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Holsljunga
Tomtepromenad

Lördagen den 2:e december 2006
Start och mål i caféet på campingen
Start mellan 14.00-16.00
20 kr per Startkort
Tipspromenad, glögg, korvförsäljning
och överraskningar längst stigen!
Nytt för i år: Julmarknad vid caféet!

Välkomna!

Ordförande har ordet
...
Hej allihopa!
Det känns riktigt länge sedan jag skrev i detta forum, men nu är det dags igen. Vilken solig
härlig sommar vi har haft och vilka härliga bad jag tagit i Holsjön.
Sjön och stranden är verkligen hjärtat i byn och en samlingspunkt för oss och även andra
badgäster och turister. Det är ju där man träffas och snackar en stund med den som kommer i
vägen. Jag tycker alltid att det känns lite vemodigt på hösten när sorlet från badande människor
eller pratet och skrattet från fritidsområdet som brukar höras över nejden sakta tystnar. Då får
man njuta av sina sommarminnen. Jag tänker tillbaka på trevliga logdanser, cykelturer och
härliga naturupplever tillsammans med min hund Hugo.
Såg ni några indianer i Holsljunga då den 16 september? Det kom cirka 500 personer till
Holsljunga när kommunens skattjakt drog hit både indianer och andra ömfotingar till badplatsen.
Holsljunga 4H hade ett indianläger nere vid sjön och vi i byalaget lånade ut kanoter och alla
som ville ﬁck spela minigolf. Dessutom kunde både barn och vuxna hitta en skatt att ta med
sig hem från indiantältet. Vädret var toppen-härligt den dagen så Holsljunga visades upp från
sin allra bästa sida. Tack Jörgen och 4H för ert engagemang vid indianbyn!
Som ni kanske märkt så har det skett förändringar på Lövsta rastplats. Det röda sanitetshuset är utbytt mot ett betydligt större gult hus med toaletter. NCC har kostat på rastplatsen ny
brunn och har dragit dit el och vatten. Så nu kommer det bli mycket lättare att sköta för våra
ideellt arbetande gubbar på rastplatsen. Tack alla ni som har ställt upp under sommaren där
ute.
Eftersom byalaget ﬁck pengar till spinningcyklar av stiftelsen Föreningssparbanken
sjuhärad i våras så har en ny folkrörelse i Holsljunga tagit fart. Vecka 39 började de
första spinningpassen. Cyklarna är placerade på läktaren i idrottshallen. Inititativtagarna Lena
och Göran har gjort ett hästjobb med att ro detta projekt i land. Till hjälp har de haft ﬂera som
engagerat sig på olika sätt, ingen nämnd ingen glömd. Det jag tycker är extra roligt är att
idrottshallen blir använd mer och (ur miljösynpunkt) att man kan utöva en motionsform på
hemmaplan. Dessutom är det folk från grannbyarna Östra Frölunda, Öxabäck, Mjöbäck, Överlida
och Älvsered som kommer åkande till Holsljunga för att spinna på cyklarna. Spinningledarna
Lena, Jonna, Cina och Lill verkar ha fått igång hela byn. Ung som gammal, killar och tjejer alla
kan deltaga. Tack tjejer för att ni är så positiva och gör detta på er fritid. Nu ser vi fram emot en
ﬁn höst och en skön vinter. Glöm inte att boka en tid på spinningen samt gå tomtepromenaden
i december!
Väl mött önskar Margaretha Litzell, Holsljunga byalag.
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Här kommer en Holsljungasaga
Nej, det är inte bara i det stora landet väster som indianerna ﬁnns. De ﬁnns
nämligen i Holsljunga också!
Så här var det.
En gång för länge, länge sedan fanns det en liten, liten stam indianer på den
amerikanska ostkusten som kallades ”hauschau”. Den här stammen levde i fred,
paddlade omkring i sina kanoter, fångade sina vildkaniner och åt sin majs i lugn och
ro.
Men se, det ﬁck de inte hålla på med! Tyckte deras större och mäktigare
grannstammar. De här grannstammarna var stora, ﬁck många barn och behövde
mycket plats.
”Ni får ﬂytta på er” sa de till Hauschauerna.
Hauschauerna, som inte ville bråka, gick med på saken. Men vart skulle de ta
vägen? Norrut fanns inte plats och västerut? Ja västerut, där fanns det bara skogar,
björnar och andra vildsinta indianstammar. Enda alternativet var österut och där
fanns ju bara vatten!
”Ingenting att göra åt” sa hauschauernas hövding, Store HauHau, ”Vi får helt enkelt
resa österut.
Så de packade sina kanoter med allt de behövde och lastade på hela stammen.
De paddlade och paddlade. I många dagar och många nätter paddlade de över det
stora vattnet. Långt om länge hittade de utmattade ett vattendrag som de följde till
en underbar sjö.
”Här slår vi oss till ro” bestämde store HauHau.
Sedan dess har Holsjön och trakten däromkring varit hemvist för
hauschaustammen. Allt eftersom tiden led gifte sig hauschauerna med ﬂickor
och pojkar från de närliggande gårdarna och de glömde mer och mer bort sitt
hauschauianska ursprung. Men än idag trivs holsljungaborna allra bäst vid Holsjön
där de badar, paddlar, promenerar, åker skridskor eller spelar minigolf.
Tina Hjort Svensson

Sponsorer till spinningcyklar 2006
Stiftelsen
FöreningsSparbanken
Sjuhärad
Holsljunga IF
HIF blodgivare
Roasjö trä
Snickeri Special
Idrottshalls kommitté
Holsljunga byalag

Ett stort Tack till alla samt till
er som hjälpt till med pengar,
att svetsa, montera ihop och
skänka grejer som behövdes
till spinning utrustningen./
BYALAGET

