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Konstkafé i Mjöbäck
Nu börjar konstnärinnan Elaine Landén med konstkaféer i sitt hem i Mjöbäck.
Onsdagkvällar mellan klockan 18 och 19.30, med början den 18 mars, välkomnar
hon alla som vill lära sig akvarellmålning, träffas, prata och ha kul.
Tills vidare planerar hon
åtta konstkvällar.
Konstkaféerna är öppna
för alla, oavsett tidigare
kunskap och erfarenhet.
Om man är nybörjare
och vill lära sig och få
råd och tips, eller erfaren konstnär som kanske vill få inspiration
eller bara umgås med
andra konstintresserade,
är man lika välkommen.
Även konstnärer som
har varit med ett tag kan
få ny inspiration och nya
infallsvinklar av andra.
Konstkaféerna är inte
tänkta att vara allför formella – det viktiga är att
man träffas och umgås,
och framförallt har kul
tillsammans.
80 kronor per kväll kostar det att vara med. Då
får man te eller kaffe
och hembakad engelsk
kaka, samt så mycket
undervisning i akvarellmålning man själv vill.
Konstmaterial ingår och
man behöver inte ta med

sig någonting. Om man
vill pröva på en annan
konstform, kan Elaine
också lära ut papercutting där man skär ut motiv i papper med kniv.
Elaine, som även är utbildad
sjuksköterska,
har bott i Sverige tidigare efter att ha flyttat
hit som 19-åring. Hon
flyttade tillbaka till
England efter några år,
men saknade Sverige
och höll kontakten med
sina svenska vänner –
hon pratar fortfarande
flytande svenska. Till
Mjöbäck flyttade hon
och sambon Marcel i
augusti 2014. Elaine
målar också i akryl och
har nyligen ställt ut sina
målningar i Svenljunga.
Elaine hälsar alla kreativa konstvänner välkomna till Marsvägen
6 i Mjöbäck på onsdagkvällar klockan 1800!
Anmälan på
0735-81 27 37
Gisela

Överlida hotell
- Sid.7
Nyanställd lärare
- Sid. 15

Elaine älskar strandmotiv och temat
återkommer ofta i hennes målningar.

Hur känns det att
fylla 80 år?
- Sid 21

Kvartalets profil:
Mjöbäck - Sid. 10
Överlida - Sid 28

...och massor med
annat läsvärt från
Överlida och
Mjöbäcks hembygd.

Ett annat av Elaines favoritmotiv är den
lilla röda stugan med vita knutar.

Cirkusskola

Lördagen den 14 februari kl. 11.00 var det cirkusskola på Svenljunga
bibliotek. Jag och barnen tog med oss kusinen Alfred och åkte dit.
När vi kom innanför dörrarna
mötte bibliotekarien Marianne
oss. Där fick vi stanna och vänta på att allt skulle börja. Till
slut kom cirkusartisten Roman
fram och sa att nu är det dags,
välkomna fram och leta upp
någonstans att sitta. Vi kom
fram till ett avskärmat rum fullt
med cirkusgrejor. Det kom fler
och fler vuxna och barn och
rummet fylldes snart av många
förväntansfulla människor.
Vi satt alla där med spänning
och förväntan och äntligen
började det. Roman visade
olika trick tillsammans med
musik. Roman hade ett fantastiskt sätt med barnen där han
ingav en stor trygghet och fokus på att alla kan. Oavsett om
barnen var ett år eller tio år så
hittade han olika svårighetsgra-
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der där alla kunde lyckas. Det
var otroligt fascinerande att
se att barnen en efter en gick
fram inför denna stora publik
och provade de olika cirkustricken. Efter föreställningen
fick alla barnen prova de olika
redskapen och tricken och det
märktes att barnen hade hittat
sina favoriter.
Frida

Lukas får hjälp av Roman
att fixa cirkustricket.

VI SÖKER SÄLJARE!!
VILL DU SÄLJA ERA
BARNSAKER (KAN
VARA ALLT FRÅN
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BOKA BORD
100KR/BORD
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ÅRSMÖTE
Söndag 22 mars kl.15.00
Långehall
VÄLKOMNA !

Toppstugan

Baby-café för alla

Toppstugan i Överlida har de senaste åren
hyrts ut även för övernattning. Nu har vi utökat Överlida kyrka är under renovering så vi kan inte använda
våra lokaler under våren. Därför befinner vi oss i Överlida Els
sängplatserna
lokaler på Hallavägen i Överlida.

