Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
knåpat ihop ett nytt nummer av Spegeln.
Att vara riktigt liten igen...
...vore väl skönt?! Tänk att ha så lite att Vi bockar och bugar - som vanligt - för era
bekymra sig om. ”Vad är det som lyser i bidrag. Tack för ert engagemang!
taket?”, ”Vad ska jag göra när jag fångat
Lisbeth Andersson
min hand?” och ”Vem är det som kollar in
mig i spegeln?” är funderingar som sysselsätter de små... Kanhända är det djuTidningen framställs ideellt och utkompare frågor som bearbetas när blicken är
mer två gånger om året.
långt, långt borta?
Tänk att få leva det obekymrade livet igen.
Manusstopp för nästa nummer är den
Tänk att få sova när man vill, att få somna
31 oktober.
var man vill. Tänk att få maten serverad
så fort man använder rätt sorts skrik. Tänk
Prenumeration
att få gegga med maten och äta med hänDelas ut gratis till alla hushåll i Holsderna.Tänk att få uppmuntrande rop när
ljunga.
man rapar och detsamma när man pruttar
För utomstående tas en avgift ut på 100
eller gör i byxan.
kronor för två nummer.
Tänk att ha någon som ideligen gosar en i
nacken och pussar en på magen. Tänk att
Annonspriser
få höra hur fin och go´och söt man är hela
För utomstående företag, föreningar
dagarna. Tänk att få tröst och en varm
och personer:
famn så fort oron blir för stor. Tänk att det
helsida 150 kronor
inte spelar någon roll om snor, tårar och
halvsida 100 kronor
saliv hamnar på någon annans axel. Tänk
1/4 sida 50 kronor
att det viktigaste för andra är att man blir
Bankgironummer 5463-8606 Mjöbäcks
glad och nöjd igen.
Sparbank
Ja, nu är det ju ett tag sedan man var så
liten och en hel del har ändrat sig sedan
Övrigt material
dess. Inte lika populärt nu om man släpper
Publiceras utan kostnad. Material kan
väder när helst det passar. Att slarva vid
lämnas i Spegeln-lådan vid Anitas Hanmatbordet brukar inte heller höja aptiten i
del eller skickas till Holsljunga Byalag
sällskapet, snarare tvärtom. Skönt ändå
via spegeln@holsljunga.com
att ha fått strunta i alla måsten en liten period i livet, kan man tycka. Ibland känns
Redaktionen
det kanske som om det är väl många
Göran Svensson
0325-334 87
pekfingrar i luften. Sedan är ju vissa pekLisbeth Andersson
0325-331 39
fingar nödvändiga för att vi ska trivas med
Jerry Johansson
varandra...
Tobias Hedin
Att trivas i en litens sällskap är inte svårt.
Vad gör man inte för att locka fram ett litet
leende eller rentav ett gurglande skratt.
Spegeln trycks av
Man får helt enkelt passa på att njuta geKaritz Tryckeri AB
nom de små liven!
Nu har vi tillsammans - stora som små -

2

Byalaget informerar

Lite fakta från Byalaget

Holsljunga Byalag har from verksamhetsåret 2008 ingen ordförande. Styrelsen har
därför beslutat att ”rädda eldsjälarna” genom att dela upp administrationen internt
inom gruppen. Genom att dela upp möten
och ansvarsområden, försöker vi minimera risken att någon blir utarbetad. Styrelseuppdragen ska spridas ut och styrelsemedlemmarna är därmed lika delaktiga
och tar gemensamt ansvar för Byalagets
organisation. Efter att ha utvärderat detta
sätt att arbeta, har beslutet tagits att fortsätta likadant under 2009.
Vill man kontakta Holsljunga Byalag kan
man vända sig till valfri person i styrelsen
och ta upp ärendet. Därefter tas ärenden
upp på kommande styrelsemöte. Dessa
äger rum 5-6 gånger per år. Däremot
finns mottagaradress för brev och e-post.
Gå gärna in på www.holsljunga.com om
du vill veta mer om vårt arbete!

Svenljunga Kommun kommer snarast att
se över sandlåda och bänkar på lekplatsen uppe i byn. Övriga önskemål, som inkommit, får vänta i nuläget.
Inför turistsäsongen 2009 är en ny Holsljungabroschyr på gång. Håll utkik efter en
uppdaterad upplaga med fina naturfoton.
Broschyren kommer att gälla i tre år.
Informationsskylten uppe vid sofforna i
korset ska uppdateras. Alla företagare
ombedes kontrollera befintliga uppgifter och se om de är aktuella. Om de inte
stämmer: kontakta Byalaget. Hör även av
dig om du inte står med sedan tidigare,
men vill synas här!
2010 fyller Ljunghagahallen 20 år. För att
fira detta ordnas en Hallfest preliminärt
den 5 juni. Funderingar finns även på att
anordna andra aktiviteter under eftermiddagen. Alla är välkomna med förslag.
Fredrik Höper kallar samman hallvärdar
samt andra intresserade till ett första planeringsmöte tidigt i höst. Vill du vara med
i planeringen och ingå i den föreningsoberoende festkommittén? Tag kontakt med
Fredrik Höper.