Länsläger med Älvsborg 4H
Mellan den 11 juli till den 13 juli
har Älvsborg 4H haft ett länsläger i
Björketorp//Navåsen. Vi träffades alla vid
ett område vid 17:00 då vi slog upp våra
tält och efter det lekte vi lite lära – känna
– varandra - lekar.
Senare grillade vi tillsammans och åt
gott, tills det var dags att krypa ner i sina
sovsäckar. Dagen därpå blev det frukost
tidigt och efter frukosten blev deltagarna
indelade i varsin grupp som ledes av
några av ledarna. I grupperna ﬁck man
lära sig att tälja, bygga en ﬂotte, driva en
kiosk och ordna en trekamp, samtidigt
som man ﬁck lära sig att skötta ett eget
4H företag, som då byggde på vad man
gjorde i grupperna.
Under hela lägret var det lite blött och
regnigt men alla kunde roa sig under den
tiden man ﬁskade, badade, eldade, spela
Volleyboll och umgicks.
Även en rolig naturstig var uppsatt runt
den sjö vi befann oss vid och de var
frågor
gor och stationer som kr
krävde lite
allmänkunskaper
nkunskaper och samarbete, något
som alla visade mycket av.

Vi utförde även trekampen som en av
grupperna hade planerat, i trekampen
ingick dragkamp, kast med ris påse och
släggkastning och så ﬁck de som byggt
en ﬂotte sjösätta den.
När kvällen kom så grillade vi lite
igen och ledarna spelade upp en liten
sketch. Och när det blev sent gick de
ﬂesta deltagare och ledarna på en
spökvandring, efter detta satt man och
grillade pinnbröd och sjöng glatt.
Nästa dag gick åt att städa, plocka
undan och röja på området och
grupperna ﬁck med den demostation
visa vad de hade gjort, hur de hade gått
till väga och hur de samarbetat med
varandra.
Ett mycket roligt läger var det och
hoppas att de som kom på detta läger
känner att de vill komma på de framtida
läger som kommer.

Älgjaktsminne..

Ja nu stundar snart älgjaktstider och då
kom jag att tänka på min första älgjakt
år 1965. Det började med att ”gubben”
min tyckte att jag också skulle ge mig
ut i skogen och känna på hur det var att
jaga. Jag tänkte, det kan väl inte vara
så farligt för jag hade aldrig sett någon
älg i skogen. Så jag lovade att följa med.
Först ﬁck jag åka till Mårdaklevs jaktbana
för att på pappaälg visa att jag kunde
skjuta, plus att besvara en hel del frågor
angående jakt.

När allt var klappat och klart och den
snälla svärmodern kommit för att passa
pojkarna var det bara att ge sig iväg ner
till skogen. Jag blev placerad i det gamla
älgpasset vid mossen. Sanford och
Ivan skulle driva ner mot mig. Efter en
timma började mina fötter kännas som
isklumpar, för att inte tala om ﬁngrarna.
De var som träpinnar. Jag tyckte jag
kände mig som en robot utav all kyla och
spänning. Jag började undra på vad jag
hade gett mig in på. När klockan hade
gått ett par timmar till så kom karlarna
Så närmar sig dagen då jakten ska börja. stegandes. De hade inte sett något djur
På kvällen innan hade vi lite rådslag om så nu kunde man slappna av lite. Vi tog
hur jakten skulle bedrivas. Så skulle man fram våra ryggsäckar och ni kan tänka er
plocka fram ryggsäckar, termosﬂaskor
vad smörgåsar och varmt kaffe smakade
och varma kläder så att det var färdigt på bra i denna vackra skog. För nu hade
morgonen, för det kunde ju komma en
solen kommit fram och började tina upp
älg. Nattsömnen blev väl inte som den
rimfrosten på marken. Så det blev en ﬁn
borde varit.
dimridå ut över mossen. Nu kändes det
riktigt behagligt i kroppen, jag kunde till
Usch vad kallt det var att komma upp
och med röra tårna.
ur sängen i den tidiga ottan. Det var
till att kvickt tända i spisen och få på
kaffepetter. För vi var tre personer som
skulle ha kaffe med sig i skogen. Det
skulle nog behövas mycket varmt kaffe
idag för när jag tittade ut så hade det
Fortsätter på nästa sida ->
blivit frost under natten.

Ja så var då frukosten slut och Sanford
bestämde att Ivan skulle sätta sig vid
Bäckalundsvägen så skulle Sanford
och jag driva upp mot honom. Jag
hade aldrig drivit älg förut och visste
inte hur man skulle göra, men jag blev
informerad om att jag skulle klappa i
händerna och vissla lite. ”Det var ju tur
att jag kunde vissla”. Så bar det då iväg
kryssande mellan träden, uppför och
utför kullar och över kärrdråg. Ömsom
visslande och klappande i händerna.
När jag hade gått en bra stund ﬁck jag
höra att det knäppte till som när en gren
brutits av. Jag tänkte ”har Sanford redan
kommit före mig?” men då ﬁck jag se två
älgar komma travandes. Så jag stannade
kvar skymd bakom några granbuskar.
Jag tyckte älgarna såg så små ut,
trodde därför att de var kalvar och dom
ﬁck man inte skjuta. Men jag behövde
inte tvivla så länge för nu började den
bakomvarande älgen ”uppvakta” den
första älgen. Och horn hade den också
men det var det fulaste jag sett för
det ena hornet var avbrutet och det
andra hängde ner som på ett gammalt
cykelstyre. Jag gjorde ett litet visslande
så älgarna stannade upp och tittade åt
mitt håll. Jag osäkrade studsaren och
siktade på bogen länge och väl, tänkte

att jag måste skjuta nu när älgtjuren står
still. Tryckte av skottet och förstod att
det tog bra för älgen höll på att trilla. Jag
laddade om och sköt ett skott till och då
föll älgtjuren bakom en stor sten så jag
såg bara benen som dansade i luften.
Så blev det stilla. Jag stod en stund
och tänkte ”Jag måste gå fram och se
om den är död”. Men jag hade hört så
många fasansfulla jakthistorier om att
älgen kunde springa på jägaren när man
kom fram så på något darrande ben gick
jag sakta fram till den. Det ryckte lite i
benen på den så jag tänkte att det är
bäst att skjuta ett skott i huvudet.
Efter en stund kom Sanford. Han
undrade om jag skjutit ett rådjur. Kanske
det sa jag. Han blev både förvånad och
glad när han ﬁck se älgen som låg där.
Då ﬁck man en riktig jaktkram och Ivan
kom och gratulerade. Så det blev lite
uppståndelse för det var ju inte vanligt
här på den tiden att ”fruntimmer” jagade
älg.
Den dagen kommer jag alltid att minnas
och det har hänt åtta gånger till att jag
fått nedlägga en älg under åren, men det
är andra minnen.
Inga-Lisa Svensson