Vi har också bytt ut de tidigare
sängarna och hyr ut stugan genom Novasol. Detta innebär
förhoppningsvis att den skall
bli mer uthyrd. Det går naturligtvis även i forsättningen att
hyra direkt genom Marika Jakobsson tel: 32584 både för
kalas och övernattning.
Det har gjorts vissa förändringar för er som använder

motionsspåret. Om man tar
bil upp till Toppstugan parkerar man strax före Toppstugan
intill spåret. Är stugan uthyrd
får man naturligtvis använda
motionsspåret men visa hänsyn
och respektera och inte använda stugans utesittplatser.

På måndagar kl. 17.00-18.30
har vi Miniorer för 6-8 åringar.
Måndagar, jämna veckor, kl.
19.00-21.00 har vi Kyrkans
Unga för de som är 13 år och
uppåt. På torsdagar kl. 14.1516.00 har vi Multivitaminerna
för 9-12 åringar.
för ÖIK På torsdagsförmiddagar kl.
Ulla-Britt Lidrot 9.00-11.00 har vi Babycafé för
föräldrar som är hemma med
sina barn, men tyvärr är det inte
så många som kommer. Man
behöver inte ha en baby utan

barnen kan vara större också.
Även mor- och farföräldrar är
välkomna tillsammans med
sina barnbarn. Vi leker, pysslar,
fikar och har en samling då vi
sjunger. Finns det någon som
inte har barn och vill titta in en
stund är de hjärtligt välkomna,
fikat är vid 10-tiden. Så om du
går en promenad och kaffetarmen suger så kom in!
Marie Nyman
Svenska kyrkan

Knytkalas på Hagalund
8 aug kl 19.00
Vi fixar dukningen och ni tar med maten
Deesel står för musiken
Anmälan till Marie 070-622 81 87
eller till Göran i affären

Kontorsrum / Lokaler uthyres!
varierande storlek ca. 6m2 – 15m2
• tillgång till gemensamt lunchrum med fullt utrustat kök
• tillgång till gemensamt brand klassat arkiv
• tillgång till gemensamt brand klassat datarum med plats
för servrar
• parkering med tillgång till motorvärmare
Kontorsrummen/lokalerna hyrs även ut till annan typ av
verksamhet som är lämplig att bedrivas i mindre lokaler.
Det finns också möjlighet att dela av 10 st kontorsrum
med tillhörande pentry och konferensrum, denna del blir
då lämplig för medelstora företag. Kontorsrummen hyrs
ut i befintligt skick eller enligt överenskommelse.

Hallavägen 10 · 512 60 Överlida · Tel: 0325 - 32135
www.overlidael.se · info@overlidael.se
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Magnolian 91
Hur vill du bo och leva?
Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål.
ER
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Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar
vi fram det optimala boendet för just dig och din familj.

GI

EFFEKTIVA

0325-186 20

www.borohus.se

Webbhus.se erbjuder prisvärda friggebodar
och komplementsbyggnader som du själv
bestämmer utseendet på.

Ny modell!

Effekt 97
Välj fritidshus
och bo där jämt!
För mer information och kontaktuppgifter
gå in på vår hemsida.

0325-186 00 • www.vastkuststugan.se

4

Byggvaruhandel för alla!
Kvalitét och priser som tål att jämföras!
Vi erbjuder ett stort sortiment inom bygg, vitvaror, badrumsmöbler, Marbodalkök, fönster, dörrar, skjutpartier, skivmaterial, virke, tryckt virke, kakel/klinkers, Lasol fasadfärg, Falu rödfärg,
isolering, spik och infästningar, verktyg, sladdlösa elhandverktyg, kap- och gersågar, m.m.

Öppettider:
Måndag - Torsdag 7-18
Fredag
7-16
Lördag
9-12
Tel: 0325-186 16
www.vastkuststugan.se

Vi har utökat vårt sortiment med bland annat
Neova pellets, fönsterbänkar, vitmålade
listverk och invändig tak/väggpanel.
Nytt för i år är att vi säljer friggebodar, förråd
och garage i lösmaterial (delvis färdigkapat).

