augusti.
kr 250kr
Halva priset 800

Holsljunga Bilservice AB

Holsljunga5,Bilservice AB
Företagsvägen
Företagsvägen
5, 512 64, Holsljunga
Hämta
bilen
512
64 Holsljunga
Hämta
bilen
0325-33303
utan att betala!
Tel. 0325 - 333 03
utan att betala!
Modevisningens extranummer?!

www.holsljungabilserviceab.se
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Den sommar som av nåd vi får

Glädje och sorg

Vi som bor i vårt avlånga land är väl ganska speciella på ett sätt: I vår inställning
till ljuset. Efter månader då det är mörkt
större delen av dygnet har vi en alldeles särskild förväntan på att ljuset ska
komma tillbaka. Ljuset som nu har börjat
återvända och när du läser det här kanske det går ännu mer mot ljusare tider.
Ljusare tider som vi kanske har längtat
efter hela året och som vi så väl behöver.
Ljuset som ger nytt liv åt allt som växer
och som kan ge oss ny kraft och energi.

När ni läser detta, har det gått dagar,
veckor och till och med månader sedan
jag skrev denna text. Påsken är firad och
förbi, kanske är det redan sommar, och
semesterlängtan börjar komma.

En del tillhör dem som inte alls blir gladare när vår och sommar kommer – vårtröttheten börjar göra sig påmind. Solen
skiner och allt man ser är att solstrålarna
inte riktigt kommer in genom de smutsiga fönstren som man inte orkar putsa.
Det tar tid med omställningar! Det tar tid
att vänja sig – ge ljuset lite tid att få verka.
Vänd ögonen och ansiktet mot den ljusaste punkten på himlen varje gång du är ute.

Strax efter kom budet om den förmodade terrorattacken i Stockholm. En av
mina vänner är svårt sjuk. Tankarna på
allt svårt finns där ständigt. Samtidigt
gläds jag åt att våren är kommen, vitsipporna, tranornas dans och barnbarnet
som är på väg. Jag ler och kramar mina
kära, vi är lite extra rädda om varandra,
och jag blir så medveten om att sorgen
och glädjen vandrar tillsammans. Kan ni
känna igen det?

Så där tänker jag mig Jesus, som ljuset
i våra liv. Ljuset som når ända in genom
de smutsigaste fönster. Jesus som ljusstrimman när vardagen är grå, eller när
livet känns soligt och underbart. Jesus
finns där som den ljusaste punkten på
himlen, den som alltid finns någonstans
om vi tittar efter. I våra liv, varje dag.
Vi lever mycket med växlingar i vårt klimat och i våra liv. Vi lever också i en tid
som går allt mer på högvarv. Många har
kanske nu inför semester och ledighet
börjat växla upp ett varv till, almanackor
ska fyllas i där det ser ut att finnas tomrum, vi måste hinna med allt som vi inte
hinner i vardagen. Vi måste ju hinna att
slappna av och njuta! Det är ju sommar
– det är nu vi ska andas och LEVA – under ett par intensiva sommarveckor.
Vill du ha något mer att boka in i almanackan? Då föreslår jag lite långsamhet och andrum. Stanna upp så här i
sommaren, ge dig själv ljus och tid.
Fundera över varför du är på väg, och
vart du är på väg. Se tillbaka på allt du
gjort under året, och glöm för allt i världen inte bort att känna dig nöjd också!
Vem vet, du kanske får vara med om
ett oväntat möte, du kanske träffar Jesus nånstans där mitt ute i sommaren?
/Ann Fagerlund,
präst i Kinds pastorat
Mjöbäck – Holsljunga församling

Men nu, för mig, när jag skriver, är mina
tankar fyllda av så mycket, för någon
vecka sedan kom beskedet om den svåra
bussolyckan och sorgen nästan förlamade Skene, bara några mil från oss har ett
helt samhälle sorg.

