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Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag
Goda grannar….

hjälper dig att trivas
…är guld värda. Det kan vi nog alla vara i Holsljunga. Med hopp
överens om. Så mycket lättare allting blir när om ljumma sommarvindar
sockret tryter mitt i baket eller när snöskyf- – nu…
feln går av. Eller när du ska resa bort och
kan be grannarna ta in posten och inte minst
Lisbeth Andersson
hålla utkik efter tjyvar… Ja, det finns mycket
som går som en dans när det känns enkelt
att hoppa in till sin [nejjbörr] och be om hjälp.
Att det sedan är trevligt att stå och prata bort
några minuter över häcken eller få till en
Tidningen framställs ideellt och utkommer
spontanfika eller promenix är också det värtvå gånger om året.
defullt, eller hur?!
Manusstopp för nästa nummer är den 31
När man bor i ett litet samhälle som Holsoktober.
ljunga är det lättare att känna sig trygg. Alla
känner alla vilket absolut kan vara både på
gott och ont. Gott att få veta sådant som berör en. Ont att inte kunna göra något utan att
alla vet… Inte kunna hålla hemligheter hemliga…

Prenumeration
Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga.
För utomstående tas en avgift ut på 100
kronor för två nummer.

När Kalle lekte bort husnycklarna till Fredriksborg, var det skönt att ha goda grannar, minsann. Hade hunnit en bra bit ifrån knippan
när jag upptäckte att den låg kvar vid brevlådan. Ringde J, som – mitt i småbarnsbestyr
- sprang ut och scannade av området, dock
utan resultat. Nu hade paniken lätt kommit
krypande om vi hade bott någonstans där
många okända passerar. ”Det löser sig”,
tänkte jag. ”Det är någon som hittat den och
tagit hand om den.” Om jag bara vetat vilket pådrag det blev! På hemvägen svängde
A intill kärran med kärran och undrade pillemariskt hur jag skulle komma in i huset. ”Du
har väl nycklarna” replikerade jag och visst
var det så! Ytterligare en bit närmare hemmet stannade Å till och funderade över att
jag tappat nycklarna. A hade ringt till Å, som
hade försökt nå Klas för att på så sätt få fatt i
mig… Tala om skyddsnät!

Annonspriser
För utomstående företag, föreningar och
personer:
helsida 150 kronor
halvsida 100 kronor
1/4 sida 50 kronor
Bankgironummer 5463-8606 Mjöbäcks
Sparbank
Övrigt material
Publiceras utan kostnad. Material kan
lämnas i Spegeln-lådan hos Anitas Handel eller skickas till Holsljunga Byalag via
spegeln@holsljunga.com
Redaktionen
Lisbeth Andersson
Ulrika Carlsson		
Leif Johansson

Det är viktigt att trivas där du bor. Att du känner dig hemma, bekväm, trygg och lycklig.
Det är många faktorer som spelar in i ditt välbefinnande. Goda grannar är en. Tack alla –
grannar och andra – för era bidrag till detta
nummer av Spegeln. Vi hoppas att tidningen
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0325-331 39
0325-330 79
0325-331 72

Spegeln trycks av

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 2010.
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
Roger Abrahamsson
Lisbeth Andersson
Bosse Ehn

var att lekplatsen skulle stå färdig säsongen
2010. Det har kommit till vår kännedom att
lekutrustning kommer att utplaceras på de
platser som blev helt utan när gamla utdömda lekredskap togs bort. Trots att Byalaget
erbjudit både penningbidrag och eget arbete
vet vi idag inte något mer.
Banvallen – Vi har önskemål om att sträckan
Holsljunga by-Årekulla ska röjas för att kunna användas i större utsträckning. Vi har fått
beskedet att privat mark försvårar arbetet.
Korset – I somras blev vi lovade jord och
gräsfrö för att snygga upp området kring
gång- och cykelvägen. Den har ännu inte
kommit och nu har vi bestämt oss för att ordna det på egen hand. Vi har påtalat att den
sk kiosken skämmer infarten och ifrågasatt
ägande/hyresavtal. Sedan dess har ägaren
skyltat om försäljning alt uthyrning.
Trottoaren på Hidvägen – Vi har önskat en
utbyggnad av trottoaren mot Hid. Flertalet
barn tar sig denna väg för att komma till skolan. Detta dröjer, eftersom annat i kommunen
prioriteras.
Förråd till Fritids/Förskolan – Enligt ett brev
till Byalaget är nuvarande uteförråd för litet,
vilket gör att trängseln genererar i klämrisk
och en sämre arbetsmiljö. Enligt uppgift finns
inga pengar till detta. Vad Byalaget erfar är
tanken att bygga ett genom föräldrakontakter.
Holsljunga Camping – Efter senaste mötet
mellan Arrendatorn av Campingen, Kommunen samt Byalagets Styrelse, utsågs Bo Ehn
till kontaktperson mellan Arrendatorn och
Byalaget. Vi fick svar på våra frågor och ser
fram emot ett positivt samarbete.

Hastigheter vid skolan – Hastigheterna
upplevs som höga. Exploaterings- och driftsByalagets arbete
enheten på kommunen diskuterar regelbunSedan drygt ett år tillbaka finns det åtskilliga det dessa frågeställningar med Vägverket.
ärenden som Byalaget arbetar för gentemot I Byalaget upplever vi att informationen kring
kommunen. Nedan följer en liten samman- många ärenden dröjer väldigt – ibland i onöfattning för att visa på de punkter vi priorite- dan. Dessutom ser vi att flera löften rinner ut
rar i nuläget.
i sanden ställt mot de många uppdrag som
Lekplatsen i Holsljunga – Förhoppningen läggs ut på oss från kommunens sida.
Spegeln nr 85 Årgång 28
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Maja och Ella hjälper Lisbeth att läsa vårdikter

Valborg 2010
Valborgsfirandet var ovisst in i det sista. Med
återbud i sista minuten blev det till att dra i de
trådar som var tillgängliga. Med inhopparna
Ida, Maja och Ella tillsammans med en fyrtiohövdad sångvillig publik blev tillställningen
solig, trots regntunga skyar.
Tack alla för detta!
Byalaget

Våren

Det är varmt och fåglarna kvittrar.
Jag spelar fotboll och domaren visslar.
Nu kan man snart gå och bada.
Djuren går ut ur sin lada.
Nu börjar jag att fiska.
Det är nästan som sommaren vill viska.
Nu kommer såren.
De kommer med våren.
Maja År 2

Våren

Jag hoppar hopprep och jag har inte mycket
kläder.
Fåglarna kvittrar och djuren kommer ut ur
sina bon.
Blommorna slår ut och himlen är blå.
Man kan spela brännboll och fotboll, det är
kul.
Traktorn plöjer på åkrarna.
Det är det som är bra med våren.
Ella År 2
Tack alla ni som skickar in bidrag till
Spegeln! Vi vill bara påminna om att
text & bilder skall skickas separat. Redigeringsarbetet blir mycket enklare
då.
Ida tar ton på sin tvärflöjt
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Spegelredaktionen

Skolan

Vår

Solen lyser, nya löv.
Man kan leka ute.
Jag har studsmatta.
Vi har blommor.
Hampus B År 1

Vår

Jag hoppar studsmatta.
Det tycker jag är kul.
Jag gillar blommor som luktar gott.
Jag leker med min hund. Det är kul.
Nya löv på träden. Det gillar jag.
Hampus H År 2

Våren

Jag gillar våren, därför att jag gillar att bada.
Fåglarna har kommit.
Blå himmel.
Igelkottarna har kommit.
Dennis År 1

Vår

Jag kan hoppa hopprep medan jag ser dom
nya löven.
Jag kan äntligen bada ute.
Solen skiner mer i klassrummet.
Blommor och bin
Alice År 1

Våren

Det är blå himmel. Man behöver inte mycket
kläder.
Jag gillar hoppa hopprep och hoppa studsmatta och cykla och leka mycket.
Gräset luktar gott och jag är ute mer.
Spelar brännboll.
Snön har försvunnit och solen är skön.
Äta glass ute.
Tindra År 1