Välkomna in!
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Fortsättningen på

Den lilla Filuren
Den lilla Filuren stannade up en
bit på ängen, framför sig skymtade han byn. Det var långt dit
och det började bli mörkt. Han
visste att han förmodligen inte
skulle orka hoppa så långt innan det blev mörkt. Så han bestämde sig för att leta efter ett
ställe han kunde sova på. Men
Filuren hade aldrig sovit utanför sin bur förut, och återigen
började han känna sig väldigt
ensam.
Det prasslade till i buskarna
bakom Filuren och han vände
sig nervöst om. ”Hallå är någon där?” Filuren fick inget
svar och blev ännu mera nervös. Det prasslade till igen och
Filuren gjorde sig redo för att
fly när han plötsligt hörde en
röst. ”Vad gör en liten lurvig
filur som du ute så här sent?”
Filuren vände sig om mot det
hållet rösten kom ifrån och den
här gången såg han vem som

prasslat i buskarna tidigare.
Det var en Katt, fast det visste
förstås inte Filuren eftersom
han aldrig sett en sådan tidigare. Vad Filuren visste däremot
var att djuret framför honom
såg väldigt hungrigt ut och
förmodligen var han djurets
tänkta middag. ”Du behöver
inte vara rädd” sa katten. ”jag
har redan ätit middag idag och
även om jag inte hade gjort det,
så hade jag inte gjort dig illa
ändå.” Den lilla Filuren slappnade av. ”Så säg mig vad gör
du här ute på ängen så här sent?
Du ser väldigt vilsen ut”.
Filuren tyckte sig se ett leende
hos katten när hon sa de sista
orden. Långsamt och lite skärrat sa han ”jo du förstår jag
letar efter min mamma och
haren som jag frågade sa att
han sett några fläckiga djur gå
förbi skogen mot det här hållet i sällskap av människor.”

Katten började skratta ”Vad är
det som är så lustigt?” frågade
Filuren. Katten fortsatte skrattandes ”Haha. Du lär inte hitta
din mamma bland de djuren.
Om inte din mamma är en Kossa förstås, men det tvivlar jag
starkt på.”
”En kossa?” Filuren hade aldrig hört talas om ett sådant djur.
”Ja eller en ko rättare sagt. Har
du aldrig sett en sådan?” Filuren skakade på huvudet. ”En
ko är ett djur som förser människan med kött och mjölk. De
råkar för det mesta vara både
svart- och vitfläckiga, och ses
sällan utan människans sällskap.” Även om filuren inte
riktigt förstod helt än vad en
ko var, så började han förstå att
det i alla fall inte kunde vara
där han skulle hitta sin mamma. ”Men om du vill ha ett tips
från mig” sa katten och tittade
på Filuren i väntan på att han

kanske skulle nicka, vilket han
gjorde. Och så fortsatte katten.
”Så tror jag att du måste söka
efter din mamma i självaste
byn. Men byn är farlig speciellt
för en liten Filur som du. Och
inte alla människor är snälla
även om de flesta är det. Så jag
föreslår att du glömmer bort
din mamma och försöker ta dig
hem istället.” Filuren blev väldigt ledsen över att höra detta,
samtidigt som han förstod att
katten förmodligen hade rätt.
”Jag antar att jag får vända
hem då”, svarade Filuren väldigt ledset och det verkade
nästan som att katten tyckte
synd om honom. ”Se så, du behöver inte vara ledsen, du har
väl en människa som väntar där
hemma eller?” Det fick Filuren
att tänka på sina människor där
hemma. Det var faktiskt första
Forts. sid 18

Lida Yttre Gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning varje dag mellan
klockan 10.00 - 20.00. Vi har potatis, ägg, frukt och grönt.
Nu är det dags att börja med köttlådor av närproducerat nötkött. Beställning ska göras i augsept. Lev i okt-nov. Mer info kommer om innehåll och pris. Ev. kan det finnas fryst kött i butiken.
Vid frågor ring Linus 0760-217333 Lennart 0706-450167 Madeleine 0735-424193. Vi har swich.

Överlida, Ekbacken - Välkomna!
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Överlida Hotell
Överlida hotell är sålt och ny verksamhet kommer att startas där i år. Redaktionen ställde en del frågor till det kommunala
bolaget ”Gryning” för att få lite mer information än det som har stått i Borås Tidningen för en tid sedan.
Nedanstående är de svar vi fått
från ledningen. Denna verksamhet kan leda till många
fördelar för vårt samhälle på
olika sätt och inte minst genom
antalet tjänster som kommer
att behöva tillsättas. Redaktionen för ÖMT kommer att följa
utvecklingen och återkommer
med mer information i nästa
nummer. Vi har varit i kontakt
med VD Katarina Ahlqvist och
kommunikatören för bolaget,
Therese Hurtig Martinsson.
Boendet förvärvades i veckan
Gryning förvärvade hotellet i
Överlida den 16 februari i år.
I skrivande stund pågår inventering och komplettering av
bland annat möbler och köksutrustning. Allt ska förberedas
för att ta emot nyanlända ungdomar så snart som möjligt