Annons

Grötfest Högelycke
Lördagen den 30 december tänkte vi ha en liten myseftermiddag på Högelycke.
Gröten är framdukad mellan 16.oo och 18.oo
Välkomna!
Hembygdsföreningen

Förskolan
Hej,
Vi som går i förskoleklassen i Holsljunga
skola heter Martin, Felix, Marcus, Frida,
Filip, Tim och Josef. Fröken heter Hanna.
När vi är ute brukar vi cykla. Innan hade
vi en kalkstensklubb där vi letade efter
kvarts på olika ställen. När någon fyller
år äter vi glass.
Vi önskar att vi kunde äta glass varje
vecka.
När vi är inne brukar vi bygga med lego,
snickra, pärla, måla, läsa sagor, sy och
göra kojor som är kolsvarta. Då har vi
självlysande grejer som lyser i mörkret.
Vi måste ladda dem i ljuset. Vi jobbar
också i våra matteböcker och lär oss om
alfabetet. Bråkar gör vi ibland.
Efter en stund är vi sams igen.
Vi äter i matsalen med alla stora barn.
Vi har en mjölkmaskin. Vår mat smakar
bra men Hannas mat luktar äckligt. Fast
ibland luktar det gott.
På måndagar har vi gympa med Kajen
och på
å torsdagar gårr vi till skogen. På
P
fredagar är vi lediga.
Hej då
å från
n oss i ffö
förskoleklassen
rskoleklassen

Kommunalhuset
Jag har blivit ombedd av
hembygdsföreningen att skriva några
rader om kommunalhuset.
Det var så att K-L Karlsson på Högelid
var kommunalkassör och hade ett kontor
hemma i sin bostad. På ett möte för
Högvad kommuns fullmäktige beslutades
det att bygga ett kommunalhus och det
skulle ligga i Holsljunga.
Överlida Cement ﬁck uppdraget att
bygga huset och det färdigställdes år
1967.
Därmed ﬂyttade K-L in sitt kontor och
kommunalkontoret fanns till slutet av
1970-talet då Högvad gick över till
Svenljunga kommun.
Här fanns då kommunalkontor,
godsutlämning och Föreningsbankens
kontor på första plan. På andra
plan var det, och är fortfarande, två
trerumslägenheter och ett enkelrum i
mitten med toalett, kylskåp, diskbänk,
bänkspis samt skåp och garderober.
Källarutrymmet på västra sidan är
förråd och tvättstuga samt pannrum.
På östra sidan var det bibliotek och en
samlingssal med kök. Då hade vi ont
om samlingslokaler men idag används
lokalen till luftgevärsskytte och i gamla
biblioteket har hembygdsföreningen sin
s.k forskningslokal.

När kommunkontoret upphörde stod
det tomt ett tag tills Mjöbäcks sparbank
hyrde den som ﬁlial och dom hade öppet
två dagar i veckan. Bankverksamheten
i Holsljunga upphörde på 1990-talet och
sedan dess har den lokalen stått tom.
På väster sida ﬁnns dagens bibliotek
med egen ingång.
När godsutlämningen upphört och
föreningsbanken ﬂyttat ut gjordes
den delen mot öster om till en
trerumslägenhet med en liten altan och
egen ingång.
Det är så här som huset ser ut idag.
Åke Svensson

Annons
Vi vill tacka våra underbara
grannar på Fällhultsvägen/
Genvägen för uppvaktningen
i samband med vårt bröllop,
speciellt för den ﬁna
blomsterbågen som sattes upp
vid vår entré. Tack och stor kram
från Malin och Peder Lundin

Bortskänkes!!
Äldre bäddsoffa, blått tyg
Längd ca 225 cm
Tel: 33360
Till salu!
Gevär
Tel:33360
Kenneth

Till salu!
Soffbord i mörkt trä
1 st 80 x 80 cm
1 st 160 x 80 cm
Tel: 33360

Rapport från natten

Sitter nu ensam igen med min kaffekopp
och har en liten paus i arbetet.
Klockan är 03.30 och mina kollegor är
ute på andra rundan med bilen. Här inne
på Kullabyn känner jag mig trygg fast jag
är ensam mitt i natten. I går kväll blev jag
livrädd när jag hörde steg i korridoren
och en reslig man plötsligt tornade upp
sig i dörröppningen. Jag visste ju att det
var låst överallt, hur hade han kommit
in? Något road stoppade jag tillbaka
nyckelknippan (mitt hemliga vapen) i
ﬁckan när jag förstod att han gjort ett
sent kvällsbesök hos sin gamla mamma.
Våld och hot tillhör ju vardagen numer
och man kan aldrig vara riktigt säker.
Hotad blev jag tidigare inatt när
sköterskan och jag skulle göra ett
hembesök långt inne i skogen. Det

var ett litet gäng som hade en riktig
fest. Dom var en aning berusade och
uppträdde riktigt hotfullt. Vi vågade
faktiskt inte gå ur bilen först för vi hade
inte haft en chans. Vi tutade, blinkade
med ljusen och skrek åt dem för att
försöka få dem att ge sig iväg och festa
någon annanstans. Efter en stund
tvingades vi med livet som insats i panik
springa från bilen till huset. Där hade inte
min nyckelknippa varit till stor hjälp som
vapen.
Näe, vem vågar störa en älgko
med kalvar på fest i en dignande
fruktträdgård?
Camilla

Efterlysning!
Är det någon som har eller vet var man kan få tag i en skyltdocka med huvud i
storlek 50?
Vi har fått en antik fänriksuniform från ättlingar till Högelycke och det är meningen att
hembygdsföreningen skall ställa upp dockan med uniform där.
Hör av er om ni har något tips till Gun Terol tel. 33127 eller Siv Järphag tel 33178.