Våren

På våren kommer lamm, snart börjar våren.
Fotboll.
På våren plöjer bonden. Vi börjar snart att
gödsla.
Jag har släppt mina lamm ute i hagen.
Dom heter Bamse och Bella.
Bamse är vit och mörkbrun.
Bella är ljusbrun.
Rasmus År 2

Ur barnamun
En grupp barn sitter och leker på golvet
då Olle 5 år säger: Alla människor har en
hjärna”. Oskar 4 år tittar på honom, nickar
och säger: ”Ja, till och med min pappa!”
Vid mellanmålet på förskolan undrar fröken Karin, vad Ida gjort i ögat eftersom
hon var lite röd i ögat. Ida 4 år svarar: ”Jag
har fått en anka i ögat!” Gustav 5 år tittar
på henne och undrar: ”Har den färgat av
sig då?”
Källa: Holsljunga Förskola

Biblioteket informerar
Öppettider tisdagar 14.30 - 19.00

Våren

Jag gillar blommor som luktar gott.
Solen strålar ner på mig.
Jag gillar att hoppa studsmatta.
Bina surrar som melodi.
Nya löv tycker jag är fint.
Oliver År 2

Sista dagen vi har öppet innan sommaruppehållet är den 22 juni. Vi öppnar igen
efter sommaren den 24 augusti.
GLAD SOMMAR!
Biblioteksfilialen finns numera på Svenljunga kommuns hemsida:
http://www.svenljunga.se/kulturfritid/bibliotek/biblioteksfilialer/holsljunga
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Rapport från Högvads BK
Seriespelet är i full gång
och Högvad har spelat
ett antal matcher utan
den utdelning i poäng
som vi haft förhoppningar
om. Här vill vi passa på att
tacka alla åskådare och
sponsorer som troget
stödjer oss, att ni finns,
hjälper också truppen till
de
framgångar Högvads BK behöver. Stråvi och Hallevi är fina arenor som
de ansvariga ser till att hålla i toppskick. Så
till er som ännu inte haft tillfälle att besöka en
hemmamatch rekommenderar vi ett besök,
där även chansen att vinna lunchkupong eller
varukasse finns på entrébiljetten. På hemsidan www.hogvadsbk.se finns möjligheten att
se både nyheter och när matcherna spelas,
även kortare matchreferat kan ni hitta där.
HBKs framtid
Fotboll för de yngre tjejerna och killarna i
vårt närområde bedrivs i de två klubbar,
som gick samman för att fotbollen skulle
överleva, nämligen Mjöbäcks GF och Holsljunga IF. Från och med 2010 har ungdomsverksamheten övergått till Högvads
BK men vi har fortfarande ett givande samarbete med grannklubben Kindaholms FF.
Denna samverkan innebär dels att vi har
tillräckligt många spelare för att ha en meningsfull verksamhet, dels att vi har ett stort
antal gräsplaner att erbjuda runt om i södra delen av kommunen. Högvads BK Ungdomssektion har en utmärkt information på
vår hemsida www.hogvadsbk.se Där har de
en egen kalender, nyheter och information
från alla lag, ansvarsfördelning och riktlinjer. En funktion som heter nyhetsbrev kan
delge information med kort varsel. Många
ungdomar deltar i lagens övningar och
matcher med stor entusiasm. Flertalet av
dessa har spelarlicens för Högvads BK. Förhoppningsvis är dessa spelare mogna att
gå in i seniorverksamheten efter att skolats
i några år här, några har glädjande nog med
framgång redan prövat på seniorfotbollen.
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Självklart är det på denna bas vår (=HBKs)
verksamhet vilar. I första hand handlar det ju om att vara självförsörjande,
så långt det någonsin går, på spelare.
Alla är förstås välkomna att titta på våra
framtidsmän och kvinnor. Det skulle uppskattas mycket av spelare och ledare. Håll
ögonen öppna, när det meddelas var ungdomslagen spelar eller tränar. Detta går att
se på deras kalender, eller om man klickar på respektive lag på ungdomssidan.

				

Styrelsen i Högvads BK

Kom i form!!
Hyr Ljunghagahallen för 60:-/tim.
All tillfällig uthyrning sker hos hallvärdarna. Hallvärdar presenteras efter semestern på www.holsljunga.com
Övrig uthyrning sker genom Maria eller
Monika på Moga Fritid tel 18192.
Nyckelansvarig för Ljunghagahallen är
Stefan Gustavsson tel 33358

Visst är vi miljömedvetna i
Holsljunga, eller?
Vår återvinningsstation i Holsljunga
är i farozonen.
Om vi inte blir bättre på att använda
de behållare för tidningar, pappersförpackningar, glas och batterier, som
finns uppsatta vid affären, kan vi bli av
med dem.
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Vill vi ha det så?

Rapport från Harplinge IK

Dag 1, fredagen den 16 april.
Efter en heldag i skolan, några extra koller
av packningen och påfyllning av mat i magen
samlas hela HIKs F 13-16 lag för att åka iväg
på träningsläger.
Jag vet inte vad jag ska kalla mig själv, smart
eller korkad för jag hade som vanligt med
mig lite extra av allt även om min pappa halverat packningen. Jag var inte ensam om det
dock, det första jag såg när jag kom till samlingsplatsen var ett snart fullpackat släp och
ett antal tjejer med packningen runt omkring
sig.
Det var nog då våra tränare fattade att det
inte är så smart att resa med 15 tonårstjejer,
de har med sig för mycket packning, även
om det bara var en träningshelg! Haha!
Till slut kom vi alla iväg och ca 2 timmar
senare, efter mycket allsång och skratt var
vi framme i Holsljunga. Gymnastiksalen vi
bodde i blev just då vårt tillfälliga hem. Madrasserna blåstes upp och chipsen togs fram,
vadå? En helg utan chips funkar inte för oss,
även om vi var på ett så kallat träningsläger!
Förlåt Peppe, David och Micke. Men jag har
rätt!
Om de första tankarna i våra huvuden var
”det här ska bli sjukt roligt” så var den andra
tanken ”j***** vad kallt det är här!” Så sant,
det var riktigt kallt inne i den gymnastiksalen

och jag tror att vi alla fick en lite chock över
hur kallt det verkligen var.
Det valdes en film och vi alla samlades
framför Davids medtagna bärbara dator och
projektor, korkat nog valde vi en skräckfilm.
Vad vi då har lärt oss efter detta är att inte
kolla på skräckfilm med Mathilda Binnefors,
för denna lilla människa må vara en duktig
fotbollsspelare men hon är f*n inte duktig på
att inte skrika till varje liten sak som ploppar
fram. Jag hade då inte lite lust att tejpa igen
hennes mun med silvertejp efter ett antal av
hennes höga och långa skrik. Hittade tyvärr
nog ingen tejp. Haha!
Dag 2, lördagen den 17 april.
Det blev en trög uppstigning efter en ganska
dålig natts sömn men vi fick ändå i oss lite
frukost och värme i kropparna.
Efter lite lek och stoj, eller kanske ett försök
av att få lite extra sömn i sig bar det av till en
fotbollsplan 20 minuter ifrån Holsljunga. Där
var det 2 timmars fotbollsträning som gällde,
och det var trögt ska jag säga dig. Starka och
tåliga som vi var (förlåt, jag ska inte ljuga,
tjuriga och trötta var vi) tog vi oss igenom träningen.
När vi äntligen var hemma i gymnastiksalen
hade den snälla Lisbeth gjort pastasallad
med kyckling och bacon åt oss. Jag har nog
aldrig varit så tacksam för lite pastasallad
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som jag var då.
3 timmar senare åker vi än en gång iväg till
planen för en träningsmatch mot Kindaholms
FF . Även om vi förlorade med 4-1 tycker
jag att vi gjorde en riktigt bra insats och med
Felicias (Feffes) finfina inlägg så kände vi
oss ganska bra ändå. Många fick pröva nya
positioner på planen och en ny uppställning
i laget prövade vi också, vi var duktiga tjejer!
Det var ju trots allt vår första gräsmatch!
Väl hemma och nyduschade gjorde vi oss
redo för att åter igen packa in oss i bilarna
för en tur till en pizzeria för att äta god mat.
Jag har dock glömt vad pizzerian hette men
det var gott och mysigt så det tackar jag och
säkert hela laget för.
Den kvällens film blev en komedi. Chips, läsk,
choklad och ostbollar plockades fram och
tack gode gud, för att vi inte behövde höra ett
enda skrik från Mathilda. Några skratt blev
det ja, men sedan kom värmeproblemet tillbaka i våra huvuden. Det var sagt att värmen
hade höjts men tyvärr kan jag säga detta att
vi inte kände av det, men som sagt, starka
och tåliga (förlåt, nu ljög jag igen) som vi var
så gick vi igenom det utan tjat.
Neeejjj.. nu måste jag sluta ljuga. Vi var ett
väldigt tjatigt och grinigt lag den helgen, jag
förstår inte hur våra tränare kom på en sådan
ide som att sova i en gympasal i en hel helg
med 15 tjejer. Haha!