Ansvarig för inkommande post:
Elionor Larsson
Å Berghaga
512 64 Holsljunga
E-post: byalaget@holsljunga.com
Övriga ledamöter:
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson (Kassör)
Bjarne Turgren
Ulla-Britta Backfisch
Torvald Elg
Lisbeth Andersson
Bosse Ehn

Presentation av 2009 års Byalag
Namn:		
Elionor Larsson
Familj:		
Gift med Kenneth,
har två vuxna barn
Bor:			
Å Berghaga
Favoritdryck:
Vatten
Favoriträtt:		
Sushi		
Intressen:		
Köra olika fordon
Namn:		

När skrev Du i Gästboken på

www.holsljunga.com
senast?

Familj:		
har två barn
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
potatissallad
Intressen:		

Anna-Karin Lindgårde
Ivarsson
Gift med Kenneth,
Hus mitt i byn
Vitt vin
Grillat kött med
Människor
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Namn:		
Familj:		
			
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
Intressen:		

Ulla-Britta Backfisch
Man samt en dotter och
ett barnbarn i Österrike
Hus mitt i byn
Svalt vitt vin
Sparris på våren och
havskräftor på hösten
Textilt hantverk

Namn:		
Familj:		
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
Intressen:		

Lisbeth Andersson
Klas och Kalle
Fredriksborg
Vatten och fläder
Mammas kyckling
Bollsporter, älskar att
baka

Namn:		
Familj:		
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
Intressen:		

Bjarne Turgren
Carina och Catlin
Slätten
Mjölk
Husmanskost
Familjen och rally

Namn:		
Familj:		
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
Intressen:		

Bosse Ehn
Hustrun Ulla
och tre vuxna barn
Årekulla
Öl
Surströmming
Många

Namn:		
Familj:		
Bor:			
Favoritdryck:
Favoriträtt:		
Intressen:		

Torvald Elg
Särbo och två barn
Fällhultsvägen 13
Whisky
Grillat
Jakt, hundar, fiske

Vill du synas i
SPEGELN?
spegeln@holsljunga.com

Årets Frivilligarbetare 2009
Så här lyder nomineringen:
För ihärdigt arbete med Holsljungas eget
smultronställe: Näset.
För all tid och kraft, som läggs på att hålla
slingorna framkomliga i alla väder.
För allt engagemang i att hålla rastplatserna inbjudande och trivsamma.
För allt slit, som gör att Näset fortsätter att
locka.
Årets Frivilligarbetare 2009
är
”Hustomtarna på Näset”:
Alf & Inga-Lill och Anders & Birgitta
Gåvan, som överlämnades, var en korg
med närproducerade produkter från Holsljunga med omnejd. Samtliga matvaror införskaffade i Anitas Handel:
Ägg från Lindåsen
Potatis från Sven i Åh
Ostar och ostkaka från Tranebäcks i Kalv
Honung från Bo Lundberg i Åh
Blåbärssylt från Joarsbo
Potatissallad och grillade rev från Anitas
Handel
Dessutom bifogades ett par grytlappar
med Koltrastmotiv, signerade Ulla-Britta
Backfisch. Dessa symboliserar allt flit som
ligger bakom utmärkelsen.

Upprop!
Hjälp oss att fundera och föreslå kandidater till ”Årets frivilligarbetare 2010”!
Lämna ditt förslag till styrelsen
före mars 2010.
Holsljunga Byalags styrelse
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Vårtal på Valborg 2009
”Hej i solen! Jag heter Lisbeth Andersson
och bor här nere i Kyrkbyn tillsammans
med Klas och Kalle. Jag är uppvuxen i
Sexdrega, men flyttade hit från Borås för
snart tre år sedan, eftersom Klas inte var
”flyttbar”. Inte mig emot - Holsljunga är en
liten pärla till by och att trivas här är inte
svårt.

Fräknar kikar fram på bleka kinden.
Att blunda i solvägg är skönt.
Knoppar exploderar och allt blir grönt.
Gräsmattan städas med kratta.
Det känns med ens lättare att skratta.
I det blå hörs fåglarnas sång.
Trädgårdsgrillen tas fram och sätts
igång.
Skönare ute än inne.
Premiär för iskall glass på pinne.
Spridning av gödsel från korna.
Det behövs inga strumpor i skorna.
Fjärilen leker i gräset.
Det är lummigt och vackert på Näset.
Uppå taken byts det tegel.
Holsjön ligger blank såsom en spegel.
Kvällen blir ljusare igen.
Kanske spirar kärleken till en vän...

Mitt tidigaste minne av Holsljunga - ja,
mamma säger iochförsig att jag lyckats
låsa in mig på en toalett här nere när jag
var liten, men det har jag INGET minne
av.. MITT tidigaste minne är när jag i högstadieåldern cyklade med en kompis till
hennes morföräldrars stuga i Tommared.
Sedan var steget inte långt att cykla vidare till Holsljunga, där vi hälsade på våra Vi är så glada över att Du är här - ett fyrklasskompisar: Åsa och Ann. Hur det nu faldigt leve för Våren:
blev stod alla tre inom kort runt mig med HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!”
varsin sax. Ivrigt påhejade av mig var det
ny frisyr på gång...eller snarare tre olika
frisyrer.. Kanske blev min frivilliga insats
tillsammans med pappa Tages klippstuga
i källaren inkörsporten för Åsa, som sedemera blev frisör?!