Holsljunga IF -en pigg 80-åring
Året var 1926 och ett antal grabbar
som då och då träffades för att ”sparka
boll”, beslöt att bilda en förening/klubb.
En av de drivande var Knut Claesson
i Årekulla, som också utsågs till
föreningens första ordförande. Övriga
ledamöter i den första styrelsen var
Torsten Johansson vice ordf., Ture
Johansson sekr., Nils Ottosson kassör,
John Claesson, Ivar Johansson, Gunnar
Gustavsson och Karl Björklund. Hela
denna styrelse satt fram till 1936.
Till en början spelades matcher mellan
grannsamhällena, utan något organiserat
seriespel. Det var först en bit in på
1930-talet som Ätradalsserien tillkom.
Dåtidens ”arena” låg på Hedens mark,
enkelt iordningställd av grabbarna
själva. Planens beskaffenhet var inte
att mäta med dagens, och man ﬁck
linjera med sågspån och mocka kobajs
före matchen. Duschmöjligheter fanns
givetvis inte, men Ljungsjön fanns ju på
nära håll. Heden var skådeplats fram till
invigningen av Stråvi 1955.

som på en säsong.
Ungdomsverksamheten började på
1950-talet med pojklag. Lag har sedan
funnits till och från fram till 1986.
1987 började ett mer organiserat
samarbete med grannklubbarna, vilket
har fungerat väl. Den främsta meriten
inom ungdomsfotbollen är en 3:e plats i
inomhus SM för P-16 1992 tillsammans
med Mjöbäck. Detta lag deltog året
därpå i Pojkallsvenskan och kom även
där på en hedrande 3:e plats.
Under åren 1980-83 fanns ett damlag
i seriespel, och i början av 90-talet ett
ﬂicklag. I båda fallen tvingades klubben
upphöra med den verksamheten pga av
spelarbrist.

Även tillgången på seniorspelare
har varierat genom åren. Efter några
framgångsrika år i slutet av 1960- och
början av 70-talet, ﬂyttade och slutade
spelare motsvarande ett helt lag. Efter
det, var laget nere i reservserie i ett
Fotboll har genom åren varit den klart
par år innan det kom en uppgång igen.
dominerande sporten, och herrlag har
Under denna period var också intresset
funnits alla år sedan starten, men det har svalt bland kvarvarande spelare. Till
också funnits andra sektioner, bla friidrott en träning 1977 kom tränaren själv +
och skidor.
ytterligare två spelare, varav en hade
glömt skorna. Men motgångar är som
Allt sedan förbundsserierna började
bekant till för att övervinnas, så också
och fram till 1984, spelade laget som
denna gång. Med hjälp av bra ledare,
högst i div. 6. Då lyckades man för första kämpande äldre, några nya spelare, och
gången, genom kval ta steget upp i
en yngre generation, kom laget tillbaka
femman. Sejouren blev dock bara tvåårig på ett föredömligt sätt för att, som
den gången. Efter serieseger 1993 och
tidigare nämnts, 1984 för första gången
fram till att samarbetet med Mjöbäck
ta steget upp i div 5.
började, var det spel i femman så när

Nästa stora spelarkris kom 2000.
Säsongen 2000 delade vi B-lag med
Mjöbäck, som hade samma problem som
vi, om inte fullt så stora. Efter ett antal
möten mellan styrelse, fotbollssektion
och spelare fattades beslutet att söka
samarbete med Mjöbäcks GF på
seniornivå. Det var på sätt och vis ett
tungt beslut, men ändå ett lätt beslut
att fatta. Med några få spelare som ville
satsa och dessutom en klen återväxt,
fanns ingen framtid inom överskådlig
tid. Väl medvetna om att Holsljunga
IF kanske för lång tid framöver inte
skulle synas i fotbollssammanhang
på seniornivå, så ville vi ju alla ha
fotbollen kvar i vår bygd. På samma sätt
resonerade man i Mjöbäck, och därmed
var Högvads BK ett faktum. Samarbetet
med Mjöbäck har sedan fungerat mycket
bra på alla nivåer. Fortsättningen på
historien känner ni till, och idag är nog de
ﬂesta väldigt nöjda med resultatet. Vi har
ett framgångsrikt lag som nu etablerat
sig i div. 4.

HURRA!

HURRA!

Men HIF ﬁnns ju fortfarande kvar och
lever sitt liv precis som tidigare, förutom
att seniorfotbollen bedrivs av Högvads
BK. HIF har fortfarande ansvar för drift
och skötsel av vår ﬁna anläggning Stråvi,
liksom loppmarknaden och marschen
mm. mm. Ungdomsfotbollen bedrivs
också av HIF tillsammans med MGF.

Ett fyrfaldigt leve för 80-åringen!

HURRA!

HURRA!

Spinningen är igång!

Ja, nu har vi kört några veckor och vi
tackar för det stora gensvaret från våra
motionärer, vi har fullt upp och det är vi
glada för.
De som ännu inte provat kanske tycker
att cykla är väl ingen konst det kan ju
alla det är ju bara att trampa på. Ja, ni
har rätt det är bara att trampa på, men
spinning är ändå inte som att cykla
ute. Man använder en annan teknik än
på en vanlig cykel. Spinningcykeln är
stabilare än en vanlig motionscykel och
man kan ändra motståndet steglöst så
det efterliknar motlut och nedförsbackar.
Detta är en motionsform som passar
de ﬂesta oavsett hur otränad man är
innan eftersom var och en själv reglerar
motståndet.
Att träna spinning är lika effektivt som
att jogga eller löpträna, men är mer
skonsammare mot lederna, vilket gör
att man kan träna ofta. Det är speciellt
bra för överviktiga då det inte belastar
lederna som ex. jogging eller jympa gör.
I spinning tränar man kondition och
syreupptagningsförmåga, Man använder
de stora stora muskelgrupperna (ben,
rumpa, rygg och mage) Det här betyder
att också att hjärtat och blodcirkulationen
får arbeta mycket, resultatet blir
att kondition förbättras snabbt och
kaloriförbrukningen ökar.

