Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
på axeln när ni läser ert bidrag och låt den
klappen tillsammans med vår tacksamhet
... blir viktigare och viktigare i dessa tider göra att du är på hugget nästa nummer
med lågkonjunktur och varsel inpå knu- också... Holsljungas egen tidning - visst
ten. Visst är det lättare att vara nöjd när låter det bra...
man har ett jobb att gå till och pengar i
plånboken än motsatsen. Och visst kan Var rädda om varandra i vintermörkret!
det vara svårt att acceptera en försämrad
Lisbeth Andersson
livskvalitet. Att förlora sitt arbete kan vara
att förlora en bit av sin person. Man är inte
längre ”snickare”, ”garvare” eller ”säljare”.
Man är inte längre behövd. Det är lätt att Tidningen framställs ideellt och utkomtappa modet och känna sig mindre värd. mer två gånger om året.
Jag vet hur det kan kännas och jag vet hur
det sänkte mig. Men bättre tider kommer Manusstopp för nästa nummer är den
och man får möjlighet att resa sig igen. 30 april.
Det vet jag också.
Prenumeration
För att inte strö extra salt i såren kanske Delas ut gratis till alla hushåll i Holsvi skulle tänka mer på hur vi behandlar ljunga.
varandra. Att vi bemödar oss ett ”hej” eller För utomstående tas en avgift ut på
ett leende när vi möts. Eller vad sägs om 100 kronor för två nummer.
en komplimang? Hur ofta har du inte tänkt
Annonspriser
något positivt om någon och sedan inget
För utomstående företag, föreningar
mer? Tänkt efteråt att det där skulle jag
och personer:
sagt, men sedan är tillfället borta. Kanske
helsida 150 kronor
har du tagit på dig ett nytt plagg eller fixat
halvsida 100 kronor
till dig i håret, utan att någon kommen1/4 sida 50 kronor
terar det. Eller ställt upp ideellt med vad
Bankgironummer 5463-8606 Mjöbäcks
det månde vara, utan att ens få ett tack.
Sparbank
Kanske är du en eldsjäl, som andra tar för
given. Det är inte försent att tacka. Inte Övrigt material
försent att ge den där komplimangen. Det Publiceras utan kostnad. Material kan
viktiga är att du gör det. Och att du gör det lämnas i Spegeln-lådan hos Anitas
från hjärtat. Säg det som många tänker. Handel eller skickas till Holsljunga ByaVem vet hur mycket det betyder? Kanske lag via spegeln@holsljunga.com
räddar du den dagen. Några ynka ord är
allt som behövs. Hmmm. Tål att tänka på, Redaktionen
Göran Svensson
0325-334 87
eller hur? Inte bara i juletider...
0325-331 39
Nu håller du en tidig julklapp i handen. Lisbeth Andersson
Något att läsa i skenet av första ljuset i Leif Johansson
adventsstaken. Något att sticka i handen
på släkten när ni pustar ut efter all julmat.
Spegeln trycks av
Och från oss alla till er alla: tack för er hjälp
Karitz Tryckeri AB
med text och foton. (Jul)klappa er själva
Att bli glad för det lilla..
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Byalaget informerar
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 organisera upp möten och dela
på ansvarsområdena, försöker vi minimera risken att någon blir utarbetad.
Styrelseuppdragen ska därför delas på
och styrelsemedlemmarna är därmed
lika delaktiga och tar 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!
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

Alla ni vuxna!
Se till att ni själva och alla barn har
ordentliga reflexer på sig
i vintermörkret!

Skolmöte 15 oktober
Närvarande: Eva Johansson, Roger Axelsson, Linda Lundin, Patrik Harrysson,
Therese Söderlind, Bjarne Turgren och
Lisbeth Andersson
Kommunen kallade till möte med föräldrar
samt representanter från Holsljunga Byalag för att tillsammans blicka framåt och
tänka på olika sätt att agera när elevantalet sjunker. Inom en fyraårsperiod kommer
de sammanlagda siffrorna för Holsljunga,
Överlida och Mjöbäcks F-3 (förskoleklass
tom åk 3) att halveras, vilket talar för ett
”Högvadstänk”, dvs vi måste samverka
byarna emellan. En rad förslag kom upp i
syfte att förbättra den rådande skolsituationen och att framöver locka hit fler barnfamiljer (framförallt). Ett urval ser ni här:
+ skolskjutsen: tidigare skolstart (kl. 7.45)
och alternera turen så att det inte är samma barn som får vänta längst på skolgården;
+ 15-timmars: valfrihet mellan 3 timmar
fördelat på 5 dagar i veckan alternativt 5
timmar fördelat på 3 dagar;
+ barnomsorgstaxan: sänka den höga avgiften;
+ skolmaten: köpa in närproducerade råvaror;
+ dagmammor/barnomsorgspeng: kan
bli aktuellt om förskola samt Fritids också
flyttas.

Upprop!
Hjälp oss att ta fram förslag till
”Årets Frivilligarbetare” för år
2010. Lämna in ditt förslag till
styrelsen senast 1 mars 2010.
Holsljunga Byalags styrelse
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Leader+
Den 9 september hade Byalaget tillsam- ej kan kopplas till ett befintligt företag och
mans med några representanter för byn om det finns en sponsor, som är beredd att
en sittning med Annika Andersson från gå in i satsningen, kan det finnas pengar
Leader+. Syftet var att diskutera fram vad att hämta i Leader+. Mjöbäcks Sparbank
vi i Holsljunga och Trivselbygden vill satsa är intresserade av ett sponsorskap. Nedpå i framtiden - stort som smått. Allt för att anstående punkter vaskades fram denna
göra byn än mer attraktiv för boende och kväll:
turister. Om man kan enas om var punktinsatsen ska göras, om det är något som
Rekreation 12 p

Få fler bofasta 8 p

Service 4

Familjeäventyr (typ historia)

Tomter. Nytänk. Sjön

Utveckla det vi redan har

Äventyrspark

Arbetstillfällen

Affären/bensin

Industrilokal (hotell)

Utveckla skola/högstadie/
gymnasie/
Idrottshallen: bastu mot
Ljungsjön

Utveckla Näset till en naturupplevelsepark för alla
åldrar.
Vattenscen nere vid sjön
Aktiviteter för alla åldrar