Skön och Glad
sommar önskar
Spegeln!

Att vara hemma med Kalle på heltid är
fantastiskt på många sätt - inte minst för
att jag verkligen har kunnat följa vårens
efterlängtade ankomst steg för steg. Jag
har suttit nedsjunken i soffan och sett lönnen utanför gå från grå och trist till grön
och skön medan Kalle förnöjd ätit sig mätt.
Lycka dubbelt upp!

Recept - Nougatkakor
300 g smält margarin
9 dl havregryn
3dl socker
3 tsk bakpulver
300 g nougat

Blanda samman alla ingredienser utom
Nu står jag här för att dela med mig av nougaten. Fördela smeten på ett bakplåtspapper i långpanna. Strö lite potatismina vårkänslor.
mjöl på pappret innan, så släpper kakan
bättre. Grädda 15-20 minuter i 175 grader.
Katten rullar sig i gruset
Så snart kakan tagits ut ur ugnen: hyvla
- det som alldeles nyss varit fruset.
över nougaten i tunna skivor. Låt smälta
Tussilagon syns neri diket.
och bred ut. Skär i passande rutor när kaMan sitter ute med filt på fiket.
kan svalnat något.
Träden hörs susa i vinden.
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Skolan

ha till äggpickningen lite senare. Eleverna målade även små tavlor av ägg och
Innan påsklovet klädde både elever och gjorde både en lång tusenfoting och golärare ut sig som vanligt. Vi började da- disgömmor. Sedan hade vi en traditionell
gen med att måla våra ägg, som vi skulle påskparad och äggpickningstävling.
Påsk

Påskparad 2009

Städdag
Nu har vi städat i naturen. Alla barn, elever och personal hjälpte till. Klass 5-6 städade inne i byn, 3-4:an städade längs vägen till Öxabäck och förskoleklassen och
klass 1-2:an städade runt kyrkan och nere
vid campingen. Barnen på Tumlaren och
Kajen städade runt skolan och på skolan.
Detta passade utmärkt då vi skulle ha en
familjekväll tisdagen 5/5 -09 på skolan.

Det hittades både det ena och det andra.
Några elever i klass 5, som städat inne i
byn, kom tillbaka med en hel kärra med
skräp. För städningen fick vi pengar för
varje barn och elev från Byalaget, vilket
vi vill passa på att tacka så väldigt mycket
för. Pengarna kom väl till pass till elevernas skolresa, som i år gick till Marstrand.

Ella och Signe

Felix, Frida, Emma, Maja och Oliver

6

Familjekväll

Skolan

Dansträning klass 3-6 inför familjekväll

Vädret var med oss på vår familjekväll
5/5 -09 och det var en stor uppslutning.
Det hela inleddes med dans av åk 3-6.
De dansade både Oh Susanna och Virginia Reel, sedan utmanade de föräldrar
och syskon på en Jenka. Därefter spelade och sjöng åk 5-6 om HoaHoa. Sedan
var det 3-4:ans tur att visa sin musikaliska
sida med bl.a. Varm korv boogie. Klass

1-2 sjöng de också, både Aron Apa och
Kalle Kanin var på deras repertoar. Klass
6 sålde både korv, kakor, dricka och godis, för att kunna åka på en klassresa lite
senare i vår. Klass 5 hade gjort en tipspromenad som många deltog i och vinnaren
fick äran att få sitt namn uppsatt i affären i
Holsljunga. På det hela var det en mycket
lyckad kväll.

Dansparad 2009
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Skolan
Cabaret 20 mars 2009
Hej, allihopa! Fredagen den 20 mars
hade Holsljunga fritids en cabaret. Det
var 6-11åringar som var med. Allt från
lugn dans till Lordimusik. Vi inledde med
fyra coola tjejer som sjöng Mamma Mia
med ökända ABBA! Sen uppträdde det
också: apnummer, dans, Sverigehuliganer, hård rock, tonårsmusik och ett jättecoolt trumsolo. Vi avslutade det hela med
den svenska versionen av ”Thank you for
the music” med ABBA. Sen fick den mållösa publiken och artisterna fika med sina
familjer. Det var lite mer än hundra personer i publiken.
TACK ALLIHOPA SOM KOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VI HOPPAS NI BLEV NÖJDA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se hit!
Holsljunga Fiskevårdsområde har en ny hemsida!

Nu kan ni hitta matnyttig information om fisket i Holsljunga direkt på nätet. Här kan
ni rapportera och ladda upp bilder på era fångster, läsa om de vanligaste fiskartena
som finns i området m.m.
Ut och fiska och rapportera in era drömfiskar på:
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www.holsljunga-fvo.holsljunga.com

Biblioteket
Numera finns det en återlämningslåda utanför dörren till Biblioteket. Det går bra att
lägga sina böcker där, så tömmer jag den
på tisdagar. Alla kanske inte har möjlighet
att passa öppettiderna, så jag hoppas att
det underlättar om man åtminstone kan
lämna när man vill. Lådan är låst, så det
är ingen fara att använda den.
För barn vill jag gärna tipsa om att det
finns ett antal lättlästa kapitelböcker som
är lämpliga att börja med när man just har
lärt sig att läsa själv. Dessa finns i olika
svårighetsgrader och med olika mycket
text.
Mary-Ann Hansson