Instruktörer är Lena Andersson, Jonna
Thimell, Lill Terol och Cina Norén. Vi är
tjejer som själva gått och tränat spinning
ett antal år och tycker det är kul att få
möjligheten att få hem spinningen på
hemmaplan.
Det är så roligt varje vecka vi ser att våra
pass är fullbokade och att de lockar både
tjejer och killar, damer och herrar. Till en
början räknade vi med att köra 4 pass/
vecka men det stora intresset har gjort
att vi ökat till 8 pass/vecka och det är ju
helt fantastiskt.
Nu har vi två cyklar till och då blir det att
8 st kan boka in sig inför varje pass.
Läktaren i idrottshallen är verkligen
en bra plats att hålla till på, vi har gott
om utrymme och behöver inte trängas,
sedan är det roligt att vår ﬁna idrottshall
blir mer utnyttjad än vad den tidigare
varit, även om vi bara håller till där
uppe så ﬁnns det plats nere i hallen
att samsas på om man har barn med
sig. De kan springa av sig lite energi
samtidigt som man själv rör på sig. Det
är tillåtet att ta med sig barnen, men man
har själv ansvaret så att de inte skadar
sig. Det är inget vi instruktörer ansvarar
för.

Den 28-29 oktober hade vi instruktörer
glädjen att få åka på instruktörskurs,
så nu har vi verkligen det senaste
i ryggsäcken på hur man lär ut och
tränar spinning på ett mer effektivt och
skonsamt vis.
Allt förändras ju och det märkte vi som
har hållit på med spinning i ﬂera år, det
är verkligen inte som när vi började.
För er som redan provat på våra pass
så kommer ni att märka en förändring i
uppbyggnaden av programmen, målet är
att det ska vara så skonsamt som möjligt
för kroppen.
För er som inte vet så har vi s k
mjukispass, de är för dem som vill röra
på sig men ta det lite lugnare, annars
kan alla passen fungera för alla, det är
bara att anpassa motståndet efter sin
egen förmåga. Det är bara du som vet
vilket motstånd du har på din cykel.

Vi har planer på att skapa ett
introduktionspass emellanåt till er som
vill prova på men vill vara bland andra
som ej heller provat, vet ni med er att ni
är några stycken så ta kontakt med oss
så bokar vi in ett sådant pass.
Ett intropass innebär att vi har ca15 min
med instruktioner om hur man ställer in
cykeln för att undvika skador sedan följer
ett enklare spinningpass med några få
övningar i kombination.
Vi återkommer med mer information
om spinning verksamheten i nästa
spegelutskick!
Vi ses i Ljunghagahallen!
Välkomna önskar
Lena, Jonna, Lill och Cina

Bokningar sker vardagar mellan 16.00
– 18.00 samt i anslutning till passen.
Bokningsnumret är 073-9441374
Måndagar 18.00 – 19.00 och 19.00 – 20.00
Tisdagar 19.00 – 20.00
Onsdagar 19.00 – 20.00
Fredagar 17.00 – 18.00 och 18.00 – 19.00
Söndagar 17.00 – 18.00 och 18.00 – 19.00

Närtraﬁk

Vet du vad Närtraﬁk är för något? Det är en ny service i Svenljunga
kommun som gällt sedan den 21 augusti 2006- tills vidare

Närtraﬁk

Närtraﬁk är till för alla som vill resa i en kommun, mellan landsting och
kommuncentrum eller närmaste tätort där linjelagd kollektivtraﬁk saknas. Närtraﬁk
är i första hand anpassad för serviceresor, dvs. inköp, besök m.m.
Alltid förbeställning
Närtraﬁk körs med mindre fordon och bara om någon i förväg beställt en resa.
Vill du beställa en resa ska du göra det senast två timmar innan turens avgång.
Vi hämtar dig på din hemadress och när du åker betalar du som för en enkelbiljett
vuxen i kollektivtraﬁken. Det går inte att ha en ”senast framme” tid då det kan vara
ﬂera som åker i samma bil. Vill du beställa en resa med Närtraﬁk ringer du 020919090

Tider och måladresser
Tisdag och torsdag
09.30 -10.30
12.30-13.30
15.00-16.00
Vi kör till och från följande ställen:
Svenljunga: Bussterminalen, hållplats Klockaregården
Sexdrega: Larssons livs
Holsljunga: Hållplats Kommunhuset
Överlida: Hållplats Överlida Centrum
Mjöbäck: ICA Monicanders
Mårdaklev:Hållplats Mårdaklev Vallbro
Kalv: Handlarn i Kalv

När du ringer och beställer din resa behöver vi veta:
• Att du vill resa med närtraﬁk
• Vad du heter
• Vilken adress/hållplats du vill bli hämtad på
• Vilken adress/hållplats du vill bli lämnad på
• Vilken tid och datum du vill resa
• Om du vill beställa återresa
• Vilket telefonnummer vi kan nå dig på
Beställning av Närtraﬁk
Telefon 020- 919090
Fax 0515-685700
Öppettider för beställning
Vardagar 06.00-22.00
Lördag och söndag 08.00- 22.00
Helgdagar 08.00-22.00
För mer information telefon 0771-414300
www.vasttraﬁk.se

Info
Öppettider på biblioteket!
Stängt den 19 dec, 2 jan, och 9 jan.
Öppnar igen tisdagen den 16 jan!
Har då som vanligt öppet mellan 14.00-19.00.
Gåvor till syföreningens försäljning den 25 nov,
mottages med största tacksamhet.
Kan lämnas till Brit-Marie på Vänhem eller i kyrkan, gärna så fort som möjligt!
Styrelsen
Kyrkliga Syföreningens försäljning kommer i år att ske lördagen den 25 nov. kl
14.00!
i församlinghemmet!
Välkomna att stödja vår verksamhet för behövande människor i Sverige och
övriga världen!
Styrelsen