efter att vi fått tillstånd från dose alla ungdomars behov.
Inspektionen för socialt arbete. Vår målsättning är att anställa
människor med högskoleexaBoendet startar under sensom- men men inte för alla anställningar. Vi kommer till exempel
maren
Vi beräknar att första gruppen anställa åtta ungdomsassistenav ensamkommande barn och ter som arbetar enligt schema
ungdomar skrivs in på Lyran som inkluderar dag-, kvällsoch helgarbete. Vi ska också
Överlida i slutet av augusti.
Vi räknar med att anställa runt anställa tre personer som bara
15 personer och vi ser gärna ska arbeta nätter.
att de anställda bor i närområ- När det handlar om språkundet. Ungefär tio av tjänsterna dervisning och fritidsmöjligkommer att vara tillsvidare- heter kommer vi att ta kontakt
anställningar och ungefär fem med Svenljunga kommun och
timvikariat. Den kompetens vi få mer information. Men alla
efterfrågar är socionomer, so- förslag är välkomna. Mer om
cialpedagoger, behandlingsas- våra verksamheter och orgasistenter och lärare men också nisationen kan du hitta på vår
människor som är duktiga på hemsida.
matlagning, musik, idrott och
fastighetsskötsel. Vi strävar all- http://www.gryning.se/
tid efter att blanda olika kompetenser och på så sätt skapa Andra relevanta sidor är:
förutsättningar att kunna tillgo- www.migrationsverket.se

www.ivo.se
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/stod-till-migranter/
vard-for-krigs-och-tortyrskadade/behandlingscenterstockholm/tortyr-konsekvenser-och-behandling/
För redaktionen, Elske

Hyr
Hagalund
Ska ni ha fest eller någon annan
tillställning? Hyr Hagalund
för 500:- Vid barnkalas
är hyran endast 100:-

Bokning ring
Marie 070-622 81 87

a

Behöver Ni hjälp med digital-TV?
Vi fixar allt inom branschen.

Vänd Er med förtroende till:

Redskapsgatan 3, SKENE

Rune Gustavsson Tel: 0320-405 17
Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer
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Soporna minskar, miljön blir bättre och vår
ekonomi främjas när vi bryr oss.
I Mjöbäcks bygdegård den 5 februari kunde ett 80-tal medborgare lyssna till hur kommunens vatten- och
avfallschef Lovisa Björnsdotter och utvecklingsingenjör Magnus Eriksson funderade över hanteringen
av ett till mängd och innehåll ständigt växande avfall.
Förslaget till Avfallsplan 2015
– 2020 är ambitiöst och väl underbyggt. Inledningsvis ges en
bakgrund om förutsättningarna
för och nödvändigheten av att
snarast, på ett långsiktigt hållbart sätt, komma tillrätta med
ett av våra största samhällsproblem.
I början av 1900-talet slängde
varje svensk 25 kg avfall per
år. Nu är motsvarande mängd
500 kg - en ökning av nära
2.000 procent ! Och soporna
fortsätter att växa. Om ingen
förändring sker riskerar vi en
fördubbling av hushållsavfallet
på bara 20 år.
Att minska mängden avfall
är då den ena uppgiften, att
förändra sopornas innehåll

den andra. ”Minskade avfallsmängder spar energi, minskar
utsläppen av växthusgaser och
leder till en god hushållning av
jordens ändliga resurser” kan
man läsa i inledningen av planen som omfattar allt avfall i
kommunen, inte bara hushållsavfall
Några av rubrikerna är Minska avfallsmängden och Ökad
återvinning. Citat: ”Invånarna
i Svenljunga kommun är generellt sett duktiga på att sortera
ut sina förpackningar och tidningar jämfört med andra kommuner”.
En annan rubrik är Återanvändning. Ambitionen är att bl
a fullt användbara möbler, redskap och kläder inte ska slängs

som sopor utan fortsätta att
brukas. Den som i Änglarp tittar ner i en container kan konstatera att vi nu slänger mängder av fräscha barnvagnar, helt
funktionsdugliga cyklar, till
synes nya möbler osv.
Av de frågor som ställdes under sammankomsten i Mjöbäck
kan man konstatera att kommunens avfallshantering är en
komplicerad uppgift. Några av
oss bor i glesbygd, andra i små
villasamhällen, andra åter i
hyreshus vilket kräver flexibla
lösningar. Inför den nya planen
undersöker man bl a möjligheten att källsortera i särskilda
kärl. - ”Det ska vara lätt att
göra rätt”.
Remisstiden för Avfallsplan