bockar!
Ihoppackning av den röran vi hade bott i, i
drygt två dagar började och till slut var salen
lika ren som den var när vi kom. Här måste
jag ge lite duktighetspoäng till mig själv, för
jag stod faktiskt och städade i duschen och
toaletten och det var rätt så äckligt. Jag vet,
jag är duktig!
För sista gången packade vi in oss i bilarna
för hemresa och jag vet inte med er andra
men för mig betydde det sovdags. Uttrycket
borta bra men hemma bäst kom bra till pass
den dagen.
Om ni tror att denna helg var till för 100 % träning och fotboll så har ni ganska fel, kanske
40 % av vår tid och våra tankar var på fotboll.
Resten av tiden gick åt till snack, skoj, onyttigheter och annat. Vi hade jäkligt kul även
om det var kallt och att vi var trötta och tjuriga. Ingen kan förneka det.
Tack för en rolig helg tjejer, och tack David,
Peppe och Micke för att ni kom på denna
korkade idé.
Puss, från Josefin Berger

Köpa moped?

Dag 3, söndagen den 18 april.
Den enda kommentar jag har om den morgonens väckning är – ett h-e! En viss Olivia
Wingren bestämde sig för att sätta på låten
800 grader av Ebba Grön för att få liv i oss.
Detta gjorde i alla fall mig lite extra tjurig, men
till slut kom vi alla upp och fick i oss frukost i
magarna.
Reiju RR Sport Edition 2005 som endast
För sista gången åkte vi senare iväg till pla- gått 285 mil och varit inomhus på vintnen för träning. Skönt nog så var denna trä- rarna. Pris 14.700 och den är i ”nyskick”.
ning ganska lugn och utgick i princip från små
Anton Grandén 0325-33429
tävlingar mellan oss tjejer och de tre tränarna. Gissa vilka som vann, jo de tjuriga och
gnälliga tjejerna! WOHO, vi är bäst! Haha!
Upphittat
En än gång hemma i gympasalen och där
hade snälla Lisbeth gjort hamburgare till oss,
Saknar ni vita konståkningsskridskor?
tack så jättemycket för att du gjorde lunch till
Tillvaratagna av Gun tel. 331 27
oss båda dagarna, jättesnällt! Vi tackar och
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Loppmarknad 2010
Holsljunga IFs stora loppmarknad var,
som tidigare år, väldigt välbesökt. Trots
att vädrets makter försökte att spela alla
ett spratt, så uteblev nederbörden. Redan
långt före grindöppningen kl. 10.00, hade
det samlats en stor mängd besökare utanför grindarna. Det gäller att ha en bra
startposition när Gunnar öppnar grindarna!
När så väl grindarna öppnades, ja då gällde
det att få en snabb överblick på de prylar
som verkade intressanta. Snabba blickar
och snabba förflyttningar mellan de olika
stånden med försäljare. Saker bytte ägare
och alla verkades trivas. Korvar stoppades i munnar och kaffe med dopp dracks i
stor mängd. Man kunde se att besökarna
trivdes. Saken blev inte sämre, när inemot
lunchtid, solen glimtade till lätt. När så den
värsta ruschen lagt sig, ja då kommer de
som gått och ”lurat” på nån pryl som ännu
inte blivit såld. Det är då läge för den stora prutningstaktiken. Försäljarna är inte
sena att hjälpa våra köpare till en bra affär.
På parkeringen kunde man räkna in bortåt
700 bilar. Inte rekord, men ändå väldigt
många. Om två år är det dax igen för nästa
loppmarknad och frågan är då, kommer det
då lika många bilar? Den som lever får se!

Holsljunga IF vill rikta ett stort

TACK

till alla er, som genom arbete och engagemang, bidragit till ett mycket
bra resultat vid årets Loppmarknad.
Allt frivilligt arbete före, under och
efter loppmarknaden. För den goda maten.
Till alla köpare som handlade och till sist,
men inte minst, alla våra generösa givare.
Utan er hade vi inte haft så otroligt mycket
att erbjuda.
Om 2 år är det dags för nästa loppmarknad, så släng inga prylar, utan spara på
det. Vi tar gärna emot det!

Holsljunga IF /Leif Johansson
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Mjuka Händer Massage & Hälsa
Klassisk Svensk Massage
Muskelbehandling vid t ex träningsvärk och sträckningar
Rygg- och nackmassage
Indisk Huvudmassage
Ansiktsmassage
Fotmassage
Även hembesök för äldre och rörelsehindrade.
Välkommen!
Gisela
Hotellvägen, Överlida (fd frisérsalongen)
0707- 925 930
www.mjukahandermassage.se
Sportlov

I den härliga vårvärmen som är just nu känns det ganska avlägset att prata om sportlov. Vi
vill ändå bara skriva om att vi hade en jättetrevlig eftermiddag på Högelycke då Hembygdsföreningen och 4H anordnade en vintereftermiddag. Det var ca 25 barn och ungdomar och
ca 8 vuxna som tog tillfället i akt och åkte i Fällhultsbacken på både snowracer och pulka.
Uppe vid stugan grillade vi korv och hade frågesport.

Alla vi barn i Negerbyn
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Hänt i Ljunghagahallen
Vi vill tacka alla våra motionärer för en rolig och inspirerande vårtermin! Nu tar vi instruktörer
ett långt och härligt sommarlov, för det tycker vi att ni och vi är värda. Vi hoppas att nya och
gamla motionärer möter upp oss i hallen i höst igen! Håll utkik vid affären och på vår blogg
när höstterminen drar igång.
Under vårterminen 2010 har vi:
Kört 68 spinningpass och 13 boxpass. Totalt 81 pass fördelat på 17 veckor.
Vi har haft 605 spinnare och 233 boxare. Totalt 838 motionärer.
I ungefär 3400 minuter har vi suttit på sadeln och vi har boxats i 1170 minuter.
Totalt har vi varit aktiva i 4570 minuter.
Ungefär 272 250 kalorier har förbränts med hjälp av spinningcyklarna!
Ni har väl inte missat vår blogg? http://holsljungaspinningochbox.blogg.se Där kan ni hitta
när vi har våra pass, om det finns platser över, lite allmän info och se kort på motionärer och
lite galna instruktörer...
Ha en underbar sommar!
Jonna

Lena

Cina

Matilda

Nytt från Holsljunga Fiskevårdsområde
Vem får största fisken 2010? Det kan löna sig att rapportera in era fiskar under 2010!
Presentkort från Skene Järns fiskeavdelning delas ut till den som tar den största fisken i
respektive klass Abborre, Gädda och Gös. Dessutom lottas det ut presentkort bland alla
inrapporterade fiskar. Så det är värt att rapportera in både stort som smått.
Läs mer på http://holsljunga-fvo.holsljunga.com

Du vet väl att du kan läsa alla protokoll
från Byalaget på www.holsljunga.com
Byalaget

Önskar köpa/hyra/låna
Begagnad bilbarnstol lagom till mitt barnbarn Pelle, snart två år.
Anita i affären

Tips!
Lägg Holsljungas hemsida som din öppningssida när du startar internet
- det håller dig uppdaterad om vad som
händer!