Öppettider
Kl. 14.30-19.00 på tisdagar. Sista öppethållande för säsongen är den 16 juni.
Sedan är det sommarstängt. Vi öppnar
igen den 4 augusti.
Boktips för vuxna
Kicki & Lasse av Peter Kihlgård
Boken börjar med att det medelålders paret Kicki och Lasse färdas i hög hastighet
i sin bil. De befinner sig mitt i en livskris.
Lika obevekligt som bilen färdas framåt
lika obevekligt går berättelsen bakåt med
nedslag i parets nästan tretttioåriga förhållande. Med stor känslighet beskriver
Peter Kihlgård nyanser, känslodjup och
spänningar och som en fond till det rika
men långt ifrån smärtfria liv de levt, står
Kickis livshotande sjukdom. I denna roman får förtvivlan sällskap av en befriande
humor, det komiska lurar hela tiden under
ytan av sorgen. Kihlgårds språk sjuder av
en livskraft som förmår utmana döden.
För frågan är om inte livet segrar i denna
livsbejakande roman. Liksom kärleken.

Boktips för vuxna
Mara och Dann av Doris Lessing
Boken utspelar sig tusen år in i framtiden.
Hela norra halvklotet är isbelagt av en ny
istid. På södra delen finns en landmassa
kallad Ifrik, där blir två syskon, Mara och
Dann av Mahondifolket kidnappade mitt i
natten. De blir lämnade hos en snäll Mahondikvinna och blir uppfostrade i en fattig by. Det råder svår torka i södra Ifrik,
och det är stridigheter överallt. Folk drar
sig norrut. Dann har en önskan att följa
med folket som går dit. En natt försvinner
han. Flera år senare kommer han tillbaka och hittar byn öde, de enda som finns
kvar är Mara och kvinnan som tagit hand
om dem. Han möter en Mara som är mager av hunger och lortig, det finns nästan
inget vatten. Dann tar med sig Mara på en
vandring norrut. Under sin färd sker flera
händelser och de träffar på människor
som kommer att påverka deras liv. Det
är en spännande bok med tankar som att
människan måste kämpa för sin rätt att
leva och där människorna får börja om
från början.

Har Du,

eller någon Du känner,
något roligt reseminne, läckert
recept eller annat Du/Ni vill dela
med Dig/Er av? Vi tar tacksamt
emot material till Spegeln. Skicka
text och kanske en bild till

spegeln@holsljunga.com
Bifoga bilderna separat.

Tack!
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Midsommar

firar vi den 19 Juni uppe på
Högelycke.
Kl. 10 klär vi stången och
kl. 14 börjar festen med dans kring
midsommarstången.
Gott kaffe serveras, lotter och chokladhjul
att spela på, vacker musik för örat m.m.

Välkomna!
Campingens
öppettider i sommar:
15/6-15/9
kl. 9-21 vid fint väder

Hembygdsföreningen

Boule-dag

ordnas
Lördag den 8 augusti
Korvgrillning
Håll utkik efter anslag vid affären!

HIF

Välkommen till Holsljungas ”Vägkyrka”!
Vi kommer att hålla kyrkan öppen för besökare
veckorna 29 & 30 mellan kl. 14.00 -19.00 varje dag.
Här finns det då möjlighet att fika och umgås en stund, titta sig omkring i kyrkan
med eller utan guide och kanske finna en stunds frid i kyrkorummet.
Kl. 18.00 blir det andakt, musik och tankar från lokala medverkande.
Vill du vara med och hålla vår kyrka öppen som ”Vägkyrka” i sommar?
Under veckorna 29 & 30 öppnar vi upp vår kyrka för såväl Holsljungabor som till
förbipasserande. Detta sker varje dag mellan kl 14.00-19.00.
Känner du att du vill bidra med sång, musik, baka en kaka, guida folk i/ runt kyrkan,
läsa en dikt, hålla i en betraktelse eller något annat?
Hör av dig till Annika Lindman på tel: 0325-344 61 eller på mobilen 070-308 44 07
Du kan också maila på: annika.lindman@svenskakyrkan.se
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PLANKET - Händer i Holsljunga

Abrahams Pub
Fredagen den 26/6 serveras
Orientalisk kycklingfilé
med ris, paprikasallad, kaffe
pris 80:Ring och beställ
till Ingela 0325-330 51

Alla hjärtligt välkomna!

Holsljungamarschen
Boka 15 augusti
för
Holsljungas traditionsenliga marsch.
Bilda lag och delta i årets roligaste
evenemang.
På kvällen blir det knytkalas och dans
till Drega Band. Musik som även passar
en mogen publik.

Fullständiga rättigheter

Välkomna!