Fler goda förslag

Cykelleder (banvallen)
Allaktivitetshus
Turism: Energipark,
Campingområdet (service, hotell), Hantverksinventering med dokumentation

•
•
•

Pensionärsgym
Vindkraftverk
Näset/Caféets bevarande

Kommunbesök
Dagen startade kl 9.00 med besök hos ning, mobiltelefoni och bredband fungerar
Anitas Handel. Byalaget, representerade mer tillförlitligt i framtiden.
av Elionor, Ulla-Britta & Anna-Karin, tog Byalaget framförde att vi gärna ser att
emot Eva Johansson och Stefan Augusts- kommunen bygger ett industrihotell i byn.
son från kommunen, för en heldag i Hols- Tomter finns förberedda och vi vet flera
ljunga. Anita berättade om affären och om företag som haft önskemål om lokaler i
att det varit kännbart sedan bensinen för- Holsljunga, men istället fått söka sig till
svann den 30 juni.
andra orter. Eva lovade undersöka möjNästa företag var Holsljunga Bilservice ligheten att bygga och vill gärna att vi får
AB, där Jocke visade oss en prydlig verk- tillbaka företagen till kommunen.
stad.Han har idag två anställda och de har Tredje stoppet var hos Holsljunga Mekabra att göra men det kan bli ändå bättre. niska/ULMA AB där ingen av cheferna var
Vi pratade om vikten av att strömförsörj- på plats idag. Vi fick istället guidning av
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Jimmy, som visade oss prov på olika jobb
de gör. Bla fick vi se deras egen Pelletsbrännare/Panna som tillverkas endast i
Holsljunga.

Näset, ”Kiosken” i korsningen, strandnära tomter för nybyggnation mm.
Eftermiddagen inleddes med stopp vid
lekplatsen där vi efterlyste det utlovade
aktivitetshuset samt ett staket och mer
bänkar. När detta är på plats kan Byalaget tänka sig att ställa upp med arbete
och ev. pengar för att det skall bli en ännu
bättre lekplats.
Nästa besök var hos Snickeri AB Special, där Göran visade vad de gör. De har
kunder över hela södra Sverige, som vill
ha deras specialtillverkade trappor och
ledstänger. Idag är det totalt 5 personer
som jobbar där.

Holsljunga Bilservice

Lokalerna var väl
utnyttjade med maskiner, material och
färdiga produkter och vi fick veta att de
har planer på en framtida utbyggnad. Vi
ser fram emot detta!
Nästa företag i vår runda var Sahlins Cable Sweden AB där vi visades runt i rejäla lokaler.
Efter sommarens konkurs jobbar 7 personer på företaget och de har haft en
mycket bra höst. De jobbar idag med
kabelutrustning och om arbetsmängden
fortsätter kommer de att behöva anställa
fler inom närmsta året.

Vidare till Vandrarhemmet/Abrahams
Pub och Idrottsplatsen med klubbstugan.
Vi avslutade vår Holsljungarunda med
besök hos Holsljunga Rör AB, där vi träffade Loa och Torvald. De har mycket att
göra, delvis pga rotavdraget.
Vi visade även vår fina Hembygdsstuga
Högelycke - extra fin efter höstens städning.
Vi avslutade dagen med kaffe och äpplekaka och var överens om att dagen gått
fort. Det fanns mycket mer vi tänkt visa
(fler företag, Näset mm) men det får bli
på nästa kommunbesök.

Efter kaffepaus hos Ulla-Britta besökte
vi Dagis och Skolan, där vi träffade barn
och personal. Det är viktigt att antalet
barn inte minskar om vi skall få behålla
vår skola och därför är det extra viktigt
att vi får fler barnfamiljer till Holsljunga.
Dagens lunch, med mat från Anitas Handel, intogs även den hos Ulla-Britta och
var mycket uppskattad. Vi fick tillfälle att
prata om vad som är viktigt för oss i Holsljunga. Vi diskuterade bl a Campingen/

Anitas Handel
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Rapport från Högvads BK
Utomhussäsongen blev färdigspelad utan
att vi kunde nå möjligheten till kvalspel,
för att få stanna kvar i div.4. Den platsen
tog Boråslaget Bergdalen, men deras resultat innebär att vi troligen möter dem
även nästa säsong i div.5. Den gångna
säsongen har inneburit ovanligt många
motgångar med uddamålsförluster, missade chanser m.m. men egentligen är det
ingen större mening med att titta på detta,
för att när en serie är färdigspelad, är det
tabellpositionen som räknas. Mindre positiva händelser lägger man till handlingarna och börjar på nytt, så nu är det bara
att se framåt mot inomhus och nästa utomhussäsong.
Börjar vi då att blicka framåt så håller vi på
med att hitta en ersättare till tränare Micael Johansson som beslutat lämna oss
efter 2 år. Vi tackar för hans tid i HBK och
önskar honom lycka till i sin nya klubb Ulricehamns IFK. I skrivande stund är detta
ännu inte avslutat men det finns några alternativ till en snabb lösning. I seniortruppen finns också risken att HBK förlorar
någon spelare, men detta är en utveckling
som är normal, möjligheten till att någon
ansluter till truppen finns ju samtidigt. Vi
kan se att det finns en stor utvecklingspotential i den ungdomliga truppen, så målet
att ta sig tillbaka till div.4 snabbt, bör givetvis sättas. Högvads hemsida kommer att
uppdateras med aktuella tränarlösningar
och eventuella spelarförändringar så fort
det finns möjligheter till detta.
Eftersom det ovan nämndes en ungdomlig trupp är ju steget inte långt till information om att det finns förslag till sammanslagning av ungdomsverksamheten HIF
och MGF till att sortera under Högvad.
Samtliga föreningar är positiva till detta
och förhoppningsvis hittas en bra lösning.
Vidare så när ”Spegeln” ligger i brevlådan
är både ”Skoj & Ploj” genomförd i Överlida
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och avslutningsfesten för HBK genomförd
på Överlida Hotell. Information om dessa
evenemang och pristagare kommer att
finnas på www.hogvadsbk.se som i nuläget passerat 25.000. besök!
Eftersom ”Spegeln” kommer ut i adventstid och därmed strax innan Jul vill vi från
Högvads BK passa på att önska alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År.
			