Spegelredaktionen vill önska alla
läsare av Spegeln
en rolig och solig sommar!

Spegeln nr 85 Årgång 28
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Två byar - en reseberättelse

I början av 1990-talet semestrade vi i en vinby i Alsace, Frankrike. Vi blev så förälskade
i denna by att vi bestämde att vi skulle flytta
dit för gott.
Vi hyrde en lägenhet i ett gammalt 1700-talshus mitt i byn. Vi packade bilen full och startade vår ”utvandring” i början av januari – vi
hade våningen på ett år så inget fick förfaras.
Våra kläder försvann i ett gigantiskt klädskåp
i hallen och resten fick plats bakom dörrar i
de metertjocka väggarna.
Vår by hade 500 innevånare, en liten diversebutik och 35 vinhandlare. Lika många
innevånare som Holsljunga dit vi hittade ett
dussin år senare. I Holsljunga finns inga vinhandlare, men sortimentet hos Anita är gigantiskt i jämförelse med de basvaror (mjölk,
bröd och tobak) den franska butiken kunde
erbjuda de få timmar den höll öppet.
När vi skulle handla gick vi över vinfälten till
den närbelägna staden. Vår första inköpsrunda blev förfärande. Vi kom iväg sent och väl
framme var allt stängt och inte en människa
syntes. Vi befarade att det inträffat ett världskrig som vi missat. Vi hittade en restaurangdörr som gick att öppna och där fanns alla
människor. Det var den heliga lunchtimmen
- som är två timmar. Så är det på vardagar.
Under helger och söndagar är det ”långfredag 1950”. Jättestängt och inget bröd. Här i
Holsljunga bor vi mitt i shopping-navet, vi kan
köpa nästan allt dygnet runt hela året. Vi promenerade mycket i vår franska by. Man gick
över vinfält och klev uppför bergssluttningarna. Mer ansträngande än att promenera runt
Näset, men det fanns fler små ”vattenhål”.
Fransmän är mycket artiga och hälsar så fint
på franska. I Holsljunga är det mera Hejsan
Hejsan!
Att skaffa telefon och fax var ett stort företag
i Frankrike. Av vår värd fick vi ett rekommendationsbrev som öppnade Telecomdörren.
Telegubbarna som installerade bjöds på ”café
special” – dvs glögg och Dajm. Det uppskattades. Vid Holsljungaflytten stoppade vi bara
telefonen i den nya väggen och fick ton.
Ett år går fort i en fransk vinby och även om
det godaste vinet odlas i Alsace och tillgång-
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en på franska delikatesser är obegränsad så
längtar man snart efter falukorv och lingonsylt. Så vi flyttade hem och hörde inte talas
om Sjuhäradsbygden förrän jag hittade vårt
fina hus på ”nätet”. Vi kom till kyrkan och
trodde det var Holsljunga. Vi fortsatte lite till
och bestämde oss för huset innan vi klivit ur
bilen. Nu bor vi här i vår by mitt i skogen och
vi flyttar inte så länge Anitas Handel håller
öppet.
Så snälla alla Holsljungabor! Handla hos
Anita! Hon har nästan allt! Riktiga ägg och
franska delikatesser.
Marianne Nordevall och Lennart Isaksson

Ett läckert vintips
Gewurztraminer Réserve Hennÿ
(nr 2176)
Pris 119:Land Frankrike, Alsace
Alkoholhalt 13,5 %, gul färg.
Doft Blommig, kryddig, druvtypisk
doft med inslag av litchi, honung,
rosor och mango.
Smak Torr, blommig, kryddig smak med inslag av litchi, honung, rosor, papaya och
gråpäron.
Användning Serveras vid cirka 8°C som
sällskapsdryck, eller till exotiskt kryddade
rätter av fisk eller kyckling, gärna med inslag av tropisk frukt.

Sötma

Fyllighet

Fruktsyra
Källa: Systembolaget

Har du

något roligt reseminne
du vill dela med dig av?
Skicka text och kanske en bild till
spegeln@holsljunga.com
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Ljunghagahallen 20 år
Lördagen den 31 mars 1990 invigdes Idrottshallen i Holsljunga av Landshövding Göte
Fridh.
Det var en stor
och efterlängtad dag för alla
Holsljungabor
som i åratal
engagerat sig
för en ordenlig idrottshall
för skolbarnen
men också för
fritidverksamhet och samlingslokal som
då saknades i
byn.
Linnea balanserar i den nya hallen

Det hela startade med att det växte fram ett
allt starkare missnöje från eleverna med den
lilla gymnastiksalen, de små omklädningsrummen och de två ”sytliga” duscharna. Detta förmedlade eleverna via skrivelse till kommunens politiker.
Tage Johansson (Hestra) som då var vaktmästare på skolan och dessutom fritidspolitiker för (c) skrev i början av 1985 en motion
till fullmäktige där han tog upp dessa missförhållanden och föreslog byggandet av en
idrottshall i Holsljunga.
Detta blev inledningen till en hård kamp som
engagerade hela byn. Föreningar, byalaget,
skolan och enskilda byinvånare gjorde skrivelser till kommunen och insändare till pressen. BT gjorde stora reportage på hösten
1985.
Den politiska kampen blev lång och svår
med bollande mellan kommunstyrelsen och
skolstyrelsen. I kommunstyrelsen stred Stig
Klaesson och jag själv (s) för idrottshallen
och i skolstyrelsen där Anders Fransson (s)
var vice ordföranden gjorde han detsamma.
Byalaget tog fram ritningar med hjälp av Rolf
Järphag. Man erbjöd sig att uppföra en färdig
idrottshall (36 x 20m) för 2,2 miljoner kr.
I november 1987 var det äntligen dags för
beslut i fullmäktige. Det var den mest spän-

nande debatt och omröstning jag varit med
om. Tage och jag själv drev frågan om pengar till idrottshallen mycket hårt och Holsljungaborna som satt som åhörare applåderade.
De blev tillrättavisade av fullmäktiges ordförande. Detta var förbjudet. Men för oss var
det härligt att höra.
Lobbyarbetet under pausen i debatten blev
avgörande. En tveksam (s) ledamot övertygades om att lägga ned sin röst vid omröstningen som slutade med 19-18 . Hallbygget
hade därmed beslutats med en rösts övervikt.
När beslutet väl var taget beviljade Fritidsnämnden ytterligare 200 000 kr så att hallen
kunde byggas med 42 x 20 m och därmed en
större spelplan för handboll och tennis.
Sedan bygglov beviljats i juni 1988 satte det
konkreta arbetet igång.
En regnig dag gick Holsljungaborna man ur
huse och tog ned skog och började bereda
marken för bottenplattan som sedan göts under hösten. Därefter restes skalet till hallen.
Byalaget tillsatte en idrottshallskommitté som
i sin tur bildade olika arbetslag. Allt snickeri,
elarbete och målning genomfördes som frivilliga och obetalda insatser.