HIF

Gold City - Gräne gård
Vi har nu öppet!
Tis-Sön 12.00 – 20.00
Under många år har vi gjort olika aktiviteter för alla och envar, bland annat gör vi för
fjärde året i rad vad vi kallar Vi på vägen-fest. Det är alla som bor längs Svenåsvägen som kommer på kalas och då umgås vi och har femkamp och karaoke, dans på
logen och ett otroligt glatt humör.
Om du är privatperson eller företagare spelar ingen roll, vi har alltid något för dig. Hit
kan du alltid komma.
I vårt intresse ligger det att göra saker som roar folk i enkel miljö. Vi vill ta dig från
vardagens stress och hets för att försöka ge dig en njutbar stund. Gold city ligger i
ostörd miljö mitt emellan Holsjön och Hallången, så här hörs bara fågelkvitter och
vindarnas sus.
När du ändå är här kan du passa på att titta in på Saloon Tjurskallen. Där kan du
dricka olika sorters kaffe, till exempel en latte. Vi har också smörgåsar, våfflor m.m.
Vi har även flera olika aktiviteter som: vandringsleder. tipspromenader, cykelleder
och cyklar att hyra, övernattning och festarrangemang, samt mycket mera.
För mer information om våra aktiviteteter ring Annika 0325-32 666 eller maila till
info@goldcity.se

Ha en trevlig sommar!

/Annika och Morgan
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Babycafé
Måndagen den 12 Januari 2009 var jag
ute och åkte barnvagn med min mamma
Martina. I backen vid Stackenäs mötte vi
Hampus med sin mamma Jonna. Jonna
skulle lämna blöjor (eller något annat
ointressant) till min mamma, så vi följde
med dom hem. När jag låg där på golvet
kom Jonna på att vi kunde ringa till grannen Kalle och fråga om inte han och hans
mamma Lisbeth kunde komma över. Jonna ringde och sa på skämt:
- Kom över, vi har Babycafé!

Efter ett par timmar så var det färdigpratat. Kalle hade somnat för länge sedan
(lyckans ost!). Han är faktiskt bara dryga
3 veckor. När vi var på väg därifrån sa Lisbeth:
- Nästa vecka kan vi ha Babyca hemma
hos oss!!

Malte Karlsson

Pelle Björklund

Kalle och hans mamma kom. Vi låg där
på golvet och våra mammor pratade och
pratade och pratade. Inget kul alls! Hampus, som kunde krypa och leka lite för sej
själv, hade det bäst (men bara vänta tills
jag också är 1 år!). Han kunde försvinna
iväg lite ostört. Snäll som han var så körde han iväg mej i sin gåstol. Puh, lite vila
för öronen!!
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Ja, och så blev det. Onsdagen den 21 januari kl.14.00 klev vi in hos Kalle. Men, va
nu??!! En ny stackare var där! Malte hade
blivit körd ända från stora staden Svenljunga. Mamma Linda var tydligen kompis
med Lisbeth och vips så hamnade han
också i detta tjatande forum. Och dom
pratade och pratade. Hampus utmanade
sin mamma hela tiden. Kalle har en underbar brant trappa ska ni veta. När Hampus försökte hjälpa Kalles mamma med
DVD:n tror jag mamma Jonna gav upp.
När vi skulle gå hem sa min mamma
Martina att alla var välkomna hem till oss

veckan därpå.... Oj, oj, ska vi ligga där på
rygg och stirra i taket ännu en gång?
Men så blev det. Gänget kom. Hampus
hade blivit förkyld, så hans mamma blev
hemma med honom. Men Malte och Kalle
kom. Denna gång fick jag ligga med Kalle
och stirra i taket. Givetvis hade Malte lärt
sej att rulla runt. Varför kan han och inte
jag? Vi är faktiskt båda två 5 månader
gamla. Jag är tom 2 veckor äldre.

till världens bästa tidning. Jag tror i och
för sej att ingen av våra härliga invånarei
byn har missat när jag och mina kompisar
åker i bredd på vägarna i våra barnvagnar. Härliga vårvinkningar från min barnvagn till er alla!
Pelle Björklund

Nu har vi träffats varje vecka i snart 4 månader och det blir bara roligare och roligare. Det är ingen som ligger på rygg och
stirrar i taket längre. Jag kryper, Kalle rullar runt och Malte sitter i lugn och ro med
sina leksaker - tills jag tar dom!
Tyvärr så tyckte Hampus att dagis var
skojigare eller kanske tyckte han att jag
var för tung att köra runt i gåstolen? Får
fråga honom på skolgården om några år.
Idag tisdagen den 5 maj bestämde mammorna att vi ska träffas och simma i Svenljunga nästa vecka. Känns lite kusligt!
Både Malte och Kalle har varit på Babysim.
Tänkte passa på och skicka med lite foton

Pelle Björklund ute på Näset

Trött på håret?
Ring och boka tid må-fre kl. 09.00-18.00
Annan tid?
Ring så ordnar jag en tid som passar dig!

Trevlig sommar!
Gerds Hårvård 333 35
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Holsljunga kuriosa
Lite om Högvads Kommun samt f.d.
kommunhusets tillkomst
På ett möte för en tid sedan satt vi i f.d.
kommunhusets lokal i källaren. Vi kom
under kaffet att diskutera om hur det var
på Högvads kommuns tid och hur huset
kom till. Idén om att skriva lite om denna
tid kom då upp.
Högvads kommun, som bestod av samhällena Holsljunga, Överlida, Mjöbäck
och Älvsered, bildades 1951 genom en
sammanslagning av socknarna Älvsered,
Mjöbäck och Holsljunga och hade tillsammans c:a 2500 invånare, en fjärdedel
av invånarantalet i Svenljunga kommun
idag. 1971 gick Högvads kommun, med
undantag av Älvsered, upp i Svenljunga
storkommun.
1965 beslöt Högvads kommunfullmäktige
att bygga ett kommunhus i Holsljunga för
hela Högvads kommun. Att det hamnade
i Holsljunga, konkurrensen var hård skall
ni veta, berodde till stor del på att kommunens enda tjänsteman, K-L Karlsson
bodde i Holsljunga. Huset började byggas
1966 och var färdigt i juli 1967.