För mig är det Påsk snart och jag ska följa
Jesus upp mot Jerusalem, mot lidande
och död, men även mot den kärleks och
glädje explosion som är uppståndelsen.
Men har bibelns berättelse något att
göra med mitt liv och med min och mina
medmänniskors sorg och glädje?
Ja, jag tänker och tror att det har det. De
verkligt stora frågorna om glädje över

ett nytt liv, om sorgen som är så tung och
ofattbar, om skratt och rädsla, om ensamhet, de frågorna bär vi ständigt med
oss. Och de har inga enkla och lättvindiga
svar. Våra både glädjefyllda och förtvivlade ”varför” ekar ständigt i våra liv.
Men mitt i allt finns Jesus, påskens berättelse är en stark berättelse om död och
liv, förtvivlan och hopp, en berättelse
som hjälper oss att leva våra liv. Jesus har
varit i den bottenlösa förtvivlan före oss,
han är med där, Gud vet! Gud finns också
i den stora glädjen och tackssamheten,
Gud vet.
Påskens händelse är också en verklig händelse. Jesu död på korset och förtvivlan,
som hörs i orden: ”Min Gud min Gud varför har du övergivit mig?” Dessa ord kan
stundtals vara våra. Men kärleken och
hoppet segrar. Kärleken är starkare än
döden, kärleken ger hopp, är ett hopp för
oss.
Vi fattar inte allt, men Gud är här hos oss.
Jag vet varken vad som fyller dina tankar och ditt hjärta eller ens mina tankar
och mitt hjärta vid den tid denna tidning
kommer ut. Men jag önskar dig en god
och välsignad sommar, Jag önskar dig en
sommar där du får känna att du inte är
ensam, att Gud är med i glädjen och i det
svåra. Allt gott inför sommar och semester!
/Katarina Redegard
Diakon i Mjöbäck, Holsljunga församling

Vem är min nästa? eller Vem hjälpte den stackars tösen?
Barnen i kyrkans barngrupper gav oss ett drama som var en lite omgjord version av
bibelberättelsen om den barmhärtige samariern. Nu handlade det om en stackars tös
som rånades av några otäckingar i skogarna mellan Holsljunga och Svenljunga. Hon
blev hjälpt, men hjälpen kom
från någon hon inte trodde.
Förvånande och något att tänka
på!
Genom att visa kärlek och omtanke mot andra kan vi genom
handlingar berätta om att Gud
älskar oss.
Denna vackra söndagseftermiddag i kyrkan fick vi förutom dramat, lyssna till barnens
sång, sjunga tillsammans och
be. Efter gudstjänsten var det
vårfest i församlingshemmet
med maränger och glass. Solen värmde gott när vi tävlade
om vem som kunde slå ner
flest plåtburkar, ”lana” ved allra
högst och mycket mer.
Tack alla fantastiska barn för att
ni gjorde vår familjegudstjänst
så full av glädje!
/Katarina Redegard
Diakon i Mjöbäck, Holsljunga
församling

26

Spegeln nr 99 Årgång 35 År 2017

i ett litet glas vatten och drick
när du får besvär. Den har en

Färsk ingefära sätter fart på
Forts. sid 20

Välkommen in och låt
dig inspireras av våra nya
tapetkollektioner!
Vi har alltid 20% på färg, lim, spackel, verktyg,
tapeter (gäller även beställningstapet).
Tapeter från Eco, Boråstapet, Fiona, Decor,
Maison, Duro, Midbec m.fl.

Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda Tel. 0325-303 76
ÖPPET: Mån - Tors 14.00 - 18.00
Fre - Sön Stängt
Vi säljer Flügger färg www.flugger.se
Gudstjänster i Holsljunga
Du hittar ett urval av Red Line och SONAX produkter hos:
ICA i Mjöbäck och Lantmännen i Älvsered!
						