Tage och Wimar roar sig kungligt på invigningen

Material och experttjänster därutöver inköptes på billigaste sätt och under stor uppfinningsrikedom. Kalkylen höll.
Idrottshallen började tas i drift hösten 1989
och planeringen för invigningen kunde ta sin
början.
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Sonja Fransson
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Ljunghagahallen 20 år

Våren 2009 föreslog Fredrik Höper ett 20-årsjubileum för att fira att idrottshallen byggdes.
Byalaget nappade på förslaget och lovade att
sponsra jubileet efter bästa förmåga. Festkommittén kom att bestå av: Fredrik Höper,
Rolf Järphag, Lill Terol, Ulf Oscarsson, AnnaKarin Lindgårde Ivarsson, Stefan Gustavsson och jag själv Margaretha Litzell. Vi har
träffats några gånger under vinterhalvåret då
vi bl a. enades om att anordna en trevlig dag
som skulle passa alla Holsljungabor - ung
som gammal. Det viktiga var att alla skulle
kunna vara med åtminstone på någon aktivitet under dagen.

kom Kindsnejdens folkdanslag och visade
upp traditionella folkdanser till fiolspel. Detta
var ett uppskattat inslag.
Stationen visades upp av Lill Terol och Ulf
Oscarsson. De 60 besökande gästerna kunde beskåda hur det såg ut i det gamla men
ändå välskötta stationshuset. De besökande
kunde beskåda de gamla postfacken och
luckan som användes när man löste biljett till
tåget som då fanns i byn. Historik och kuriosa är viktiga inslag för att förstå hur snabbt
samhällsutvecklingen har skett sedan tåget
och rälsen togs bort.

Fanmarsch kl 18 innebar att folk samlades
Jubileumsdagen lördagen den femte juni böruppe vid korset för att följa fanbäraren Cajade med att kyrkan ordnade en musikstund
roline Göthman till skolområdet. I Kyrkbyn
där kantor Astrid Arvidsson och Liselott Jo-

hansson spelade och sjöng vacker sommarmusik. Klockan 14 ordnade Hembygdsföreningen kakbuffé vid Hembygdsstugan och det
gjorde de med bravur. 8o personer besökte
stugan och intog kaffe och några av de ca
23 olika sorters kakor ute i den soliga och
sköna parken runt Hembygdsstugan. Gissa
vad vi mumsade på goda kakor! Dessutom
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slöt kyrkbyfolket upp med en alldeles egen
fanbärare i form av Rolf Johansson. Vid skolans flaggstång tog Fredrik Höper emot där
svenska flaggan hissades av Stefan Gustavsson. En församling på ca 200 personer
stämde sedan in när Erik Johansson tog ton
till ”Du gamla du fria”. Därefter var det dags
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Ljunghagahallen 20 år

att tåga in i den dukade och pyntade hallen.

I Idrottshallen var det dukat för 198 personer och jag tror inte att det var någon plats
ledig. Alla fick hjälpas åt så att alla fick plats.
Trångt, ja visst, men ändå festligt och folkligt!
Leif Johanssons bildspel visades från invigningen för 20 år sedan och lotter såldes till
gagn för idrottshallens utveckling. God mat
serverades från Anitas handel. Därefter satte
underhållningsschemat igång. Fredrik Höper
var toastmaster och presenterade kvällens
begivenheter.
Flickorna Lisen och Sofia startade kvällen
genom att spela stämningsfull musik på keyboard och fiol. Sedan följde underbar pianomusik av Sebastian Johansson och skönsång
av Erik Johansson. Hans skolade röst gjorde
att vi alla kom i högtidlig stämning. Därefter

Frivilligarbetare 2010”. Priset gick till Gerd
Karlsson och Rolf Järphag.

Motivering:
...hon bringar reda i oredan och håller koll
på allt och alla. Med ett aldrig sinande
glatt humör åtar hon sig uppgift efter uppgift i Hembygdsföreningen....
...ingen uppgift är omöjlig för honom. Om
man bara ber snällt ställer han upp och
fixar med än det ena och än det andra,
oavsett om det är Hembygdsföreningen
eller Byalaget som frågar...

Byalaget uppvaktade även Anita Björklund
med en blomma och tackade för att hon ställt
upp med att fixa supergod mat till alla deltagarna. Samtidigt informerades om att Anita
kommer öppna bensinmacken vid affären
igen from den 1 juli. Detta innebär att det åter
finns möjlighet att tanka lokalt i Holsljunga.
Byalaget delade även ut var sin ros till den
verksamma hallkommitén som uppskattning
presenterades systrarna Liljegren (Uddebo/ för deras insatser under åren. Fredrik HöTranemo), som gjorde ett proffsigt framfö- per uppmärksammades även med en ros för
rande av sin ABBA-repertoar. ”Mamma mia” hans initiativ till dagens jubileum.
säger jag bara! Den bejublade showen avDärefter serverades kaffe och en mängd
löstes av gruppen ”mot alla odds”, i folkmun
underbart goda tårtor som frivilliga bakat till
”Håcksviks rockers”. De var stämningshöjare
kvällen. Sedan kom ett inslag av historik då
som hette duga när de spelade gamla hålTage Johansson, Sonja och Anders Fransligånglåtar. Publiken flög upp och dansade
son, Birgitta Agardtsson Höper, Marie Lenoch sjöng framme vid scenen. Härlig stämnermo och Fredrik Höper berättade om hur
ning i hallen kan man lugnt konstatera! :)
”långbänken” dvs. den politiska processen
Därefter delade Byalaget ut pris till ”Årets kring idrottshallens framväxt var under tiden
Spegeln nr 85 Årgång 28
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Ljunghagahallen 20 år
från 1985 till invigningen av hallen den 31 och dessutom insåg vi hur viktigt det är att
mars 1990. Intressant och roligt att höra hur träffas och att umgås över generationsgrändet gick till i ”maktens korridorer” i Svenljunga serna. Festen gav mersmak!
kommun under den tiden. Tage Johansson
kommenterade hur välskött hallen fortfarande är och han nämnde att den används frekvent fortfarande, vilket är mycket roligt för
de som kämpade för att byggnationen skulle
ske. Han berömde även alla ungdomar från
förr till nu, som varit skötsamma och bevarat
idrottsanläggningen i ett gott skick, där ingen
vandalisering någonsin skett. Matilda och
Lovisa Litzell tillsammans med Alma Aaberg
(Håcksvik) och Linda Scott (Öxabäck) gick
spontant upp på scen och sjöng a capellá för
den kaffedrickande publiken Även detta blev

ett bejublat framträdande. Till sist drog ”Drega band” igång dansen och stämningen var
sedan på topp hela kvällen. Vi arrangörer är
mycket nöjda med att kvällen avlöpte så väl

Jag har förstått vilket enormt engagemang
Holsljungaborna visat för att få en fungerande idrottshall på plats. Det pratas än idag om
allt arbete Holsljungaborna gjort för att bygga
sin idrottshall. Det är med glädje och stolthet
som man inser hur viktig samverkan är mellan byar, föreningar, människor och kommun
för att utveckla bygden och där har Holsljunga lyckats i sin strävan.
Nu ser jag fram emot nya mål och aktiviteter
i idrottshallen och förhoppningsvis nya jubileum när tiden väl är mogen!
Margaretha Litzell - nöjd Holsljungabo
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PLANKET - Händer i Holsljunga
HOLSLJUNGA

HEMBYGDSFÖRENING
Juni

25 – Midsommarafton
kl 10.00 klär vi midsommarstången
kl 14.00 traditionsenligt midsommarfirande
kaffeservering & chokladhjul

Juli

Gruvans dag i Gräne – se annons vid affären

Augusti

1 - Friluftsgudstjänst vid Högelycke. Kyrkkaffe!
17 - Kyrkogårdsvandring kl 19.00

September

5 – Kyrkoherde Emeritus Folke Elbornsson Falköping kl. 14.00 vid Predikostenen.
Se även sidan 25 för mer info

HOLSLJUNGAMARSCHEN 2010
Boka den 21 augusti för årets traditionsenliga marsch.
Bilda lag och delta i årets roligaste evenemang!
För att anmäla ditt lag, ring eller kom till klubbstugan Stråvi
tisdagen den 10 augusti kl. 18 – 20.
Anmäl även via tfn 0325-33167, 0708-106421, 0738-349958.
Samma tider gäller vid telefonanmälan.
Du kan även anmäla dig till knytkalaset vid detta tillfälle.
Kostnad marsch 60:-/pers. Födda 1997 och senare 30:-/pers.
På kvällen blir det knytkalas med sedvanlig prisutdelning och dans för även en
mogen publik.
Högvads BK står för arrangemanget på kvällen
V Ä L K O M N A!