Telegrafstationen Holsljunga 1934-1965
Då många idag inte kommer ihåg hur det
var, för inte så länge sen, när man skulle
ringa från, till och inom Holsljunga när
det inte var automatiserat och mobilen
inte ens fanns i sinnevärden, vill jag
lämna en liten historik hur det gick till att
ringa på den tiden.
1934 anställdes min mor Signhild av
dåvarande Telegrafverket, som det hette
på den tiden, som föreståndarinna för
växelstationen i Holsljunga.
Från 1934 tills mina föräldrar byggde sitt
hus Lyckebo 1939, fanns växelstationen
i huset där Magnussons affär var, alltså
i huset där Rolf och Eila Magnusson
fortfarande bor.
Därefter ﬂyttades växeln in till Lyckebo
och fanns i vår hall på första våning
under hela tiden fram till den försvann,
vid automatiseringen 1965.
Min mor var föreståndare under 28 år
fram till 1962 då hon pensionerades.
De sista 3 åren var en kvinna som hette
Astrid Persson från Idala föreståndare.
I stora entrén in till Lyckebo fanns en
telefonhytt där allmänheten kunde ringa,
mot kontant betalning till telefonisten.
Hytten var dåligt isolerad, så vad som
avhandlades där hördes tydligt in till
växeln.
Då växeln var öppen från kl. 7.00 till kl.
21.00 varje dag vardag som helgdag,
fanns förutom föreståndarinnan en
telefonist anställd. Hon arbetade i
allmänhet mellan kl. 9.00 och 18.00 med
ett par timmars uppehåll mitt på dagen.

Under helgerna var ofta föreståndarinnan
ensam att arbeta. Ofta var telefonisterna
inackorderade och hyrde rum och åt hos
oss.
Från 1957 fram till 1962 var jag anställd
som telefonist och skötte växeln
tillsammans med mamma Signhild.
Dessförinnan hade jag hoppat in då
ordinarie växeltelefonisterna var lediga
och på helger mm. så jag var väl
förtrogen med hur det fungerade.
Växeln var en proppväxel som bestod
av ett tangentbord där det fanns ett
antal proppar som var förbundna med
inkommande linjer. På bordet fanns
också
små vippbrytare. Ovanför bordet fanns
en tavla med ett antal hål som var
förbundna med abonnenternas linjer.
Att ringa gick ju till så, att abonnenten
vevade på en vev som fanns på
telefonen och då kom en signal till
växeln. Telefonisten svarade då
”Holsljunga” och frågade den som ringde
upp vilket nummer som önskades. Ibland
svarade då den som ringde upp, ”jag
vell tala med Kalle” eller ”vad är klocka”
eller ”när går tôget”. Ofta ringde små
barn, förmodligen utan föräldrarnas
vetskap och sa att jag vill tala med min
farmor. Då gällde det att veta vem som
var farmor till barnet. Så det gällde att
vara uppdaterad i växeln. Men de mesta
sa givetvis vilket nummer de önskade.
På växeln hängde också ett så kallat
ﬁckur modell större med texten ”Tillhör
telegrafverket” skrivet på urtavlan.
Denna klocka var av god kvalité och
visade tiden ganska exakt varför det gick
att informera om rätt tid.

Det fanns också a och b-nummer där
abonnenterna hade samma linje och
telefonisten med signalen ﬁck tala om
vem samtalet var till.
Det kom många lustiga samtal, inte minst
när någon hade fått lite innanför västen
och ofta hände det att någon ringde upp
till växeln bara för att ha någon att prata
med. Så telefonisterna hade också en
social funktion.
När man skulle ringa rikssamtal ﬁck
man ringa växeln och tala om vilken
ort och vilket telefonnummer man ville
ringa. Sedan lade man på luren och
avvaktade till telefonisten ringde upp,
vilket kunde ta ganska lång tid vid hög
belastning. Uppringningen skedde
ju från telefonstation till telefonstation
manuellt till abonnenten.
Alla anställda ﬁck skriva på en
tystnadsplikt, att inget som de hörde
under sin tjänsteutövnig ﬁck föras vidare
till någon och detta var föreståndarinnan
mycket noga med att det följdes även
mellan de anställda.

När åskan gick var växeln en farlig
arbetsplats. Tyvärr ringde det ibland
även vid starkt åskväder och svarade
man då i växeln, kunde det smälla till i
örat, så man var döv i ﬂera dar.
Telegrafstationen var också mottagare
av brandlarm. När det brann ringde
abonnenterna upp växeln och sa t.ex. ”
det brinner på bygget”. Telefonisten eller
någon i huset gick då ut till verkstaden
bakom huset , där brandlarmet var
placerat på taket, och medels handkraft
pumpade så att brandlarmet ljöd och
kallade in brandmännen.
1965 blev stationen automatiserad
och jag kan tänka mig att många
hade problem i början att leta i
telefonkatalogen efter ”Kalle”, eller att
leta upp när bussen gick.
Siw Järphag

Annons
Hallå hallå!
Till alla er som ﬂyttat in i Holsljunga tiden mellan 03-12-31 och framåt!
Ni är varmt välkomna att inta en middag på Abrahams pub.
Lördag 25/11 kl. 19.00
Byalaget står för kalaset.
Ring och hör av er om ni är intresserade!
Ingela tel: 0325-33051
Övriga kunder som har gästat oss under året bjuder vi på korv och bröd.
Fullständiga rättigheter.
Sista öppetdagen för säsongen

Välkomna!