Styrelsen i Högvads BK

Kom i form!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. Övrig uthyrning sker genom
Marianne Gedda på Kommunbiblioteket tel 18189
Hallvärdar är:
November Sten Lennermo 33136
Fredrik Höper 33395
December Anders Lindgårde 33197
Göran Svensson 33487
Januari Rolf Järphag 33178
Sixten Bengtsson 33478
Februari Bernt Johansson 33342
Peter Karlsson 33464
Mars Bengt Persson 33334
Erland Josefsson 33433
April Göran Karlsson 33335
Bernt Olof Wigge 33336
Maj Patrik Harrysson 611191
Tore Björendahl 33073
Hallvärdskapet innehas två veckor per
månad. Det namn som står överst i
månaden har de två första veckorna.
Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är
Stefan Gustavsson tel 33358

Pensionärerna håller formen

Skolan

I onsdags ordnade PRO en olympisk dag
på Ullevi, Göteborg.
-Detta är en mycket trevlig och social dag.
Vi pensionärer behöver fler liknande dagar, för vi har för lite umgänge. Och det
är ju aldrig fel att mjuka upp lederna en
aning, säger Anna Olson ordförande för
PRO. Dagen blev lyckad, med både bra
väder och mycket folk.

Det gick åt skogen ...

Björnarna på Ålleberg är ovanligt hönssugna.

På Ålleberg sydöst om Falköping gick
den 19 augusti en flock björnar och tog
56½ hönor. När ett par jägare skulle
gå ut och skjuta björnarna så gick dom
bara in i skogen och kom aldrig tillbaka.
Det var riktigt läskigt! säger Michel Persson som var en av jägarna.
Deltagarna deltog i dessa grenar: kryck- Ingen i byn har sett något liknande!
hopp, 100 m rollator, Kast med litet piller Och bönderna som blev av med sina
och längdhopp. Sista grenen var stafett. hönor fick ersättning av kommunen.
Där tävlade dom i old boys mot old girls.
Under eftermiddagen blev det prisutdelning. Pensionären som kammade hem
nästan alla medaljer hette Gustaf Andersson. -Jag har alltid velat vara med i en
olympisk tävling, men har aldrig kunnat
pga. skador, säger han till oss i en intervju. Dagen slutade med en pilsner till alla
deltagande.

Av – Arvid

Rövade papegojor åter

I söndags kväll var en ung kvinna ute
för att slänga soporna och fick en riktig
chock. I soptunnan låg nämligen tre burar med tjattrande papegojor. Hon kontaktade genast polisen, som snabbt
Reporter: Sofia Lindgårde
konstaterade att det var samma papegojor som blev stulna för tre månader
sen från miljardären Kenneth Stålnacke.
Moped stals i Svenljunga !
Efter lite mat och vatten- och en ordentEn Yamaha Aerox stals igår natt klockan lig dusch, fåglarna luktade ju sopor, fick
halv 2 i centrala Svenljunga.
Kenneth tillbaka sina saknade gojor.
Beskrivning – Röd Yamaha Aerox med
Redaktör: Denise Sundvall
wheeliebar och trimsystem med märket Stage6 och regnumret TNL – 209.
Ring detta nummer om du hittar den –
Älgen Åsa-Nisse död
0325-33370.
Journalister – Arvid Oskarsson och Albin Lundin Älgen Åsa-Nisse dog tidigt i går morse av
aids. Han var ute på Kolmården djur park
då det kom tre papegojor som var smitSmarta saker för sömntutor
tade. Dom började hacka på Åsa-Nisse
som blev sjuk och fördes till Kolmårdens
En kille vid 21 års åldern uppfann en madjur sjukhus. Tyvärr avled han efter tre
skin så när man sover så kan man göra
dagar på sjukhus.
allting t.ex. sätt på maskinen och säg nåMånga kommer säkert att sakna den begonting typ åka luftballong så känns det
römda Älgen på Kolmården!
att du gör det i drömmen.
Av Philip

Reporter: Filip Björendahl
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Skolan

200 liter diesel stals från traktor
I Herrljunga stals 200 liter diesel från
beslagtagna traktorer på polisstationen.
Dom misstänkta flydde i en helikopter och
dom sköt ner minst 100 poliser och 20
polis hundar när de flydde mot Finland.
Från Finland har man skickat ut 1000
jaktplan som letar i hela världen.
Reporter: Albin Lundin

Äldre kvinna blev rånad i hemmet
Kristina Bengtsson 52 blev rånad kl: 17.15
på stengatan igår kväll. Tyvärr saknades
vittnen.
Rånaren hade knackat på och hon sa att
hon hade öppnat. Hon sa att det ända
hon mindes var att rånaren hade knuffat
ner henne. Han/hon tog alla pengar och
värdesaker. Rånaren var inte beväpnad.
Tyvärr hade mannen/kvinnan mask på
sig.
Kristina är fortfarande chockad efter händelsen.
Redaktör Simon Wigge

Årets skitgubberesa
- resa för föreningen
Ändringen (städpatrullen)
Holsljunga rastplats
Den årliga resan för städpatrullen för
Holsljunga rastplats med flera, genomfördes i år onsdagen den 26 augusti med
början på torget i Holsljunga. 32 personer hade anmält sig och följde med. Resan denna gång gick runt Vättern, en
resa på 51 mil. Vädret vid resans början
och vid första stoppet, som var Brahehus
utanför Gränna, var inte det bästa tänkbara. Det blåste och regnade så vi fick
fika stående på parkeringen. Det var heller inte särskilt inspirerande att gå gångvägen under motorvägen ut till ruinen i
ovädret utan ruinen
betraktades på håll.
Efter stoppet fortsatte vår färd längs vad
som sägs vara Sveriges vackrast belägna
motorväg, E4:an upp
mot Vadstena, som var nästa resemål.
Vädret växlade under färden. Det som

Efterlysning
Finns det någon vänlig själ som kan
skänka en bättre begagnad dockvagn till
Holsljunga Förskola?
Ring 0325-18381 så hämtar vi!
Köpes
Bättre begagnad skrinda köpes för en
rimlig penning
Ring 0325-33139 så hämtar min
mamma eller pappa den åt mig.
Kalle
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var mest frustrerande var att på andra
sidan Vättern sken solen från en nästan
molnfri himmel. Vädret bättrade sig dock
under resan norrut och regnet upphörde.
Då vi tagit av från motorvägen vid Ödeshög, pekade chauffören på en fornminnesskylt och frågade om vi skulle köra
dit. Jag sa att vi kan väl åka in och titta.