Holsljunga IF

BOULENYTT

Ett varmt tack

Även detta år arrangeras det bouledag med korvgrillning
För exakt datum, se anslag
vid affären

till alla som hjälpte till så att 20-årsfirandet av Ljunghagahallen kunde möjliggöras med div. olika arbetsinsatser såsom
planering, marknadsföring, städning,
matlagning, bakning, bära möbler, ordna
film och teknisk armatur, skänka priser
osv. Ingen nämnd ingen glömd men ändå
ett varmt tack!

Alla gamla som nya spelare
hälsas välkomna!
Holsljunga IF Boulesektion

Även ett stort tack till Byalagets styrelse
som ekonomiskt sponsrat jubileét.

Spegeln nr 85 Årgång 28
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Trevlig sommar
önskar
Gerds Hårvård
Öppet må-fre 09.00 - 18.00

0325 - 333 35
Dramatiska minuter i butiken

Nej!!!
Vad behövdes nu...
Jo en stor stark karl
och han kom i form av
”Tage i Hestra” som
med ett enda snabbt
När Ronny skulle betala
ryck slet upp jackan
i kassan, fastnade drag(detta gick emellertid
kedjan på hans jacka och
så fort, att det ej hann
han kom inte åt plånboförevigas på bild). Ja,
ken i innerfickan! Det blev
om klädesplagget klatotalt kaos inne i den lilla
rade sig är i dagsläget
butiken och kassörskan
okänt, men Ronny klaförsökte desperat rädda
rade sig fint, förutom
Ronny från detta hematt han blev lite skakad
ska med hjälp av flera
liksom alla andra i aftips men misslyckades.
fären.
I stundens hetta, i det allNär pratet hade lagt
ra sista ögonblicket, då
sig, kunde folket i den
alla trodde att det var ute med Ronnys kära
lilla byn handla klart och återvända hem, för
jacka och den mindre kära betalningen, så
att berätta om dagens stora händelse.
trädde den alltid lika omtänksamma Eija in i
bilden!
Berättat av My efter hörsägen från
Hon stegade självsäkert fram och börja”kassörskan Lena”
de mixtra med jackan. Men gick den upp?
Under påskhelgens hektiska rusning på ”Anitas
Handel” i Holsljunga, så
hände något som ingen
kunde förutspå!

Ur barnamun

Rättelse
”Skitgubbarna”
har bytt namn till
”Föreningen Ändringen”
18

Mormor sitter och pratar med sitt barnbarn
Agnes och frågar henne hur gammal hon
är?
Agnes svarar: ”inte så gammal”, sen funderar hon en stund, kikar ner i tröjan och
säger: ”inte kroppen heller!”
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Källa: Holsljunga Förskola

B A C K S P E G E L N

Återblickar från gamla nummer av Spegeln

Vi börjar med utdrag ur Spegeln nr 1, 1982
RAPPORT FRÅN SKOLAN.
Elevrådsmöte och alla pratar i mun på varandra. Efter ett
rekordlångt jullov har vi alla återvänt till vårt kära
andra hem. Det är roligt att träffa sina vänner och ovänner
igen.
I åk 1 & 4-5 har ledningen bytts ut. För åk 1 basar numera Christina Nyhage och i 4-5-an har man fått tillbaka sitt förlorade ledarfår Lena Sjö.
Eftersom vintern hittills varit bitande planeras en hocky bockey
turnering Vi får ge en eloge till den gamla bandy klubben, som lånar oss sin utrustning.
Snart planerar vi att ha en vinterdag utomhus.Fin och lagom kall
hoppas vi, med diverse aktiviteter. Sysselsättningsproblem på rasterna existerar som ni fårstår för närvarande inte.
Holsljunga skola

RESENSION!
27/1 åkte 3 bussar från Holsljunga till Borås Statsteater för att
se STORKLAS OCH LILLKLAS. Det är en pjäs efter H.C. Anderssens
saga. Han är dansk. Så här upplevde vi i åk.2 den.
Den var spännande, hemsk, otäck och rolig. Det var en levande häst
med. Lill¬Klas var rolig. Stor-Klas var rik och elak. Stor-Klas
ville ha pengar. Lill¬Klas var fattig men blev rik. Lill-Klas lurade bonden att det var en trollkarl i säcken.
Jag tyckte Stor-Klas var snål. Det var inte så bra att dom skulle
döda. Det slutade inte lyckligt, tyckte jag. Lill¬Klas blev stygg
utan att egentligen mena det. Kulisserna var verkliga. De var fint
målade. Det var häftigt när Lill-Klas slängde i Stor-Klas i vattnet
och det stänkte.
”Hopp alla mina hästar”
Spegeln nr 85 Årgång 28
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Samling vid pumpen...
Nu satsar vi igen!
Anitas Handel kan erbjuda sina kunder bensin
lagom till semestern
- 95 oktan och diesel är det som är aktuellt.
Vi hoppas på er köplojalitet, så vi
kan behålla servicen i Holsljunga!
Håll utkik efter nyöppningen!
Väl mött!

Gör ett besök hos

Öppet månd.-fred. 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….
Diesel och
Aspen bensin för gräsklippare från tank.
Välkomna
20
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Kinds MotorVeteraner

Är du intresserad att gå med i föreningen
Ett tjugotal personer från Holsljunga, Östra
så kontaktar du vår kassör Bosse Persson
Frölunda, Svenljunga och Överlida samla0325-301 56 eller 0705-42 68 25.

des söndagen den 11 april i Medborgarhuset
Östra Frölunda och startade en ny förening.
KMV – Kinds MotorVeteraner en förening för
alla som är intresserade av att bevara gamla
traktorer, mopeder, tändkulemotorer och annan gammal kuriosa som är intressant att
hålla liv i.
Föreningen kommer att arrangera olika träffar och aktiviteter samt vara en mötesplats
för erfarenhets- och idéutbyte.
Tanken på att starta en förening har funnits
länge på olika håll i byarna, men ingen har
velat dra i gång det hela. Men så samlades
några entusiaster och bestämde sig för att
göra en bussresa till Eskilstuna och Munktellmuseet. Den genomfördes den 27 mars och i
samma veva som den resan skulle planeras
så satte man även ner foten till att bilda en
traktor/kuriosaförening.
Mycket grundläggande arbete finns fortfarande kvar att göra men sakteligen så växer
föreningen fram och även dess aktiviteter.
Idag är det 22 medlemmar i föreningen och
fler är naturligtvis välkomna. Det finns inget
krav på att du själv måste äga något fordon
eller liknande utan det viktigaste är att du vill
dela föreningens intresse.
Medlemskap kostar 150:- per person/år

Styrelsen för Kinds MotorVeteraner är:
Ordförande: Kalle Pettersson Holsljunga
Vice ordf: Thomas Persson Ö.Frölunda
Kassör: Bo Persson Ö. Frölunda
Sekreterare: Anneli Persson Ö. Frölunda
Researrangör: Carina Holmin Holsljunga
Ersättare: Lars Persson Holsljunga
2 st. Revisorer:
Åke Johansson Holsljunga
Ture Sjöblom Östra Frölunda
3 st. Valberedning:
Karl-Erik Karlsson Östra Frölunda
Per-Åke Pettersson Östra Frölunda
Ulf Jakobsson Överlida
KMV:s kommande aktiviteter:
Traktorrally i Holsljunga - Midsommardagen
Överlida marknad 3/7 – vi är tillfrågade om
att medverka med fordon/motorer
Svenljungas hemvändardag – vi är tillfrågade
om att medverka med fordon/motorer
Kalvs hemvändardag – vi är tillfrågade om
att medverka med fordon/motorer
Holsjön runt med veteranfordon 28/8
Motorträff i Östra Frölunda 11/9
Höstresa till Grästorp - Särestad lantbruksmuseum och Lavad Veteranmaskiner 25/9
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Bröllop vid Hoofs predikosten
Den 29/8 2009 var det bröllop vid Hoofs predikosten. Det var Anders Johansson som är
bördig från Överlida (min lillebror) och Ingela
Larsson från Halmstad som sammanvigdes.