Jag tillträdde min tjänst som kommuntekniker den 1 januari 1967 och hade tills
huset var färdigt, kontor i gamla föreningsaffären, numera riven. K-L Karlsson
som var kommunkassör hade kontoret
hemma, som han tidigare haft under alla
år som han haft uppdraget.
I juli fick vi flytta in i ett nytt kommunkontor. Kontoret bestod av 2 rum och ett arkiv. Strax efter kontoret var färdigt anställdes också Gun Svensson som assistent.
Kommunkontoret 1967 bestod alltså av
3 anställda för att serva 2500 invånare. I
sanningens namn skall vi då komma ihåg
att flera nämnder hade ordförande som
skötte nämndens arbete från sitt hem.
Efter något år anställdes också två kommunalarbetare, som arbetade med nybyggnad och underhåll av vatten och avloppsanläggningar.
Då min tjänst var ny, var bland det första jag fick göra att ta min bil och släpkärra och åka ner till IKEA, där jag köpte
ett skrivbord, en stol, en bokhylla och ett
skåp för ritningar. K-L fick ta med sig de
möbler han haft på kontoret i hemmet. Jag
behövde också en räknesnurra, så det
beställdes en i bokhandeln i Svenljunga.
När räknesnurran kom var det inte den
modell vi beställt, så jag ville byta. Dåvarande innehavaren till bokhandeln svarade då, att duger den till professorerna på
Chalmers i Göteborg så duger den till dig
också. Givetvis gav jag mig inte utan fick
byta maskin.
Den kommunala bokföringen på Högvads
tid sköttes för hand. Dag ut och dag in satt
kommunalkassör K-L och skrev in inkomster och utgifter i sin kassabok. Det var
ganska många poster att föra in även på
den tiden.

I bottenvåningen flyttade då två banker
in, Jordbrukskassan och Mjöbäcks Sparbank, samt godsmottagning och kommunkontor. I källarplanet fanns samlingslokal
för kommunala sammanträden samt för
att tillgodose Holsljungabornas lokalbehov, då samhället saknade bygdegård.
Ovanplanet bestod av två trerumslägenheter och ett enkelrum. I den ena lägenheten flyttade vår familj in i juli 1967 och
strax efter flyttade Åke och Norun Svensson in. Åke och Norun bodde sedan i
samma lägenhet från 1967 till i år, alltså
42 år, då Åke flyttade efter Noruns bortgång. Tala om att trivas i en bostad.
Kommunen hade ett antal nämnder, bl.a.
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kommunfullmäktige,
kommunalnämnd
och byggnadsnämnd. Dessa hade sina
sammanträden i lokalen i källarplanet.
Dessa sammanträden, som jag ofta var
föredragande på, var intressanta.
Atmosfären var för det mesta trevlig, där
man ofta varvade ärenden på dagordningen med en och annan historia. Man följde
lagar och regler så gott man förmådde,
men med den närhet som fanns mellan de
beslutande och övriga invånare, så togs
stor hänsyn till sakfrågan också ur den
enskildes synpunkt. Jag vet att i ett byggnadslovsärende, sökte någon byggnadslov på en plats där det var väldigt tveksamt om man skulle lämna byggnadslov,
tillstyrkte man till slut och som sekreterare
uppmanades jag att i protokollet också
skriva, som någon slags motivering, att
den sökande var en skötsam och ordentlig person. Det hade varit svårt för nämnden att motivera denna skrivning om det
blivit ett överklagande av ärendet.

betalda av staten. Även nya bostadsområden planerades och vatten, avloppsledningar samt gator anlades. Det var en
expansiv tid och det var förutseende med
att ha nya områden färdiga, med tanke på
den grönavågentid som kom under 1970talet då många stadsbor bosatte sig på
landet.
1971 var epoken Högvads kommun slut
och Högvad, liksom Kindaholm och Lysjö,
slogs samman med Svenljunga Köping
och bildade Svenljunga kommun.
Rolf Järphag