Vi kom då efter lite snirklande in till Al- verk. Bygget som initierades av Baltzar
vastra klosterruin vid foten av Omberg, von Platen, påbörjades år 1819 och var
färdigt först 1909. Fästningen byggdes
som ett försvarsverk mot Ryssland, som
kommit närmare våra gränser, då Sverige

en mycket sevärd ruin av Nordens första cisterienskloster, uppfört av munkar
och lekbröder från Frankrike år 1143.
Klostret var i bruk under några århundraden tills Gustav Vasa under reformationen på 1500-talet beslagtog klostret
och sedan använde det som kungsgård.
Efter detta sevärda besök gick färden vidare till Vadstena, denna historiska stad
med klosterkyrkan, klostret och Vasaborgen som största attraktioner. Då resan var
lång var tiden på
varje resmål begränsad och deltagarna fick själva välja vad man
ville se på. Några
gick och tittade
på kyrkan - en imponerade byggnad invigd 1430 och där heliga Birgitta
hade ett stort inflytande på utformningen

förlorat Finland .
Många av resenärerna hade i olika sammanhang varit aktiva där under sin militärtjänst och tyckte besöket var trevligt.
Staden Hjo och hamnen där var nästa
resmål. Där finns bodar där man kan köpa
nyrökt fisk framförallt sik och röding från
Vättern. Hamnen var också invaderad av
änder som låg vid strandlinjen och solade
sig i väntan på att besökare skulle lämna
någon godbit när de ätit. Här tog vi också
eftermiddagsfikat.
Sista anhalten på resan var Tidaholm
där vi besökte turbinhusön en idyll mitt i
staden, belägen i Tidan. Ön är en oas på
sommaren där det finns kafé, hantverkshus mm.

Efter detta ställdes färden hemåt och vid
åttatiden på kvällen var vi åter hemma i
Därefter gick resan till Motala. Målet i
Holsljunga.
Motala var Hamnkrogen där vi åt en god
Fotografer: Arne Terol & Rolf Järphag
lunch. Där fanns också en godisbod där
Tecknat av Rolf Järphag
deltagarna kunde
tillfredsställa sitt
sockerbehov.
Tack alla ni som skickar in bidrag till
Åter i bussen gick
Spegeln! Vi vill bara påminna om att
färden vidare till
text & bilder skall skickas separat.
Karlsborg
och
Redigeringsarbetet blir mycket enkdess fästning - ett
lare då.
av norra Europas
Spegelredaktionen
störta byggnads-
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Bensinmack eller inte?
I oktober var Anitas Handel på information om ”Bymacken” ihop med ett par
representanter från Byalaget. I slutet av
månaden gick sedan Anita tillsammans
med Byalaget ut med ett upprop angående bränslesituationen i Holsljunga. Av ca
220 hushåll fick vi in 108 svar, dvs ungefär
hälften. Sammanställningen visade att 78
var enbart positiva till det hela, att jämföra
med 2 som var helt emot. Några av kommentarerna från ”ja-sägarna” löd: ”Ingen
mack - ingen affär. Det bör satsas på diesel, etanol och gas också. Kan ”kiosken”
nere vid korset göras om till tapp? Kan det
fungera med en tank ovan jord?”. Någon
talade för tankning med bankkort, medan
någon annan föredrog tankkort med möjlighet att betala månaden efter. Vad gäller
Byalagets inblandning i satsningen fanns
kommentarer som: ”Ja - inom rimliga gränser. Ja - detta är sådant som Byalagets
pengar ska gå till. Ja - som ett lån eller del
av summan? Kanske kan en ekonomisk
förening eller ett delägarsystem skapas?
Ja - genom att söka bidrag hos tex Kommunen, Länsstyrelsen och EU.”
De som svarat ”nej” på samtliga frågor
menade att de bara köper bensin till gräsklipparen och att Byalaget ej bör engagera sig i affärsföretag. De uppmanade oss
till att satsa på ungdomarna och pensionärerna istället.
22 hade besvarat frågan om Byalagets
ekonomiska hjälp med ett ”nej”, ett frågetecken eller inte svarat alls, vilket vi tolkar
som ”tveksamt”. Här fanns kommentarer
som: ”Bör diskuteras. Har Byalaget ekonomisk möjlighet att stå för det ekonomiska? Om det är en engångssumma. Kan
man slå ihop macken med Holsjunga Bilservice?”.
Slutligen hade 5 svarat ”nej” på att betala mer för bensinen här hemma och 1
tankade hellre på en märkesstation (Paroy). Några tyckte: ”Svårt med priset och
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köptroheten när man pendlar. Svårt som
småföretagare att tanka dyrare. Man ska
väl inte behöva betala extra för att man
bor på landet? Nu när bensinen är så dyr
är varje öre som är billigare värdefullt.”
(Här kan man ju tillägga att en personbil
med några år på nacken sägs kosta ca 40
kronor per mil att köra och en nyare kostar
60-70 kronor/milen. Då låter det tveksamt
att man sparar pengar genom att åka en
bit extra för att tanka billigare.)
Detta visar lite var byn står i frågan. Till
syvende och sist är det Anita som avgör
om denna investering kommer att göras,
och i så fall är Byalagets intention att gå
in med ett engångsbelopp vid anskaffandet. Vi tror att vi gör en insats både för
byn och miljön om vi stödjer detta. Röster
som talar för en dieselpump har framkommit på flera håll, främst från företagare.
Det verkar också som om det finns ett
visst intresse för en gemensam satsning.
Vi uppmanar er därför att ta kontakt med
Anita om någon slags sponsring kan vara
aktuell.
Fortsättning lär följa... Tack för er medverkan - den visar att ni bryr er!