Holsljunga rastplats eller Bertas camping.
Byalaget har genom sin städpatrull
populärt kallade ”skitgubbarna” under
ett ﬂertal år ideellt svarat för skötsel
av rastplatsen vid Lövsta och städning
av toaletten som fram till 42/06 varit 2
st torrdass. Den största eldsjälen för
verksamheten var Tore Lindgårde som
lagt ner ett närmast otroligt arbete både
med organisation och skötsel. Han såg
fram mot att torrdassen skulle bli utbytta
mot vattentoaletter, vilket han tyvärr inte
ﬁck uppleva.
Men i höst har det hänt stora saker då
torrdassen bytts mot en anläggning med
vattentoaletter.
Anläggningen består av 2 st vanliga
toaletter samt en handikappsanpassad
toalett, utrustad med automatisk
dörröppnare, armstöd vid toalettstolen,
samt skötbord för småbarn.
Avloppet går ut i en stor sluten tank
belägen under byggnaden. Tanken är
utrustad med en nivåvakt som talar om
när det är dags att tömma den. Detta
sker med hjälp av slamsugningsbilen.

Vid ett tillfälle skojade jag med en dam
som kom när jag var där och städade.
Hon berömde hur rent och ﬁnt det var.
Ja, sa jag, detta jobbet är jag rädd om för
jag betalar ingen skatt .
Jaså sa hon, hur kommer det sig.
Jo, det beror på att jag inget har betalt,
då det är ett ideellt arbete.
Ja, då förstår jag varför det blir så väl
städat var damens kommentar.
Idag är det 9 st, samtliga manliga
pensionärer, som turas om att sköta
tillsyn och städning. Varje person har i
år haft 3 veckors städning under året,
uppdelat lite olika.
Byalaget utför skötseln på uppdrag av
NCC, vilka på entreprenad har ansvaret
för skötseln gentemot Vägverket.
Den ersättning som NCC utbetalar för
uppdraget går oavkortat till byalaget.

Vem som myntat uttrycket Bertas
camping vet jag ej, det kanske
vederbörande själv kan skriva om hur
det uppkom, men hela sommaren ligger
Anläggningen var inte helt ny utan har
där folk som övernattar i husbilar och
tidigare varit placerad vid en rastplats i
husvagnar på rastplatsen. Frågan har
Halland. Men efter en ordenlig rengöring ibland kommit upp om detta är tillåtet då
så ser anläggningen riktigt ﬁn ut och
det ﬁnns en campingplats 3 km därifrån.
kommer att bli till nytta för många
Svaret är att det är markägaren som
besökare. Byalaget skall också svara för skall tillfrågas och lämna tillstånd om
utvändig målning vilket kommer att ske
man vill campa på privat mark. Vi som
så fort vädret är gynnsamt.
svarar för skötseln kan inte köra bort
dem, och inte heller NCC.
Många lovord har uttalats över hur
Frågan är väl om det är önskvärt att köra
rent och ﬁnt det varit på den gamla
bort dem, man får väl se det som en
toaletterna och ett ﬂertal har sagt att
positiv sak att folk vill vistas i vår bygd.
det är duktiga människor som svara för
Dessa människor är oftast hänsynsfulla
skötseln. Vi har en skylt på byggnaden
och håller rent omkring sig, då de är
som talar om att det är Holsljunga byalag vana att ligga på vanliga campingplatsen
som svarar för städningen.
där det krävs ordning.

Man kan fråga sig hur i all sin dar det är
möjligt att få ett antal personer att offra
3 veckor om året för att städa toaletter
och sköta rastplatsen, utan ett öre i
ersättning.
Något entydigt svar för alla kan vara
svårt att ge men jag kan förklara varför
jag gör det.
För det första är det en av få möjligheter
att tjäna en slant till byalaget och
därigenom bidraga till byalagets
fortbestånd och möjligheter för byalaget
i sin tur syssla med för invånarna
viktiga aktiviteter, som t.ex att stödja
föreningslivet. Byalaget är enligt min
uppfattning, vilket jag redogjort i en
tidigare artikel, det viktigaste organ vi har
i våra små församlingar.
För det andra ger varje aktivitet tillfälle
till gemenskap. Som pensionär och
icke aktiv inom arbetslivet, upptäcker

man att bekantskapskretsen krymper
och man får färre människor att umgås
med. Uppdraget ger många tillfällen till
kontakter och samråd om anläggningen
och skötseln och ger ytterligare möjlighet
till gemenskap utanför själva uppdraget.
Man har en uppgift och det är härligt att
vistas utomhus.
Här ﬁnns ett grupp människor där det går
att utveckla gemensamma intressen för
att göra tillvaron trivsam.
För det tredje : Själva uppdraget skapar
kontakt med människor som är på resa
och man kan få en trevlig pratstund med
dessa människor. Ofta utmynnar dessa
samtal i hur trevlig plats de kommit till
och allt som är positivt om vår bygd, är
väl värt att ta vara på.

Vi behöver ﬂer som hjälper till för att det inte skall bli för betungande för dem
som nu är med i gruppen. Hittills är det bara ”gubbar” som är med men vi ser
hemskt gärna att några ”gummor” också vill medverka, då nyrekryteringar
bland manliga pensionärer är ytterst begränsat.
Hör gärna av er från båda könen till undertecknad om ni har lust att hjälpa till .
Hälsningar Rolf Järphag

Annons
Gör ett besök hos

Dags att mata småfåglarna.
Vi har talgbollar och ﬂera sorters fågelfrö på lager.
Prisex. 10 kg Solrosfrö 99:Och många olika foderautomater.

i Älvsered

Öppet månd.-fred. kl 7.30 - 17.30
Lördag kl 9.00 - 13.00
Tel. 0325-31108
Välkomna!

Holsljunga Tomtepromenad
Återigen dags för den årliga traditionen med tipspromenad runt näset!
DATUM:

Lördagen den
2:e december 2006

START:

I caféet på campingen mellan
klockan 14 och 16.
20kr per startkort

Kom och njut av en marschallsnitslad stig med glögg, korvförsäljning och
överraskningar längs vägen. Kanske tomten har tagit sig tid att stanna till i år med!?
I år förhöjs stämningen med marknadsstånd vid starten.
Om du vill sälja hantverk, bakverk, grönsaker eller annat smått och gott som hör
hemma på en julmarknad så kontakta Erik Liljerup 0325 - 334 51.
Arr:
4H, LRF, Byalaget, Röda korset, Hembygdsföreningen, Föreningen
Holsljungahemmet.