präst? Men vi svarade lugnt, det kommer inte
någon präst, men om ni väntar lite så kommer en guide som skall berätta lite om denna
plats. De satt snällt och väntade.
När alla gästerna hade samlats vid stenen,
kom brudparet och brudnäbbar åkande på
en kärra efter en veterantraktor (vad annat
i Håkanhult), samt prästen Henrik Jonasson
från Aneby (född i Östra Frölunda). Prästen
var en gammal skolkompis till Anders, detta
var en anledning till att prästen var så långväga. Eftersom inte gästerna hade psalmböcker och vi inte hade tillgång till någon
kyrkorgel, spelade prästen gitarr och sjöng
solo som inledning på vigselakten, han förrättade en sedvanlig vigsel. När vigselakten i det närmaste var över, kom en intensiv
regnskur, detta precis som Ida (i Håkanhult,
detta var hennes gudmor och gudfar som
vigdes) skulle spela Amazing Grace på tvär-

Det hela var ett annorlunda bröllop - gästerna
var bjudna till ett 40-års kalas (detta var Ingelas 40- årsdag). De var bjudna till kl 15 och
gästerna var uppmanade att vara klädda i
lämpliga kläder efter väder, eftersom kalaset
skulle vara på en loge, som oftast kan bli lite
kall fram på kvällen, samt att vi skulle ha lite
utomhuslekar. Vädret var också lite opålitligt
denna dag, varför de flesta kom i regnkläder
och grova skor. Även brudparet hade promenadkläder på sig när gästerna kom. Vi började med lite eftermiddagskaffe, vilket piggade
upp gästerna, samt att vi under denna kaffestund delade in gästerna i 9:e manna lag.
Det var blandade lag vad det gällde ålder,
kön och släkttillhörighet. De fick sedan gå ut
lagvis på en runda med 5 olika stationer ”typ
Holsljungamarschen”. Slutstation var Hoofs
predikosten, här fick gästerna göra ett litet
vätskestopp. Solen tittade fram och gästerna
satte sig snällt och pratade lite förstrött om
var de hamnat, någon som kände till platsen
frågade om det inte skulle komma någon
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flöjt, men det gick bra ändå, även om lite av
ljudet försvann under smattret från droppar
på paraplyn. Henrik avslutade sedan akten
med att sjunga en fin sång av Ted Gärdestad
som heter ”För kärlekens skull”. Gästerna
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som visste om det innan det var dags. Och
det var kanske tur att det inte hade kommit
ut, annars kanske det hade blivit som min
mor sa, ”hade jag vetat om att det var bröllop, så hade jag nog tagit på mig något finare
Bröllopsfesten fortsatte som beräknat, med
och suttit och frusit”.
mat och dryck. Orkester denna kväll var Min
kusin och jag, som hade bra fart på bords- Jag kan här passa på att tacka några som
visorna, men även sjöng många fina sånger ställt upp för att vi skulle kunna genomföra
till maten, där vi bara kunde lyssna och njuta. ett lyckat bröllop. Det är Jan och Rakel som
När själva middagen var över, spelades det klippte gräset och ordnade med bänkarna
upp till brudvals och sedan var det fullt hålli- vid predikostenen, samt att vi fick vara där.
gång. Prästen, som tidigare hade spelat ihop Det är Sven i Å, som lånade ut sittunderlägg
med Gun och Per Erlandsson (som är ban- till bänkarna. Även ett tack till Bernt-Olof och
det Min kusin och jag), blev för frestad under Linnea för vi fick promenera igenom deras
kvällen, så rätt som det var gick han ut i bilen gård, samt även använda gårdsplanen till
och hämtade sin keyboard och började spela ”stationsplats”. Samt ett stort tack till Leif och
med. Fantastiskt att se att präster är ”vanliga” Annika i Håkanhult som var servicepersonal
människor, som kan bjuda på sig själva, och under kvällen, både i köket och på logen, så
börja spela rock och dansbandslåtar i präst- även jag kunde vara med på bröllopet.
krage. Rakt igenom kändes det som att det
Kajsa i Håkanhult
var en verkligt familjär stämning på bröllopet.
Så spontant, går inte att göra om. Det är säl- PS. Glöm inte bort att vi har många fina platlan det kan hållas så hemligt att det bara är ser i Holsljunga, som vi kan njuta av, tex denbrudparet samt deras äldsta dotter, brudens na sten, som många på bröllopet lovordade
syster och man som var vittnen, jag och Åke, mycket under kvällen och sa hur fint där var.
Ida som skulle spela och prästen med fru DS.
fick sedan gå, eller åka tillbaka till logen i Håkanhult. Där mottogs brudparet och gästerna
med champagne, samt att brudparet möttes
av ett risregn.
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Tankar runt ett foto

nummer. Om ni vill kan den komma i nästa
nummer av Spegeln.

Det finns ett foto som sitter på näthinnan och
jag kan framkalla bilden i mitt huvud när jag En som tycker om gamla foton
vill. Bilden är snart hundra år och den andas
Inger Lindberg
ett sådant lugn och en sådan förnöjsamhet.
Det är sommar och man njuter av en kopp
Vill du bli en bättre fotograf?
kaffe ute i det gröna. Man har satt sig runt
Har du också känt, att alla bilder
sitt trädgårdsbord och det är flera generatiosom du tar, inte alltid blir som
ner på bilden. Man har ställt bordet ganska
du tänkt dig? Kanske du inte
nära vägen för att tala om att om ni har väförstår varför den där bilden
gen förbi så får ni allt stanna till och prata en
som du ville ta, inte har det
stund. På den här tiden var den smala grusdär rätta stinget. Då kanske
vägen en tillgång inte ett bullerproblem eller
en fotokurs skulle vara nåt för dig!
en fara. Man kanske också vill vara säker på
att hela den älskade gården kommer med på
Den tänkta kursen riktar sig till dig, med
fotot och därför har fotografen placerat mändigital systemkamera och att du alltid
niskorna på den här platsen. Jag kan tänka
har som motto, att ta bättre bilder. Både
mig att man har ordnat en hel del innan det
tekniskt och konstnärligt. Mao att du är
magiska ögonblicket då fotografen skulle ta
fotointresserad. Viktigt är också, att du
bilden. Det är ju inte som idag då vi kan ta
kan din kamera eller att du enkelt kan
massor med bilder i ett svep och sedan välja
ta reda på vad som gäller din kamera.
ut det bästa. De små barnen har fått stränga
Andra bra grundkunskaper är att veta
order att de måste sitta och stå stilla annars
hur bländare/tid/ISO förhåller sig till varblir de bara en suddig fläck. Naturligtvis har
andra. Alltså hyfsade grundkunskaper.
man varit noga med att ta på sig det allra
Kursen är tänkt att starta till hösten med en
finaste man har och barnen har ljusa, lätta
förhoppningsvis kunnig fotograf som lärakläder.
re. Kanske kan vi ordna egen lärare eller
Jag undrar just vad dessa människor pratar
kanske vi måste gå genom ett studieförom. Är det kanske första gången de ser en
bund. Detta är inte klart ännu. Jag vill med
fotograf, åtminstone kan det vara fallet för de
denna text, sondera om intresse finns.
små barnen på bilden. Kanske är det en härAnmäl ditt intresse till undertecknad.
lig junisöndag och man har kommit hem från
Leif Johansson
kyrkan. Man kan tänka sig att de funderar på
och pratar om olika nyheter som de tagit del
av utanför kyrkan på kyrkbacken, den tidens
STORT tack
lokala nyhetsprogram. Kanske det har varit
till er som plogar på Näset hela vintern.
lysning för någon de känner. Funderar man
En härlig och vacker vinter.
på kriget? Är det kanske precis slut och man
har fått veta det i kyrkan idag? Man pratar
Gulingen!!!
nog också om vilket arbete som väntar under
veckan som ligger framför. Det är en trygghet
att prata i den sköna familjekretsen.
Tack till er som på olika sätt hjälpte till
Den här fridfulla bilden har gett mig många
att ordna med Holsljungagranen lagom
värdefulla tankar och hjälpt mig att stanna
till första advent. Tack alla inblandade:
upp och se med tillförsikt på framtiden. Jag
Håkan, Anders, Marcus, Kenneth, Annatycker det är skönt att ha en bild att vila sina
Karin, ”Belysnings-Bengt” och Martin.
tankar i. Jag hoppas innerligt att min text gett
Tack vare er fick tomten sällskap till slut.
er en bild av min bild. För att ni skall få chans
/Byalaget
att fantisera publicerar jag ingen bild i detta
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Jacob Otto Hoof