Skall vi inte fira jul med gran i år ?
Kommunen skall spara pengar och kommer därför bara att sätta upp en gran på
Svenljunga torg och inte på några andra
orter.
Men inte kan vi låta tomten stå alldeles
själv på vårt torg ?
Byalaget har för avsikt att försöka hitta en
gran, som någon generös markägare kan
tänka sig att skänka och sedan får vi hoppas att någon lika generös lastbilschaufför kan tänka sig att få den på plats.
Vi är ute och spanar på lämpliga granar
men har du någon som du tror passar
kontakta någon i Byalagets Styrelse.

Liten rapport från Hembygdsföreningen
Så här när hösten sänker sitt lugn över
bygden kommer tankarna över vilken fin
bygd vi bor i. Varenda årstid har sin enorma tjusning. Hembygdsföreningen jobbar
med att på olika sätt ordna mötesplatser
för oss som bor eller har bott här. Det är

Hembygdföreningens Fotokväll
ett fantastiskt duktigt gäng som helt ideellt
håller igång byns hembygdsstuga, forsk- Intresset för Hembygdföreningens fotoningslokalen och Gräne gruva.
kväll visade sig vara stort. Ett antal ivriga
besökare väntade på att få förklara och
Sedan förra numret av Spegeln har vi firat visa vem personerna var på bilderna.
midsommar, haft friluftsgudstjänst vid Hö- -Titta där är hon! -Är det verkligen hon?
gelycke, Kyrkogårdsvandring tillsammans -Å, titta där, där är min mamma!
med kyrkan, arbetsdagar vid hembygds- Ja, det pekades och förklarades, men alla
stugan, guidningar i Gräne gruva osv. personerna på bilderna kunde inte känFortlöpande sker hela tiden ett fint arbete nas igen. Inte så konstigt, då över 200
med gräsklippning, arkivuppdatering, till- foton visades under kvällen. Då ska man
syn av stugan och gruvan. Att jobba som veta att det fanns ytterligare 300 bilder till
ordförande i en så fin förening är en stor beskådande som inte hanns med. Under
fröjd.
kvällen visades även filmer från gångna
Nu ser vi fram emot vinterns aktiviteter tider med bl.a hästkörning och delar ur
i form av Tomtepromenad och Julgröt i Högvadsfilmen. Pga tidsbrist kunde inte
hembygdsstugan. Hoppas du tar chan- alla foton visas och de flesta besökarna
sen att delta i dessa aktiviteter.
var överens om att, fotokvällen borde
upprepas. Besökarna bjöds även på fika
Inger Lindberg, ordförande
under kvällen.
Leif Johansson
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PLANKET - Händer i Holsljunga
Tomtepromenad

Ljunghagahallen 20 år

Lördagen den 5 december

Ljunghagahallen firar
20 årsjubileum

Kom och njut av vårt fina Näs i decemberkvällen. Tomten bor på Näset!
Start mellan klockan 14.00 och 16.00
(Se annons vid Affären)
Överraskningar för stora och små under
vandringen.

Välkomna!

Reservera
Lördagen den 5 juni 2010
för Idrottshallens 20 årsjubileum.
Aktiviteter och fest för hela familjen.
Mer information kommer.
Har du foton eller filmer från hallbygget eller invigningen hör av dig till

Arrangerande föreningar:
4H, LRF, Röda Korset, Kyrkliga Syföreningen, Byalaget, Hembygdsföreningen,
Hemmetföreningen

Fredrik Höper 0325-33395
f.w.hoper @swipnet.se

Efterlysning

Luciafirande

Vi efterlyser alla gamla vykort från
Holsljunga. Leif Modigh har hjälpt oss
med en start, men nu tror vi att det kan
finnas fler. Rota i era gömmor. Om vi
får låna era vykort så kan vi scanna av
dem. Ni får alltså tillbaka era bilder. Vykorten kan ge en bra överblick över vår
by i svunna tider.
Bilderna kan ni lämna till t ex Gerd, Siv,
Lill, Gun, Bernt m fl
Tack för att ni hjälper oss!
Hembygdsföreningen

Julgröt
Den 3 januari blir det sedvanlig julgröt
i julpyntad Hembygdstuga
Välkomna till Högelycke
kl. 16.00-18.00
Hembygdsföreningen
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Alla äldre och daglediga är välkomna till
oss i Holsljunga Skola
fredagen den 11 december. Lucia med
följe uppträder kl. 9.00
i skolans matsal, därefter bjuder Byalaget
på lussekaffe i trevlig
samvaro.
Varmt välkomna önskar barn och lärare på Holsljunga Skola samt Byalagets
äldrekommitté genom Siw och Eila

ROS
Rosor till er som förskönat vid vår
korsning:
-Erik Liljerup, som betesputsat åkern
och Anders Gustavsson som har skött
gräset.
- Ros också till Arne Terol, som jobbat med att snygga till träsofforna vid
korsningen. Detta blev möjligt tack
vare virke från Elionor.

Stort tack till Kyrkoherde Edebol,
Alfhild Eriksson, Inger Lindberg och
Gun Terol från Holsljunga Hembygdsförening för den mycket intressanta
och givande kyrkogårdsvandringen på
Holsljunga kyrkogård. Ert stora engagemang för varje gravsten vi besökte
gjorde kvällen mycket minnesvärd.
/Kerstin Liljerup

/Byalaget

Holsljungamarschen 2009
Tack till
Markägare, funktionärer, deltagare
och sponsorerna:
SEB Överlida
ICA Kvantum
Kinds Järn
MjöbäcksPannan
Texrep
Anitas Handel
för en toppendag i Holsljunga.

Välkomna tillbaka 2010!
/HIF

Stort tack till Holsljunga Byalag som
låter oss vanliga Holsljungabor åka
med på resan för de många frivilliga
som jobbar med toaletterna vid Lövsta.
I år gick resan Vättern runt - jättetrevlig utfärd. Får vi, kommer vi gärnamed
nästa år.
/Kerstin Liljerup

Hos gänget och Loa
kan man äta och tjoa
Eller dricka en bira
om man har nå´t att fira
Rosor till er för att ni håller Puben
igång!