Vägkyrka/öppenSkanna
kyrkaQR koden
25/6 Dagen efter midsommardagen
www.4wshop.se
15.00 Friluftsgudstjänst vid
I år är det Holsljungas tur att ha vägkyrka/öppen
Predikostenen.
kyrka. Från den 3 juli – 16 juli är du välkommen
Ta med kaffekorg!
att titta in i kyrkan, ta en kopp kaffe med gott hembakat, få en trevlig pratstund och titta på kyrkan.
9/7
4:e söndagen efter Trefaldighet
16.00 Mässa med orgelmusik

Vi har
öppet mellan kl. 14.00 - 18.00 och under
Försäljning av diverse
resevdelar
Apostladagen
tiden finns det alltid någon där som hälsar
till små och stora den
fyrhjulingar
16.00
”Längtan
lever där hoppet bor”
Nygårdsvägen
6 B, 512
65 MJÖBÄCK
dig välkommen. Dagen avslutas med en liten an0325-49 79
79 | kontakt@4w4u.se
Musikgudstjänst
med sånger från
- Medlem i Högvads Företagarförening
- av oss som är där. Några kvällar har
dakt som leds
Kristina från Duvemåla
vi extra musik med lokala musiker.
17
23/7 6:e söndagen efter Trefaldighet
Holsljunga kyrkan är även öppen 26 juni - 2 juli
18.00 Aftonbön och smörgåsfika i
Mjöbäcks kyrka är öppen för besök
Församlingshemmet
26 juni -16 juli kl. 14.00 - 18.00
6/8
8:e söndagen efter Trefaldighet
16.00 Mässa Holsljunga
Gå in och titta
på våra kyr13/8 9:e söndagen efter Trefaldighet
kor och få en
18.00 Aftonbön och smörgåsfika i
stund att koppFörsamlingshemmet
la av i en vacker
6/8 11:e söndagen efter Trefaldighet
miljö.
18.00 Mässa Holsljunga
16/7

Ändringar kan förekomma. Se alltid STT!
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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

Grannsamverkan - för ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet
Den 6 april höll kommunpolisen och folkhälsostrateg en informationsträff i Holsljunga
för att prata om Grannsamverkan och vad det arbetet innebär.
Utifrån uppstartsträffen fanns det efterfrågan om att starta ytterligare
Grannsamverkan i Holsljunga. Klisterlappar och skyltar kommer sättas upp för att
uppmärksamma att det finns Grannsamverkan i området.
Kontaktperson är Sandra Turgren som nås via e-post: sturgren77@gmail.com
Vill ni gå med i Grannsamverkan lämna era kontaktuppgifter till Sandra.
Kontaktpersonen kommer vara länken till Kommun/polis och som sprider information
vidare till er. Tanken är att ni sedan skapar en kontaktgrupp där ni kan delge varandra
tips.
För frågor om Grannsamverkan, kontakta:
Elin Björsell, Folkhälsostrateg
elin.bjorsell@svenljunga.se
eller
telefon: 0325 - 183 15

Polisen stoppade en
bilist:
- Får vi gå igenom er
bil?
- Vore det inte lättare
att gå runt den?
28
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-Välj fritidshus och
bo där jämt!

Tradition 78

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

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

Köp
trallen hos oss!
Det känns
tryckt!

VästkustStugan Byggvaror en byggvaruhandel för alla!
Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg! Vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök,
fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt trall, kakel/klinkers, Lasol
fasadfärg, Falu rödfärg, isolering, spik & infästningar, verktyg, elhandverktyg, kap& gersågar, med mera. Med kvalité och priser som tål att jämföras!

Bengan

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616

Öppettider: Mån-Tors 7-18, Fred 7-16, Lörd 9-12

Er bästa investering

Modell: första Näset

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta
oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din familj. Se alla
modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se.
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Villor & Fritidshus · Tel 0325-18620
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Holsljunga Camping och Café
har ny ägare till årets säsong och det är Monika Bjelton.
Hon har i 20-30 år suktat efter att driva café och hyra ut
stugor och nu har det blivit verklighet. Tidigare har hon
jobbat med verksamhetsutveckling och projektledning.
Verksamheten på Holsljunga Camping och Café
fortsätter med uthyrning av campingplatser, stugor,
båt och kanot samt café med försäljning av glass, fika,
snacks, enklare mat, fiskekort och hygienartiklar. Under
högsäsong kommer hon att ha öppet mellan (8)10-20
och då kommer det vara möjligt att beställa färskt bröd
till morgnarna. Förutom ordinarie löpande verksamhet
kommer det arrangeras musikkvällar, sagostund,
temaveckor, mm.