2015-2020 gick ut den 18 februari men förslaget finns fortfarande att läsa på kommunens
hemsida www.svenljunga.se.
Där finns även bilder på tilltänkta sopkärl.
I maj-juni kommer planen att
tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Sedan är
det upp till oss medborgare och
kommunens företag om och
hur vi vill bidra till avfallsproblemens lösning.

Avdragsrätten ändras
Dags att byta pensionssparande
Kontakta oss så hjälper vi dig.
Tobias Ljung är en av våra rådgivare som
du kan träffa på tel. 0325-327 05

Mjöbäcks Sparbank
www.mjobackssparbank.se

Tel. 0325-327 00
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Lundberg

Konsert i Skara Domkyrka

Än en gång var Kyrkokören med om en fantastisk konsert; denna gång gick turen till Skara Domkyrka
den 8 februari. Sedan 2009 har Mats Backlund rest runt till olika kyrkor i Sverige för Läkarmissionen
med ”Sånger för Livet-konserter”.
Det är en fantastisk upplevelse, som med vår sång, solister
och musiker kan stödja kampen mot fattigdom och sjukdom bl.a. i Sydafrika.
I år hade Mats Backlund
med sig Janne Schaffer, Tobias Ågren och hans husband
”Clazz”, fyra professionella
musiker från Värmland.
Vi sjöng, tillsammans med ca
250 andra kördeltagare, allt
från Vivaldi, Mozart, Bach till
Abba, Gärdestad och slutade
med Lasse Åbergs ”Min piraya
Maya” där hela kyrkan var engagerat med rörelser. Det var
en fantastisk syn att se med
vilken entusiasm som publiken
engagerade sig.
Vi startade redan i september
med att öva i Ullared under
ledning av Mats Wibro. Sedan hade vi ett uppehåll fram
till januari då vi satte igång

hemfärden, som gick samma
väg som vi kom, med uppehåll
i Vårgårda för en välbehövd
fikapaus. Vår kyrkokör kom
hem till Överlida kl. 23.15.
Det var en lång och intensiv
dag, och vi hade allt som allt
så jätteroligt!
Karen

igen med övningar i församlingshemmet i Ullared. Det är
många som kommer från olika
håll, bl.a. Falkenberg, Östra
Frölunda och så klart vår egen
Kyrkokör, Mjöbäck, Överlida
och Holsljunga.
Söndag förmiddag gick då turen till Skara, med buss. Vi
stannade i Vårgårda för att
äta lunch. Vi fortsatte sedan
till Skara där vi skulle vara kl.
13.00 för övning tillsammans
med de andra körsångarna och
musikerna. Det blev 2,5 timmars intensiv övning. Vi fick
då en 1 timmes paus för att inta
vår medhavda fika. Kl. 18.00
skulle konserten börja, så då
skulle vi stå på vår plats.
Det blev en tvåtimmar lång
konsert, utan paus, och det var
helt fantastiskt! Tror bestämt
att alla var nöjda med dagen.
När allt var slut blev det tid för

Telefon 0325-66 13 30
Numera gör vi även
snuspåsar av våra band
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Mjöbäcksprofilen
Detlef Markert. Född den 22 november 1951 i Köln, Tyskland, men jag har bott nära Hanover i 30 år innan jag flyttade till
Mjöbäck permanent 2005.
I Tyskland hade jag en egen
rörläggningsfirma, men i 2005
sålde jag firman efter en hjärtinfarkt.
Familj: Min fru Elke och våra
fyra barn. Alla våra barn bor
i Tyskland med sina familjer.
Vi har också fyra barnbarn av
vilka det sista tillskottet var ett
tvillingpar.
Hur trivs du i Mjöbäck: Vi
trivs jättefint här i Mjöbäck.
Under 2002 reste vi runt i Sverige, ca 300 mil, för att söka
efter ett hus, som skulle bli
vårt fritidshus när vi skulle gå i
pension. Vi var bl.a. i Småland,
Ingatorp och Limmared, men
fastnade för Mjöbäck. Mitt
i natten kom vi till Överlida
Hotell för att övernatta. Där
fick vi ett jättebra mottagande
med smörgåsar och kaffe. Vi
tittade på huset i Mjöbäck och
bestämde oss med detsamma
att här skulle vi bo. Elke var
ledsen hela vägen tillbaka till
Tyskland, eftersom hon så gärna ville stanna i Mjöbäck.
De första 3 åren hade vi huset
som fritidshus, men efter hjärtinfarkten bestämde vi oss för
att flytta permanent till Mjöbäck. Vi är nu svenska medborgare sedan 2010.
Intressen och hobbys: Jag tar
gärna fram gitarren och spelar,
det har även blivit att jag gjort
några egna låtar. I Tyskland
hade jag tillsammans med en
kompis en dansbandsorkester.
Vi spelade bl.a. till bröllop och