Recept - Möhippemorotskaka

Ingredienser:
1,75 dl matolja
3,5 dl socker
3 st ägg
1 tsk kanel
1 tsk bakpulver
1 tsk bikarbonat
Kommunalnämndens sista ordföran- 1 tsk vaniljsocker
de hette Birger Andersson, en klok och 3,5 dl vetemjöl
mycket humoristisk man. Han berättade 5 dl riven morot
vid ett tillfälle när vi stod och småpratade
att han tidigare i sin karriär blivit ombedd Till täcket:
att bli nykterhetsnämndens ordförande, 100 g Philadelphiaost
då alla tyckte han var en nykter och sköt- 1 tsk vaniljsocker
0,5 dl smält smör
sam man.
Han svarade då att han givetvis var stolt 150 g florsocker
över deras beröm, men att hans avhåll- 1 msk citronsaft
samhet vad det gällde sprit, endast hade kokos till dekor
en ekonomisk bakgrund och om han bara
haft bättre ställt så hade deras omdöme 1. Vispa olja, socker och ägg poröst. Blanda alla torra ingredienser med mjölet och
helt säkert varit annorlunda.
vänd ner det. Rör ner morötterna.
Under senare delen av 1960-talet färdig- 2. Smörj och bröa en rund form (TIPS,
ställdes det kommunala vatten- och av- bröa gärna med kokos!), gärna med lösloppsnätet i befintlig bebyggelse i Högvads tagbar kant, häll i smeten och grädda kasamhällen. Detta arbete påbörjades på kan i 160° ugn i ca 60 minuter. Låt den
1950-talet då krav på gemensam rening svalna.
för samhällena kom och kommunerna fick 3. Blanda alla ingredienser till täcket och
det mesta, upp till 90 % av kostnaderna, bred det över kakan. Strö över kokos.
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ROS
Så roligt det var
att få er uppskattning! Roligt var det också att avnjuta den härliga delikatesskorgen! Roligt är det dessutom att jobba på
Näset – och att använda de fina maskinerna som så mångas frivilligarbete har
gjort det möjligt att köpa. Nu ser vi fram
emot nya utmaningar – och era glada tillrop!
Fyra glada ”tomtar på Näset”
(nu också utsedda till Årets Frivilligarbetare!).
Ingalill, Birgitta, Alf och Anders

Byalaget är snart 40 år
Många av de första entusiasterna är
borta. Den andra generationen har successivt dragit sig tillbaka. Nu är det skönt
att se den tredje generationens engagemang för byn. Det visar att HÄRLIGA
HOLSLJUNGA är vid god vigör - och vår
by fick också sitt rättmätiga lov i årets
jättefina vårtal!
Tack alla som jobbar för oss alla och som
håller engagemang och tradition vid liv.

En liten ros till en nyfunnen granne i
Lindhult!
Tack för skjutsen när jag föll under min
löprunda, lite värk i hand och fot blev
enda skadan.
Du var verkligen på rätt ställe vid rätt tidpunkt, nu är jag på språng igen!
Cina Norén i Skrötås

Änderna i bäcken
fåglarna på Näset tackar
Anitas Handel
Byalaget
MonicAnders
för all mat vi fått i vinter

Rosor
till Lena, Elvie, Annika, Inga-Kajsa samt
körmedlemmarna för underhållningen
på Valborgsmässoafton.
Publiken

Birgitta och Anders på Bredgården

En stor bukett rosor
till våra duktiga fritidsbarn i Holsljunga.
Ni gjorde ett fantastiskt framträdande
på Cabarén. Vi är stolta över er. Rosor
också till alla föräldrar som hjälpte till på
olika sätt.

Till alla härliga motionärer!
Vi tackar för denna säsongen och hoppas att vi får se er igen till hösten!
Information om när vi drar igång finns på
www.holsljunga.com och på vår nyhet,
bloggen. Besök oss gärna där:
holsljungaspinningochbox.blogg.se

Marie och Britt-Marie

Cina, Jonna, Lena och Matilda

En ros till
Linda Lundin för hjälpen med det tekniska.

En stor ros till
Arne Terol för plexiglaset på anslagstavlan vid Anitas Handel.

Spegelnredaktionen
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Byalaget

Röda Korset
En vårdag i april samlades ett glatt gäng
röda korsare i hembygdsstugan Högelycke. På årsmötet hade man bestämt
att försöka ordna så att ett av årets symöten skulle vara ett gemensamt för de
två sykretsarna, som återstår av de sex
kretsar som en gång fanns. Det var en fin
träff med gott fikabröd på bordet. Det blev
mycket prat om gamla minnen då några
av deltagarna har varit med i Röda Korset
nästan ända sedan sykretsarnas begynnelse.
Rote 3 och stationssamhället har fortfarande sykretsar som träffas regelbundet
och syr och pratar. Dessutom samlar man
varje gång in pengar till Röda Korsets
verksamhet.
Vill du vara med och ha trevligt några
gånger per termin och dessutom göra
en god insats för världen är du välkommen att vara med i någon sykrets. Du kan
prata med GunBritt (33334) eller Inger
(33310).

4H Bowling

Många bollar i luften

En vårdag i april lämnade Holsljunga 4H
Holsljunga.
Vi skulle bowla i Kinna.
Alla ville vinna.
Vi spelade ett tag
i två lag
Vi ville äta kaka
Men ingen ville baka
Vi köpte den på MM
Sedan åkte vi hem

Emma Hedin

Ta semester från dina
räkningar i sommar
Anslut dig till autogiro.
Hör av dig så hjälper vi dig.

En fristående sparbank med personlig service.
www.mjobackssparbank.se, info@mjobackssparbank.se
Tel. 0325-327 00, Fax.0325-327 01, Box 4025, 512 04 Överlida
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Skoj och Poj och Mycket Oboy
På sportlovet hjälptes några föreningar åt
att ordna en mysig eftermiddag för lediga
barn och ungdomar. Eftermiddagen inleddes med pulkaåkning i Fällhultsbacken. Det var ett fantastiskt före så det gick
undan. När alla började bli trötta fanns det
korv och Oboy vid stugan. Det blev full
fart på grillen en stund tills alla hungriga
munnar var mättade. Nu lektes det några
lekar i den härliga snön och sedan bar det
av in i stugan. Därinne var brasan tänd
i den fina öppna spisen och skymningen
föll. I halvmörkret var det mysigt att höra
på en spännande berättelse om olycka,
förtrollning och lycka medan det sprakade
från elden. Therese Söderlind var berättare.
Så blev det mörkt och då gick vi ut för att
få se flera ungdomar ha en uppvisning i
pojning, dvs jonglering med eld.
Hembygdsföreningen, 4H och Föräldra-

föreningen tyckte det var fint att kunna
samarbeta på detta sätt.