/Tage J

Rosor i massor till Kindaholms
F12, som obesegrade tog sig igenom
den gångna fotbollssäsongen. Extra
stora rosor till Holsljungatöserna Emilia, Catlin och Sofia.
/Holsljungasupporters

Höstens finaste blombukett vill
jag ge till Spinningledarna Jonna,
Lena, Cina och Matilda som med glatt
humör och stort intresse från oss att
motionera och att ge järnet under träningspassen.
/Från en gammal spinningtant

Ett stort tack till Leif Modigh på Haga
som scannat och lagt på DVD en massa gamla vykort över Holsljunga.
/Hembygdsföreningen
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Holsljungamarschen 2009

Av utrymmesskäl kan vi inte redovisa hela slutlistan här.
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Hela slutlistan & bilder hittar du på http://holsljungamarschen.holsljunga.com
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The Angels of fire
Detta bandet heter The Angels of fire och
alla vi medlemmar är jätteglada att vi får
vara med i denna tidningen och vill då
passa på att tacka Speglen för det.
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
In i målet och ut igen.
Hör du hejarklacken, känner pressen?
För passa bollen, passa mig.
Ett mål mera, flera, flera.
Det drar ihop sig till en klump
Ut med bollen, ut ur klumpen!!!
Heja mera, nu vinner vi!!
Publiken skriker,
Mål och mål och mera mål,
vi ligger lika, hör publiken skrika.
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
Måååål. vi leder,
Passa, passa bollen, passa till mig.
Och det är måål igen,

Emilia, Emilia, Filip, Elin och Oliver

Sverige leder, Sverige, Sverige!!!
Känner pressen, knuffar till.
Och det är måål,
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
Det handlar om fotboll, för bollen ska in
i mål!!
Och det är STRAFF, och Sverige gör
mål!! Sverige vinner!!

Vi har lediga bankfack!
Just nu erbjuder vi gratis bankfack resten av
2009 och hela 2010 vid nytecknande
Vi finns nära dig
En fristående sparbank i Överlida med personlig service.
www.mjobackssparbank.se
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En äventyrlig utbildning
I augusti började jag på en utbildning till
sjökapten på en skola i Kalmar. Nu är jag
ute på min första praktik på en båt som
heter M7S Tinto. Jag började min praktik
den 19 oktober så jag har inte hunnit med
så mycket än. Vi har varit i Karlstad och i
Lettland och är på väg mot Gävle.
Har svårt att delta i redaktionsarbetet
denna gång. Vi har bara sporadisk kontakt med internet.
Hälsningar från Tobias Hedin

Har du

något roligt reseminne du vill dela
med dig av? Skicka text och kanske
en bild till spegeln@holsljunga.com

En äventyrlig resa II
Jag har alltid varit ute i sista minuten - det
kan min förtvivlade mor intyga å det bestämdaste - men denna resa tar nog priset... Midsommardagen 1995 skulle firas
med kompisar nere i Varberg och jag jobbade in i det sista. Kontoret låg granne
med ett taxibolag i Borås, men svårt som
jag har för att be om hjälp avstod jag från
att be om skjuts ner till Centralstationen,
trots att avgångstiden närmade sig med

en faslig fart. Följden blev naturligtvis att
jag missade mitt tåg och var tvungen att
ta nästa. Detta var före mobiltelefonernas
tid, så att få tag i kompisarna och tala om
att jag blev sen var inte helt enkelt. Ringde min mamma och kompisen Marias
dito och meddelade när jag skulle vara
framme i Varberg, sedan var det bara att
hoppas på att Maria skulle komma på att
ringa någon av dem - OM hon nu kunde
få tag på en telefon. Tältet var inte utrustat med en sådan... Glad i hågen över att
ha tänkt på allt, satte jag mig på ett ledigt
säte och tänkte att NU är jag äntligen på
väg. Synd bara att tåget skulle ta en omväg om Göteborg.
När stoppet kom, hade jag lite marginal
innan det var dags att rulla igen, så jag
bestämde mig för att gå till Nordsta´n och
ta ut pengar. Med väskan på ryggen och
broderns liggunderlag under armen vandrade jag iväg. Tillbaka på tåget, lutade
jag mig nöjd tillbaka tills.... - Nej, liggunderlaget!!!! Mitt i all röra hade jag ställt
ifrån mig min ”portabla madrass”, knappat in kod och belopp och sedan glömt
kvar den vid uttagsautomaten. Vad göra?!
En snabb koll på klockan visade: skulle
jag hinna hämta liggunderlaget fick jag
springa och det fort! Sagt och gjort. Iklädd
kort kjol och klackade träskor - bl. a. - valde jag att lämna min stora väska på tåget
och kuta allt jag hade. Många var det som
vände på huvudet och höjde ögonbrynen
när jag klapprade förbi, men det hindrade
mig inte från att rusa ner till automaten,
plocka upp liggunderlaget i farten och
snabba mig tillbaka. - Jag hinner, jag hinner, jag hinner, peppade jag mig själv. När
jag kom ut på perrongen stod tåget mycket riktigt kvar och enormt lättad - iförd en
kjol som vridit sig ett halvt varv - sjönk jag
ner på sätet. Väskan stod kvar, hann jag
konstatera innan jag kände hur vi började
rulla igång...
Lisbeth

17

Brukar du ströva ute i skogen?
Då vill vi i Hembygdsföreningens styrelse
vädja till dig att om du ser en torpskylt,
kontrollera i vilket skick den befinner sig
och hur den närmaste omgivningen ser
ut.
Meddela gärna till någon i Hembygdsföreningen även om allt var ok!

Vi i Hembygdsföreningen undrar hur vi
skall få fler att skicka in rapporteringen
om alla hus och fastigheter. Vi ser ju hur
fort saker förändras.
Ett sådant arkiv som vi vill bygga upp
skulle förenkla för framtida sockenboksskrivning (den bok som skulle handla om
1950 och framåt).