Inget förstör en fredag som att upptäcka att det är torsdag
Pappan kommer hem och känner sig trött och sliten.
Sjuåringen tröstar:
- Men pappa, du är ju inte alls så gammal som du ser ut!

Uthyrning av Skylift
Pressning av
hydraulslang
Försäljning av olja

Första säsongen kommer gå åt till att komma in i
verksamheten och lyssna på förslag och önskemål.
Många idéer till förbättringar finns redan, både smått
och stort. Monika hälsar alla hjärtligt välkomna, både
campare och cafégäster, både bybor och tillresta!
För exakta öppettider - håll koll på anslag och Facebook!

Gösta Karlsson
KÄLLEBACKEN
070 - 6814601
Gräne Gruva
Hembygdsföreningens
arbetsgrupp
Gräne Gruva har under våren blivit
beviljade pengar från Leader Sjuhärad
(Europeiska
jordbruksfonden
för
Landsbygdsutveckling: Europa investerar
i landsbygdsområden). I samråd med
markägaren kommer vi att rusta upp en
spång samt stigarna i området.
Lördagen den 22 april påbörjades arbetet
med att rensa bort sly och grenar som
markägaren hade röjt. Bygget av den nya
spången påbörjades, stigar krattades och
bord oljades. Skylten vid vägen har nu
också kommit på plats igen.
Senare
under
våren/försommaren
kommer vi att lägga markduk och köra
ut grus för att förbättra tillgängligheten
i området.
Ett stort tack till den tappra skaran som
slöt upp på arbetsdagen!
/Arbetsgruppen Gräne Gruva
gm Lars Johannisson
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Bernhard Backfisch
Visst går järnvägen
genom Holsljunga,
i alla fall i miniatyr
inne hos Bernhard
Backfisch på
Granvägen.
I ett av rummen finns
en modelljärnväg med en fiktiv tysk stad
som omgivning. Det är svårt att inte bli
fascinerad av alla små detaljer som finns
och funderingar på tidsåtgången till ett
sådant här projekt.

Som barn brukade Bernhard följa med sin
pappa till perrongen på centralstationen i
Köln. För att få komma upp till perrongen
och titta på ångloken fick man lösa
perrongkort. Han tyckte detta var mycket
spännande och 1959 fick han sitt första
Märklin-tåg, ett tåg som han har kvar
än idag, om än på en hedersam plats på
en hylla i hallen istället för på järnvägen.
Han lekte mycket med tåg som barn och
hade på den tiden en stor platta som räls
med tillhörande tåg var fastmonterad
på. Denna platta lyftes då och då ner och
sattes i sängen – dags för skoj!
1980 flyttade Bernhard till Sverige
och då till Hyssna. Han började jobba
på Solbackens svarveri och sedan på
Markslöjd. Senare började han läsa
svenska, engelska och tyska för att
bli lärare. 1995 började han jobba
som högstadielärare på Mogaskolan i
Svenljunga och när du läser detta har han
just avslutat sin karriär där. Under många
år låg tågen nerpackade i lådor men när
en kollega på skolan började prata om
sitt intresse väcktes hans eget till liv igen.
Detta är ca 20 år sedan. Sedan dess har
han hållit på en del men hävdar själv att
han är en glad amatör och ingen inbiten
modellbyggare.

Efter flytten till Sverige fortsatte han
köpa sina tåg från Tyskland, eftersom
Märklin på den tiden var i monopol.
Under tiden i Hyssna byggde han ett stort
garage för sin hobby och efter flytten
till Holsljunga blev modelljärnvägen
digitaliserad. Hans modelljärnväg tillhör
andra generationens digitalisering men
det finns fler generationer efter. Det
är ett intresse i ständig utveckling och
ingen billig hobby. Men, rolig är den i alla
fall! Den är extra bra höst- och vintertid
då man kan sitta långa stunder, medan