Inger Lindberg

Anna visar sina konster med eld

Gör ett besök hos
Öppet
må-fre kl. 7.30 - 17.30
lördag kl. 9.00 - 13.00
Tel. 0325-31108
Stor sortering för hus och hem
bl.a. trädgårdsartiklar, verktyg, färg,
träpellets, hund och kattmat….

Välkomna!
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Familjesidan
Nyinflyttade
Liliana Andreia
Andersson
Familjen Roos
Seija Liisa Pekkala
Tomas Rasmussen
Peter Backhause
Per Daniel Edlund
Lilya Skorik
Ann-Britt Marita
Söderström
Familjen Töreblom
Robert Lundstedt
Ulrica Carlsson

Fäxhult
Gamla Järnvägen
Fäxhult
Svensås
Börslidtorp
Lindhult
Årekulla
Fäxhult
Sjöryd Årekulla
Granhäll
Gamla Järnvägen

Fråga fem
I tider av nergång drabbas ofta landsbygden hårt och befolkningstalet minskar.
Vad tror du kan göra Holsljunga attraktivare?
Rose-Marie Hellberg
- Aktivare föreningsliv.
- Annonsera bättre
lokalt om
aktiviteter.

Rikard Ternevik

Nyfödda
Kalle Johansson 		

Fredriksborg

Avlidna
Karin Johansson
Arne Karlsson
Olof Johansson
Thomas Fagh
Norun Svensson

Skrötås
Fällhultsvägen
Backen
Gamla Järnvägen
Gamla Järnvägen

Lars-Erik Turgren

- Bättre sammanhållning.
- Gör mer för barnen.
- Ordna talangtävlingar.

- Aktivare föreningsliv.

Ensamdikt

”Nu förstår jag på riktigt hur alla ensamKerstin Karlsson Fäxhult/Skene
ma sig känner
- Gör allt för att beman tappar kontakten med många av
hålla er fina affär.
sina vänner
- Ordna aktiviteter
Man kan tro att man fått en sjukdom som
t.ex. genom att
är smittsam
annonsera och hyra
men det är inget ovanligt att bli änka och
ut bord för loppis.
vara ensam
Det låter så bra när alla säger vi ringer
Birgitta Gustafsson
och vi hörs
- Bättre bussmen utav telefonsignaler man inte ofta
förbindelser till
störs
tätorter.
Detta är ingen ovanlig situation
- Bättre marknadsatt mista en mycket älskad person.”
föring för föreningslivet.
Insänt av Elsa Lindqvist
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Facit till tävlingen i förra numret:

Vinnare i förra tävlingen:

1. Ju fler kockar, desto sämre soppa.
2. Bättre med en fågel i handen än tio i skogen.
3. Man skall inte kasta sten, om/när man sitter i glashus.
4. Man skall inte ropa hej innan man är över bäcken.
5. Allt är inte guld som glimmar.
6. Även en blind höna hittar ett korn.
7. Liten tuva stjälper ofta stort lass.
8. Det som göms i snö kommer fram i tö.
9. Stor i orden men liten på jorden.

Rolf Järphag
Lena Björendahl
Birgit Björendahl
Ni har två trisslottter var att hämta ut i
Anitas Handel.
Lycka till!

Tävling

Para ihop orden med rätt beskrivning:
Fysik 1
a Ovanligt fågeljaktvapen
Ungdom 2
b Biograf
Rötslam 3
c Lovsång till större kvarlåtenskap
Bärsärk 4
d Slöja
Damask 5
e Slaktredskap
Korrektur 6
f Utmärkning av vägarbete
Nötknäppare 7
g Tillåten hastighet
Bordslampa 8
h Trädbeskärare
Minsvepning 9
i Örngott för fakirer
Arvode 10
j Overall för lingonplockare
Snarlik 11
k Verktyg tillverkat av vegetabilier
Riskgrupp 12
l Strypoffer
Solur 13
m Svampkoloni
Lagfart 14
n Rättvisande kronometer
Fasansvärd 15
o Dålig fisk
Lindansare 16
p Villavägg
Serum 17
q Nybyggd kyrka
Paradis 18
r Tursamt bridgehemspel
Konsekvens 19
s Uppvisningsplats för konståkare
Majstång 20
t Puderdosa
Hemsida 21
u Slarvig servitris
Piggvar 22
v Svinsömn
Om jag vinner vill jag få vinsten skickad till mig, eftersom jag bor utanför Holsljunga.
Bifoga ett papper med de rätta svaren. Glöm inte namn och adress. De tre första
rätta lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.
Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den sista oktober. Bidrag lämnas i Spegelns
låda vid Anitas Handel eller skickas till:
Spegeln c/o Lisbeth Andersson
Kyrkbyn Fredriksborg
512 64 Holsljunga
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