Vårt liv!
Vårt liv är som ett timglas där sanden
rinner ut
Och ser vi till vår ålder, då är snart sanden slut.
Vad gjorde vi av livet, av tillmätt sand vi
fick
Fick någon hjälp vid vägen eller gick vi
bara bort
Men än finns sand i glaset av tid som
återstår
Tag vara på de dagar du över livet rår
Ge dem en glans av solsken, sprid
glädje där du går
En gåva dig är given, du både hör och
ser
Men en sak som vi bör veta.
Vårt timglas vänds ej mer…..
Håkan Hult
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Recept
Äppeldricka
Skär äpplen i tunna skivor (utan fnas
och stjälk) så att det blir 9 liter äppelskivor. Tillsätt 8 liter vanligt kallt vatten, 2
tsk atamon och 3 tsk vinsyra. Låt stå i 3
dygn. Sila saften och rör i ca 1 dl socker
per avrunnen liter saft. Rör tills sockret
smält. Häll på flaskor och förvara kallt.
Frys in om den ska sparas längre tid.
Syrénsaft
70 st blomklasar (gammaldags syrén vit eller lila)
2 liter kokande vatten
2 kg socker
3 citroner
45 g vinsyra
Varva blomklasar och citronskivor.
Koka upp vatten och socker. Blanda
i vinsyran. Slå lagen varm över blommorna och citronerna, täck över och låt
stå svalt i 3 dygn. Sila saften och häll
upp på flaskor och förvara kallt.
Frys in om den ska sparas längre tid.
Lilly Johansson

- Två läskande goda drycker!
Goda grannar

Spegelredaktionen
vill önska
alla läsare en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

Barn av vår tid - Min Gröna Dal!
Som att bläddra i en gammal bok, ens
barndom då man klart förnimmer,
bland händelser och tingen små nu färgad i ett rosa skimmer.
Jag minns så väl min Gröna Dal, med
Åsen och med Granbergstallen,
med fotbollsspel i gläntor små och yra
lekar där på vallen.
Vi var barn av vår tid och vi var många,
en liten elit utav arbetarbarn,
vi visste vår plats bland storheter många.
Och gränser var dragna för oss knegarbarn.
Sommartid i Ängom med blommande
träd, av körsbär och äpplen ett Sörgårdens rike,
vad kan jag väl finna en liknande plats i
minnet jag söker dess like.
Jag minns när Far kom med järnspettet i
hand att kolla om sommartid var vorden,
om spettet sjönk ner utan kraft från hans
hand då var tjälen borta ur jorden.
Nu gällde barfotatid och skorna fick vila
till hösten,
man lärde sig fort att på slaggsten gå
men ärligt talat var nog ändå, en gräsplätt en läkande faktor och trösten.
Jag frågar mig själv, skulle jag vilja leva
om min barndomstid? Det är svårt att
frågan besvara.
Men saker var enklare då det måste jag
för de yngre förklara.
Visst var det knapert med saker ibland
och kraven de uteblev bara,
det var att ta det man fick och tacka så
snällt om inte så blev man utan bara..
Håkan Hult

När besökte du Holsljunga
Spinning & Box blogg senast?
http://holsljungaspinningochbox.blogg.se

Skoj & ploj 2009
Resultat
1. Straffmyndiga (med Stefan Lövström
i spetsen)
2. Kör den som Mobaek (med en stabil
Tobbe Börjesson där bak)
3. Helgesson United (med Robin Westbergs Halmstadskillar som hellre går än
åker taxi)
4. Yellow Cap Riders (Uppsalagänget
med David Carlsson som regissör)

Årets
Look a like: Mathilda Gustavsson (Ferretyze)
Lobb: Christopher ”Kax” Lindqvist (Krypskyttarna)
Sämsta spelare: Magnus Sjögren (Inge
Bra)
Bredaste slips: Henrik Jonsson (Stena
Lena)
Blötaste: Simon Andreasson (Mulf)
Glidtackling: Jonny Börjesson (Dom
Svikna)
Självmål: Markus Salminen (Achtung
Eneman)
Straffskytt: Ida Nilsson (Varga Bengt)
Brott lönar sig: Martin Larsson (Inge
Bra)
Skoj & Ploj lag: Straffmyndiga
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God Jul och Gott Nytt År
önskar
Gerds Hårvård
0325 - 333 35
Biblioteket informerar
Öppettider:
Tisdagar kl. 14.30 - 19.00
Obs! Sista lånedag före jul är den 15
december, då alla är välkomna att låna
en bok och smaka på en pepparkaka.
Biblioteket öppnar åter den 12 januari
Tel. 0325-33010
Boktips vuxen
Shantaram av Gregory David Roberts
Detta är författarens egen berättelse om
de händelserika och omtumlande åren
som förrymd fånge i Bombay. Han är rånare och heroinmissbrukare och har lyckats rymma från ett av Australiens mest
hårdbevakade fängelser. I Bombay öppnar han sjukvårdsmottagning för stadens
sluminvånare, han arbetar för maffian och
sysslar med illegal vapensmuggling. Han
kastas i indiskt fängelse och får utstå tortyr och svält. Han möter också kärleken i
den grönögda och mystiska Karla...
Det här är en tjock (över 900 sidor) och
innehållsrik bok, som varar länge.
Du har väl inte glömt
att sätta upp fågelholkar
till våra gäster, som anländer framåt våren ?
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Boktips barn
Kom gärna hit och upptäck att det finns
böcker på CD! Du kan lyssna samtidigt
som du slappar efter skolan, sitter och
grejar med annat eller när du ska somna
för kvällen.
Videotips
Ni vet väl att vi även har DVD-filmer till
uthyrning? Priset är 30 kr/film och man får
ha dem en hel vecka. Säg till om det är någon särskild film som önskas, så kan jag
kolla om den finns att ta hem från Svenljunga. Detta gäller även böcker, så fråga
gärna så ska jag försöka skaffa fram det
som inte finns på biblioteksfilialen.
Mary-Ann Hansson

Snön ligger vit på taken
Endast träningsvärken gör sig påmind i
baken.
Skorna ligger stadigt i vår bag
Nu har vi slutat cykla iväg.
Vi instruktörer vill tacka för det gångna
året
Och hoppas att vi snart ses i motionsspåret.

God Jul och Gott Nytt 2010
önskar

Cina, Jonna, Lena och Matilda

TRAKTORRALLY

Traktorrallyt gick även i år, som traditio- till Campingen kantades av många åskånen bjuder, av stapeln på midsommarda- dare, samt pressfölje. Det fotades och
gen. Av 14 veterantraktorer rattades någ- diskuterades till allas belåtenhet.
ra ekipage av kvinnlig fägring. Roligt att
denna mansdominerande hobby får lite
kvinnliga inslag. Nästa gång kanske mer
kvinnliga förare?