rusket håller till utanför. Bernhard säger
att det är en kul hobby för att man får
avbilda en del av verkligheten, något
som människor gjort i alla tider, samtidigt
som man får ha barnasinnet kvar. Hans
omgivningar är främst inspirerade av
tyska landskap och inte så mycket av
det svenska. Han har länge velat hitta en
kyrka som passar in i hans landskap men
ännu inte hittat någon. Även en stadsmur
skulle passa bra in i landskapet. Närmaste
butik för att köpa nya lok eller delar till
att bygga omgivningar finns i Göteborg.
Hans senaste lok-inköp var för drygt tre år
sedan, då han ersatte ett gammalt mot ett
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nytt. Idag finns ca 15 st olika varianter av
lok i Bernhards ägo. Exempelvis diesel-,
ång- och elektriska lok. Små som stora,
även rälsbussar. Den absoluta favoriten
bland loken är ett ånglok, Märklin XXX,
även hans första. Det kostade 52 D-Mark
när hans föräldrar köpte honom det 1959.
En stor summa för en ”leksak”!
Modelljärnvägen består av en nivå, hos
de inbitna proffsen finns det flera nivåer
med såväl räls genom tunnlar och uppe i
berg. Hans järnväg är inte automatiserad,
vilket innebär att han inte har en knapp
så att tågen går själva utan han sitter och
styr med hjälp av ett styrbord. Idag kan
man även programmera med hjälp av
dator. Det fungerar och ser ut precis som
med riktiga tåg. Det finns ljussignaler och
man kan växla spår. Han har ett lokstall
där tåg som inte används står parkerade.
Tre lok kan vara igång samtidigt. Varje
lok har ett nummer och det finns olika
ljudfunktioner. Det kan bland annat skrika
när man bromsar, ryka ur skorstenen och
på perrongen ropas ankommande och
avgående tåg upp. Givetvis på tyska.
Det finns ett tåg som han alltid drömt
om att ha, men som ännu inte finns på
Granvägen. Ett schweiziskt godståg
som är oerhört starkt elektriskt, som
kallas för krokodilen (se bild nedan). En
av anledningarna till att han inte har en
sådan modell på sin järnväg är att hans
anläggning är allt för liten för att klara av
den typen avlok.

Bernhards lok är alla av märket Märklin,
men det finns flertalet andra märken på
Forts.på nästa sida
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marknaden. Bland annat Fleichman och
Rocko. Vissa har specialiserat sig mest på
just lok. När det är dags att köpa ett nytt
lok, reservdelar eller delar till att bygga
landskap är det bara att börja bläddra
i den stora katalogen. Som tidigare
nämnts är modelljärnvägar ingen billig
hobby, men just Märklin är kända för
sina många detaljer och att de är byggda
precis som riktiga lok.
Tiden som pensionär närmar sig och
han hoppas då kunna lägga mer tid på
sin hobby och att kunna göra klart (om
ett sådant här projekt någon gång blir
klart?) det som fattas. Det krävs mycket
tid och finess för att bygga landskap
och den infinner sig förhoppningsvis
nu. Bernhard hoppas och försöker få
barnbarnet så intresserat så möjligt av
denna hobby, så att han kanske vill ta
över samlingen i framtiden. Just besök av
barnbarnen är oftast det som i dagsläget
leder till att modelljärnvägen används.
Stor del av tiden står banan avstängd och
undangömd. Inte många vet att tågen
fortfarande rullar genom Holsljunga…
/Text & bild
Sofia Lindgårde & Martin Ivarsson

Mjöbäcks Sparbank
Vi önskar er en trevlig sommar!
Koppla av och använd våra digitala tjänster!

www.mjobackssparbank.se
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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 nr 28 1988 och nr 33 1990
SPEGELN -redaktionen för SOPOR
Holsljunga är världsbäst i Svenljunga på att samla papper.
Det påstår åtminstone kommunen. Under regn och rusk lastade
fem äldre herrar den senaste konteinern. En mer fullmatad kontejner haver tidigare icke skådats. Det ger skönt klirr i byalagskassan enligt en av herrarna vilken verkar att ha blick för
det ekonomiska. Under regnsku-rarna kröp kvintetten in i det allra
innersta av kyrkstallarna för att där dryfta livets glädjor och vedervärdigheter. Uppkrupen på buntar, kassar och kartonger utbrister den
mest storvuxne av herrarna:
”Nu när folk blitt så bra på att samla papper så vore det väl själva (censur) om vi inte skulle kunna börja sortera bort glas och batterier ur soporna! Skriv det i SPEGELEN - inget glas, papper och batterier i soporna.”
Med det femtiotal bilbatterier som byborna fraktat till kyrkstallarna gick
det sämre. Förra sändningen inbringade elva kronor per styck. Denna gången meddelade våra mest närstående skrothandlare att de drunknar i sopor
i allmänhet och i gamla bilbatterier i synnerhet. Ett tecken i tiden! Så
det blev till att köra batterierna till den kommunala tippen där de fick
trängas med andra kindsopor. Det är säkert ingen lätt uppgift att i dessa
tider vara sophanteringsansvarig.
___________________________________________________________________________________