Välkomna!
Tänk på att det blir mörkt på eftermiddagen. Vi sätter ut
marschaller men en ﬁcklampa kan underlätta promenaden.

*
*

*

*

*

*

En kulturcheck till Gräne gruva
Nu ﬁnns det en grupp i hembygdsföreningen som skall vårda
gruvområdet och se till att det är tillgängligt för intresserade. Vi har fått
medel från Leader+ för att kunna förbättra miljön vid gruvan. Checken är
på 20 000kr.
En måndagkväll i mitten av oktober hade hembygdsföreningens styrelse plus
övriga intresserade besök av Per från Leader+. Han berättade om hur vi skall
arbeta med kulturchecken. Det handlar om att redovisa alla arbetsinsatser därför
att hembygdsföreningen förbinder sig att göra en lika stor egeninsats som summan
på kulturchecken. Leader+ har räknat ut att det handlar om att göra en arbetsinsats
på ca 120 timmar. Konkret skall man bl a göra en bättre rastplats nere vid sjön,
förbättra skyltningen, förbättra vägen över våtmarkerna, se till att det ﬁnns guider vid
Eko-museets dag.
Under kvällen bildades en arbetsgrupp för Gräne gruva. I den gruppen ﬁnns det
plats för ﬂer om du känner att du vill vara med. Vill du bara vara med och göra en
arbetsinsats någon dag vid gruvan är du också välkommen. Meddela då någon i
gruppen eller någon i hembygdsföreningens styrelse.
Gruppen består av Nils Wisthammar, Caroline Göthman, Asta Svensson, Sven
Johansson och Kent Svensson.

Gör ett besök vid gruvan – det är den värd.
Inger Lindberg
Hembygdsföreningen

Luciakaffe
Onsdagen den 13 december inbjuder Byalagets äldre (lucia) kommitté till Lucia kaffe i
Holsljunga skolas matsal kl. 9.00. Holsljunga skolas lucia med tärnor underhåller först
och därefter serveras kaffe till daglediga i Holsljunga. Ta gärna med dig en kompis
som sitter ensam till denna sammankomst!
Välkommen önskar Eila och Siv
Sommarens vackraste bukett ger vi till Elsa LIndkvist
som sköter planteringen och växter vid den skolstenen
i kyrkbyn! /Byalaget

Mången Tack!

Som di gamle säger vill jag framföra till Linda Lundin för allt arbete du gjort med
Spegeln och trots att du slutat ändå hjälper till och påminner!
Tack till Filip Nilsson för att du plötsligt dök upp och ville hjälpa oss med
redigeringen, utan dig hade det kanske inte blivit någon tidning. Du är guld värd!
Tack till Margareta Litzell för uppmuntran och stöd och för att du är en sån eldsjäl
när det gäller Byalaget och Spegelns vara eller inte vara!
Tack till Rolf Järphag för ditt engagemang och all tid du lagt ner för att hitta någon
som ställer upp ideellt!
Slutligen vill jag tacka alla er som på något sätt bidragit med material till tidningen!
Hoppas ni hör av er ﬂer gånger med härliga historier!
Nästa år kommer Gun Björklund att ﬁnnas med i redaktionen, vi kommer då att
införa nya datum för manusstopp. Dessa meddelas på anslagstavlan vid affären!
Camilla

Tack alla ni underbara människor som på olika sätt visat mig medkänsla i min
stora svåra sorg då min älskade Sven-Olof lämnat mig.
Jag kan inte nog tala om hur mycket det betytt för mig. En kram, ett vänligt ord,
en klapp på handen. Att vi hade så många vänner visste jag inte. Tack alla!
Margit



Bakdags
Uppesittarpaj för många! 10-12 pers.
Pajdeg: 6 dl vetemjöl
250 g smör el margarin
ca 1 dl vatten
Arbeta samman, låt pajskalet vila kallt 30 min, nagga med en gaffel.
Förgrädda i 225 Gr i 10min!
Fyllning:3 gula lökar
2 msk smör el. margarin
175-200g djupfrysta skivade champinjoner el. motsvarande färska el. annan svamp.
200 -250 g rökt ﬂäsk, skinka el. kassler
2tsk timjan
6-8 dl grovt riven ost tex greve´el. herrgård
1 dl hackad persilja
Fräs löken och svampen, blanda i resten.
Äggstanning:
6 ägg
6 dl mjölk
1 tsk salt, svartpeppar
Vispas samman och hälles över
Grädda 20 min i 200 grader!

Vinnare i tidningen TRIVSELBYGDENS tävling 2006.
1. Svante Tidesjö, Överlida
2. Ingrid Nilsson, Vessigebro
3. Britt-Marie Johansson, Överlida
4. Yngve Andersson, Älvsered
5. Frans Lindman, Kalv
6. Berith Johansson, Mjöbäck
7. Birgitta Carlsson, Överlida
8. Sandra Johansson, Varberg
9. Gunilla Kristensson, Ullared
10. Anita Bengtsson, Öxabäck

500:- i Roburs Kinafond
T-shirt
T-shirt
T-shirt
T-shirt
Trisslott
Trisslott
Trisslott
Trisslott
Trisslott

Vinnarna av krypto 76
Arne Karlsson
Fällhultsv. 4
Holsljunga
Alfhild Ericson
Gamla Järnvägen 11C
Holsljunga
Birgit Svensson
Torsgatan 7
Svenljunga
Grattis!
Ni har varsin penninglott att
hämta i Anitas Handel (skicas till Birgit i Svenljunga)
Vi önskar er lycka till med
det nya kryptot!
Ditt tävlingsbidrag ska vara
Spegeln redaktionen till handa
senast vid nästa manusstopp.
Bidrag lämnas i Spegelns låda
utanför Anitas Handel eller
skickas till:
Spegeln
C/O Camilla Ekman
Alvägen 5
512 64 Holsljunga
Om jag vinner önskar jag få
vinsten skickad till mig eftersom
jag bor utanför Holsljunga

Namn:_________________________________________________________
Adress:________________________________________________________
______________________________________________________________