Alla chaufförer samlade innan avgång

Åke drar en vals för BT

Starten för rallyt var även i år, från Håkanhult. Vädret visade lite instabilitet,
med åska och regn, men till slut kunde
dock sällskapet samlas för den obligatoriska gruppbilden.
Längs färdvägen fanns åskådare med
glada tillrop och med kameran i högsta
hugg. Upp en sväng i byn för att sedan
ställa färden mot Campingen, där en efterlängtad fika skulle inmundigas. Infarten
Anita på Zetor 25 med virvelkammardiesel

Deltagande traktorer: BM800, BM400,
Ferguson Grålle, Hanomag R45, Massey Harris 744D, Porsche Junior, Zetor
25 BM10, BM 230 Viktor, Ursus C-45.
Intresserade åskådare

Leif Johansson
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Familjesidan
Nyinflyttade
Fam Kristiansson

Svanvägen

Eli o Kirsten Rasmussen

G.Järnvägen

Fam Eva Sandin

Lillhamra

Fam Sundvall

Fråga fem
Ska du vaccinera dig
mot svininfluensan ?
Vad blir året julklapp ?

G. Järnvägen
(kommunhuset)

Mia, Fredrik o
Emil Rasmussen

Fråga 1:
Ja, mamma vill det

Furuvägen
(Erikshill)

Rakel Tengel/Jan Johnsson

Floghult

Fråga 2:
CD-skivor
Denise o David Sundvall

Födda
Ville Karlsson

Fråga 1:
Ja

Heden

Christoffer Halvarsson
Pojke

Lundstedt

Flicka

Bergenheim

Fråga 2:
Pengar

Sjögården
Granhäll

Gösta Karlson

Åh

Fråga 1 :
Har inte bestämt mig

Avlidna
Olof Johansson
Hanseman Wickström

Fråga 2:
Pengar

Sjövägen
Högshult

Inga Liljeqvist

Fråga 1:
Har inte bestämt mig

Om du tänker för länge på nästa steg
kommer du att tillbringa livet på ett
ben!
Lycka är att man har god hälsa
men dåligt minne!
Livet är inte de dagar som gått
utan dem man minns!
Håkan Hult

Fråga 2 :
Platt-TV
Ulf Oskarsson

Fråga 1:
Har redan gjort det/nej
Fråga 2:
Resor
Eva & Percy Edén
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Här är facit till förra numrets tävling
a) Ovanligt fågeljaktvapen			
b) Biograf 						
c) Lovsång till större kvarlåtenskap
d) Slöja				
		
e) Slaktredskap			
		
f) Utmärkning av vägarbete			
g) Tillåten hastighet				
h) Trädbeskärare				
i) Örngott för fakirer 				
j) Overall för lingonplockare		
k) Verktyg tillverkad av vegetabilier
l) Strypoffer					
m) Svampkoloni 				
n) Rättvisande kronometer		
o) Dålig fisk				
p) Villavägg					
q) Nybyggd kyrka			
r) Tursamt bridgehemspel			
s) Uppvisningsplats för konståkare
t) Puderdosa			
		
u) Slarvig servitris			
v) Svinsömn 					

15
17
10
9
7
19
14
16
22
4
20
11
12
6
1
21
2
3
18
5
8
13

Fasan-svärd
Se-rum
Arv-o-de
Min-svepning
Nöt-knäppare
Kon-sekvens
Lag-fart
Lind-ansare
Pigg-var
Bär-särk
Majs-tång
Snar-lik
Risk-grupp
Korrekt-ur
Fy-sik
Hem-sida
Ung-dom
Röt-slam
Parad-is
Dam-ask
Bord-slampa
So-lur

Vinnare i förra tävlingen:
Tage Johansson
Lilly Johansson
Rolf Järphag
GRATTIS! Ni har 2 trisslotter vardera att hämta ut hos Anitas Handel
Kul att så många deltog! Nytt rekord denna gång?

RIS
Du/ni som låter era hundar skita hej vilt här i byn: Jag tänker inte ta skit från någon bara för att andra inte plockar upp hundskiten efter sig. Somliga verkar inte
ha annat att göra än att tracka och se ner på andra människor eller hålla reda på
andra och leta fel hela tiden. Jag plockar alltid upp efter mig var jag än går, så ni
behöver inte kolla mig och mina hundar genom att cykla eller gå efter mig och titta
om jag har plockat upp skiten! Ni ska inte få nöjet att gnälla på mig för det. Jag
vet att det finns många skitsnackare här som pratar illa om mig, men det finns
faktiskt andra i byn som också har hundar och låter dom skita var som helst utan
att plocka upp. Tänk på att det inte ser trevligt ut med hundskit överallt! Nu får ni
faktiskt ta och skärpa er - håll er på eran kant så håller jag mig på min, låt mig vara
ifred så ordnar sig allting. Jag är trött på er attityd! Skäms på er barnungar!
Mvh Seppo
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T Ä V L I N G
1 Genital 			
2 Åklagare 		
3 Markis 			
4 Slagruta 		
5 Snacksalig 		
6 Bakgrund 		
7 Armhåla 			
8 Omaka 			
9 Medellös 		
10 Zoologi 			
11 Polishus		
12 Bastant 			
13 Ålderdom		
14 Agentur 		
15 Kulört 			
16 Liktorn 			
17 Blåslampa 		
18 Närsynt 		
19 Höstack 		
20 Kultur 			
21 Örngottsvar 		
22 Oförrätt 			

A Halvhård
B Novembersuck
C Nöjesresa
D Sängreplik
E Uteblivna småsnittar
F Moderat gatflicka
G Mausoleum
H Anförande vid Nobelfest
I Bilmekaniker
J Boxningsring
K Chipsälskare
L Fattigkvarter
M Igloo
N Fröken
O Kyrkoruin
P Musikinstrument på korthåll
Q Deg
R Kvinnlig chef
S Spionklocka
T Tjäle
U Husrum för djur
V Marijuana

Facit till förra numrets tävling hittar du på sidan 23
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.
På sidan 23 hittar du vinnarna från förra numret.
Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den sista april. Bidrag lämnas i Spegelns
låda hos Anitas Handel eller skickas till:
Spegeln c/o Lisbeth Andersson
Fredriksborg
512 64 Holsljunga
eller via epost på adress: spegeln@holsljunga.com