”En känd producent ifrån Å” har utmanat oss alla att skriva Limerick om
allt och alla ”En käring på Bre’gårn” har antagit utmaningen och utmanar
därmed också alla andra.

Det var en käring på Bre‘gårn
som jämt hade tomt uti ve’lårn.
Hon sa då till gubben:
Lyft yxan från kubben’
Han sa: ”De får la bli efter
tretår’n.”
Så var det paret från Heden,
som också besvära’s av veden.
men den käringen sa:
”Nej nu går i åsta,
för det värker av kyla i leden.”
I snickarfabriken Special
finns en karl som är långer o
smal.
Trappräckskrök efter krök
så att flisorna rök
han fräste smått fenomenal.
”Å-bon”

En känd producent ifrån Å
med fördämningar hade sånt sjå.
När vattnet rann över
Han sa: ”Jag behöver
en ekstock att luta mig på”
En glad lärarinna från byn
med blekröda rosor i hyn
på sin karl satte fart
när hon sa: ”Tänk du, snart
hela skolan är tom, dä’ ä väl
syn(d)”
En vältränad man från Holsljunga
sågs ofta på vägarna ”gunga”.
”Han flåsar så hårt
så han har det nog svårt”,
sa en bybo med elak tunga.
En badman som bor ner’ vid Bäcken
ville helst av allt träffa Näcken.
Han bjöd vattnet gå in
i källaren sin,
men Näcken han fastna i häcken.
”En käring på Bre‘gårn”

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!
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Sommartugg & svalkande dryck
Citronsaft
1 l vatten
1 kg socker
2 citroner
1 påse citronsyra
Gör så här:
- Riv citronskalet.
- Skär citronerna i skivor.
- Koka vatten, socker och gula skalet.
- Låt svalna.
- Rör i citronsyran och citronskivorna.
- Låt stå svalt till dagen efter.
- Sila bort citronskivorna.

Cheesecake
med jordgubbar och rabarber
Botten:
300 g digestivekex & 100 g smör
Fyllning:
900 g Philadelphia Classic Naturell
10 st gelatinblad
2.5 dl vispgrädde
250 g florsocker
100 g rörsocker
1 st apelsin - juicen och skalet
2 tsk vaniljpulver
250 g jordgubbar
100 g rabarber, kokt
Dekoration:
blåbär, jordgubbar och hallon.
Botten: Lägg bakplåtspapper i botten för att kakan ska bli lättare att ta
ur. Smält smöret. Smula kexen fint.
Blanda smöret och smulorna och tryck
ut massan i formen. Låt botten vila i
kylen medan du gör fyllningen.
Fyllning: Lägg gelatinbladen i kallt
vatten i ca 10 min. Koka rabarbern med
rörsockret i ca 10 min. Krama vattnet
ur gelatinbladen och låt smälta i rabarbern, låt sedan svalna. Häll osten,
apelsinjuicen, skalet, vanilj-pulvret
och florsockret i en skål och blanda till
en slät smet. Tillsätt den vispade grädden.
Mosa nästan alla jordgubbar och blanda med rabarbern. Tillsätt en nypa
socker till. Rör ned jordgubbsblandningen i smeten och häll allt över botten. Låt svalna i kylen i minst fyra timmar.
När fyllningen har stelnat, ta ur kakan
ur formen och lägg den på ett serveringsfat. Dekorera med blåbär, resten
av jordgubbarna och hallon.
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Lax med medelhavssås, 4 port
4 portionsskivor lax
2 msk smör
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
Sås:
3 dl gräddfil
½ påse saffran, ca 0,25 g
1 msk tomatpuré
1 pressad vitlöksklyfta
1 tsk timjan
2 krm salt
½ krm cayennepeppar
Rör ut saffranet i lite av gräddfilen och
rör ner resten.
Tillsätt tomatpuré, vitlök, timjan, salt
och cayennepeppar.
Låt såsen dra någon timme.
Smält smöret och pensla laxen.
Grilla laxen 3-4 minuter.
Krydda med salt och peppar.
Servera laxen med såsen, citronklyftor, grönsaker och färskpotatis.
Smaklig måltid!