Midsommartårta

– ett kulturevenemang
Söndagen den
5
september
kl.14.00
vid
Predikostenen i Floghult Holsljunga. Kyrkoherde Emeritus Folke Elbornsson Falköping håller en predikan i Jacob Otto Hoofs
anda. Kaffeservering. Vid dåligt väder är vi
i församlingshemmet. Välkommen!
Jacob Otto Hoof var en stor väckelsepredikant. De som kom för att lyssna till honom
mötte en person med stark utstrålning och
förmåga att beskriva och klargöra syndens
väg och peka ut hur man ska leva för att nå
ett rättfärdigt liv.( Källa: Holsljungaboken)
Arrangör:
Kinds Forskarklubb tillsammans med Holsljunga Hembygdsförening i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

5 äggvitor
3 dl socker
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
Lite ättiksprit
Använd en form med löstagbar botten.
Smöra väl och bröa med cocos.
Vispa samman allt.
Sätt in i ugnen – 250 grader – och stäng
av. Ta ut tårtan dagen efter och garnera
med tex citronkräm (se nedan), grädde,
kiwi, citronskal eller jordgubbar.
Citronkräm
5 äggulor
1 dl socker
Finrivet skal av ½ citron
½ dl citronsaft
Mät upp allt i en kastrull.
Sjud upp långsamt under omrörning tills
krämen tjocknar.
Ta av från plattan och låt kallna.

Vi stödjer våra barn och ungdomar i Trivselbygden
Vi har förmånliga erbjudanden från nyfödd
till student på högskolan
Kontakta oss så får du veta mer
En fristående sparbank med personlig service.

www.mjobackssparbank.se

0325 - 32700
Spegeln nr 85 Årgång 28

info@mjobackssparbank.se
25

Familjesidan

Nyinflyttade

Emelie Larsson & Stephen Wildish
Lindhult
Madelene Stenbäcken
Fredrik Gunnarsson
Åh
Josefine Alexandersson & Herman Bruno
Håkanhult
Anita Fredriksson & Walter Hartelius
Gamla Järnvägen

1. Vad tycker du om att distriktssköterskemottagningen i Överlida läggs
ner?
2. Överlida Byalag vill gå ut med en
protestlista, där man hotar att stödja
Hallands sjukvårdsdistrikt. Om du blir tillfrågad, skriver du på?
1: Bedrövligt
2: Protest ja,eventuellt annat än Svenljunga

Födda
Fabian Thimell Lindgårde
Milli Björklund

Fråga fem

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson

Avlidna
Anna Svensson (Solvik) 			
Klockaregården, Svenljunga
Synnöve Petersson (Lillhaga )
Hagabacken, Östrabo

1: Dåligt när service försvinner
2: Det blir inte bättre

Martina Christensen

Vinnare i förra tävlingen:
Elionor Larsson Ronny Arvidsson
Lilly Johansson
GRATTIS!
Ni har 2 trisslotter vardera att hämta ut i
Anitas Handel

Taina Ferm

1: Inte bra
2: Protest ja, Halland nej

Citronsnaps
70 cl okryddat brännvin
1 citron (skalet)
0,5 tsk strösocker
Skala citronen med potatisskalare – försök
få med så lite av det vita som möjligt.
Stoppa ner skalen i spriten. Lägg i strösockret. Sätt på korken och vänd upp och
ner några gånger. Sätt in flaskan i kylskåpet över natten. Vänd några gånger till och
sedan är den färdig. Det gör inget om citronskalen ligger kvar i flaskan – det blir
inte beskt och ser rätt trevligt ut. Snapsen
håller i flera månader – om det nu blir något över efter midsommarfirandet…
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1: Inte bra
2: Protest ja, Halland nej
Ulla-Britta Backfisch

1: Synd
2: Nej, det är det ingen
nytta med
Ulrika Carlsson
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Här är facit till tävlingen i förra numret:
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 kort håll
q) Deg					
r) Kvinnlig chef				
s) Spionklocka				
t) Tjäle					
u) Husrum för djur			
v) Marijuana				

9 Medel-lös
19 Höst-ack
20 Kul-tur
21 Örngott-svar
22 O-förrätt
17 Blå-slampa
16 Lik-torn
1 Geni-tal
2 Åk-lagare
4 Slag-ruta
5 Snack-salig
7 Arm-håla
11 Polis-hus
8 O-maka
13 Ålder-dom
18 När-synt
6 Bak-grund
12 Bas-tant
14 Agent-ur
3 Mark-is
10 Zoo-logi
15 Kul-ört

Nu tar vi över!
Holsljunga vandrarhem och Abrahams pub blir...

A la carte, Pubmeny, Temakvällar,
Fika, Glass, Snacks Fullständiga rättigheter
Nyhet för i år: Tipslördag på puben från 14:00
Tipsspecial: Stor räkmacka med stor starköl 69:-, alkoholfritt alternativ 55:-.
Fredag 18.00-00.00
Lördag 14.00-00.00
www.holsljungavandrarhem.com
Spegeln nr 85 Årgång 28
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T Ä V L I N G

1

X

2

1. I vilken månad kom Spegeln ut första gången?
1. Februari
X. Maj
2. December
2. Hur många skolor fanns det i Holsljunga 1909?
1. 2 st
X. 3 st
2. 4 st
3. Hur många medlemmar hade 4H vid starten 1960?
1. 7 st
X. 9 st
2. 11 st
4. Vilket år bildades Högvads BK?
1. 2000
X. 2001
2. 2002
5. Hur lång är Holsjön på längsta hållet, fågelvägen?
1. 4100 m
X. 4380 m
2. 4420 m
6. Vilket år invigdes Fridhens väg (Strömmavägen)?
1. 1992
X. 1993
2. 1994
7. Vad hette Greve Lewenhaupt i Håkanhult i förnamn?
1. Sigfrid
X. Axel
2. Erik
8. Vad hette järnvägen mellan Limmared och Holsljunga?
1. Kindsbanan X. Pyttebanan
2. Högvadslinjen
9. Vad hette jeansen som tillverkades i Holsljunga?
1. Hålligång
X. Gul & Blå
2. Lev livet
10. Var hamnade du (på 50-talet) om du begärde 16 i telefonväxeln?
1. Affären
X. Järnvägstationen
2. Läkaren
11. Vem var den förste ordföranden i Holsljunga Byalag?
1. A. Sundström X. L-O Hesselroth
2. T. Lindgårde
12. Vilket år invigdes Högelycke hembygdsstuga?
1. 1973
X. 1979
2. 1983

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 3 första
rätta lösningarna ger två trisslotter var. Dessa hämtas ut i Anitas Handel.
Vinnare från förra tävlingen hittar du på sidan 26 och på sidan 27 finns facit till förra
tävlingen.
Vi vill ha in Era tävlingsbidrag senast den sista oktober. Bidrag lämnas i Spegelns låda
hos Anitas Handel eller skickas till:
Spegeln c/o Lisbeth Andersson
Fredriksborg
512 64 Holsljunga
Det går också bra via epost på adress: spegeln@holsljunga.com
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