Bengts Whiskeytips
ILEACH: God och prisvärd
Maltig, tydligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av päron, tjära, jod och
valnötter. Serveras rumstempererad.

Mjöbäcksbaren
Du & Jag
LUNCH LAGAD MÉ

Vardagar 11:00-15:00

Pizza

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

VÄLKOMNA
www.mjobacksbaren.se
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Mamma,
I’m åker skidor
Ibland
förvånas
mina vänner i
Sverige när
de ser mig i mössa på en
bild på Facebook. Men det är faktiskt så
att vi har vinter här nu och det blir ganska
svalt emellanåt. Vi befinner oss ungefär
lika långt ifrån ekvatorn som Spanien.
Dessutom har vi inte den varma
Golfströmmen här. Här nere på sydkusten
(även om vi bor en bit från just kusten)
flödar istället de antarktiska isvattnen
ymnigt. Pingviner bor faktiskt till och med
på Australiens sydkust. Men jag förstår
att det kan komma som en överraskning
att en behöver mössa ibland i Australien,
jag minns själv hur förvånad jag var första
gången jag kom hit, hela 13 år sedan nu.

Sensmoralen i historien är: Tro inte
på allt du ser på TV och basera inte
din verklighetsuppfattning kring den.
Internet måste hamna i denna kategorin
också. För även om sanningen kanske
ligger där nånstans på någon sida så
är den ibland svår att sålla ut bland allt
annat.
Även om det var sommar senast vi var i
Sverige så hävdar Anders att Mormor har
snö. Jag försöker förklara att det är bara
ibland och undrar när vi ska pricka in ett
sådant fantastiskt snöoväder igen, som
vi lyckades med förra vintern (januari
2016). Sagolikt. Och det enda jag minns
att vintrar var när jag var liten, men här
är nog hjärnan något selektiv. Här där
vi bor får vi ingen snö. Men en kan alltid
kompensera för det en materiellt saknar.
Anders visade prov på detta härom
dagen. Efter en stunds tystnad i huset
återvänder jag in från trädgården för
att hitta Anders och Jonas i ett hav av

toalettpapper i hela vardagsrummet.
”Mamma it is SNÖ.” ”I’m åker skidor.” Och
så kasar Anders nöjt över golvet. Även om
engelskan är dominant för närvarande
hos dessa tvåspråkiga barn så är det vissa
ord Anders bara upplevt i Sverige.
Vi har precis avslutat sådden och ungefär
när ni läser det här i Spegeln så börjar
dagarna bli längre här och snart har vi
sommar och skörd. Åren är fantastiskt
korta så lev varje minut. Kör med några
rullar toapapper i vardagsrummet och lek
snö tillexempel. Kan rekommenderas.
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

Jag skulle spendera omkring 7 månader
här och 3 av dem på ett utbyte med
4H. Jag skulle bo hos 17 olika familjer,
de flesta gårdar med olika inriktningar.
När jag kom till min andra familj, en bit
utanför Melbourne, så snöade det! Jag
blev paff. Hade med mig en fleecetröja
och en regnjacka och dessa spenderade
jag de närmsta 10 veckorna i. Jag hade
inte med mig varma kläder så det räckte
och jag var för snål för att köpa mer. Jag
klandrar min dåliga bedömning av vädret
på att jag baserade den på vad jag sett
på TV: Crocodile Dundee och Doktorn
kan komma. Där var det ju varmt, torrt
och ingen pratade någonsin om snö eller
mössor.
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