andra fester. Numera blir det
bara för avkopplingens skull.
Jag målar även tavlor när jag
finner den rätta inspiration.
Även fisket har jag som hobby. Var med i en fisketävling
i Överlida, och fick då tredje
priset.
Ett annat stort intresse är detsamma som så många andra
har här i Mjöbäck och Överlida, och det är mattcurlingen.
Det är ett mycket bra sätt att
komma ut och träffa andra här
i området.
Favoritmusik: Det är mycket
60- och 70- tals musik, Beatles, Bryan Adams, dansmusik
och svensk musik. Dock icke

rap musik.
Favoritmat och dricka: Filet
Wellington, vatten och Fanta.
Motto: Efter hjärtinfarkten
”Lev varje dag, som den vore

den sista”.
Detlef har många fina tavlor,
som han har målat. Jag tycker
de är värda en utställning.
Karen Böhnke

i trakten?
Försäljning och Rekord
2013 fick jag äran att komma med i Moghults
symöte. Det startades för längesedan.
reparation
av bilar!
Petterssons Bil AB Mjöbäck
Tel. 0325-340 19, 343 05

Två av ”sytanterna” som fortfarande är med började 1958
och då hade symötet hållit på i
åtskilliga år.
Vi träffas varannan tisdag hemma hos varandra, ordningen är
fastställd efter adressen. Alla
har med sig handarbete, lite
”skvaller”, ett gott humör och
gärna några bra berättelser från
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förr. Värdinnan bjuder på något
gott att äta och lite kaffe. Vi är
i blandade åldrar, från 40+ till
80+, vilket gör samvaron extra
trevlig.
Finns det någon sammankomst
i bygden som hållit på under
längre tid? Skicka gärna in till
ÖMT och berätta!
Jeanette

Frihet att välja

Trygghet

Från start
til

l mål

Läs mer på
www.mjo
backs.se

www.mjobacks.se
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Allt

En härlig dag i parken
Det är sportlov och alla våra barn är lediga från
förskolan. Vi är fyra mammor som har barn i
samma ålder och brukar träffas. Denna dag är det
lovat sol och vackert väder och vi har bestämt oss
för att åka pulka och grilla korv i vår vackra park i
Mjöbäck.

inom glas!

Solen har hållit sig framme
några dagar och detta har tagit
på snön i backen märker vi när
vi kommer fram, men barnen
lyckas ändå få fart på pulkorna
och det hörs härliga skratt och
muntert prat i backen. De allra
minsta barnen kryper runt i
snön och vi drar runt dem i pulkorna.

Mjöbäcks Glas AB
Telefon 0325-343 06

Efter mycket härligt pulkaåk är
det dags för att tända elden för
att sedan avnjuta en god lunch
i det lilla huset vid dammarna.
Alla hjälps åt att grilla korven
och vi äter och dricker i det
härliga solskenet som blänker i

dammens spegel av is.
Omgivningen lockar snart barnen till lek igen och stenarna
vid dammens kant lockar barnens intresse. De fantiserar och
bygger och tillsammans med
pinnar, strån och vedträn blir
det torn och slott. En och annan sten kastas ut på isen och
vi märker att de blivit varma av
solen och smälter ner i isen.
Efter fyra timmar har det blivit dags att bege sig hem igen
och vi har haft en underbar dag
i parken. Tänk vilken härlig
plats vi fått i Mjöbäck.
Frida

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

Frukost, Hemlagad lunch
LUNCH,
LAGAD MÉ
Pizza, m.m
Mån - ons
Tors
Fre
Lör - sön

08.00
08.00
08.00
14.00

-

2015 rullar på med raska steg
vi avslutade 2014 med en
sedvanlig nyåraftonsträff på
Näset för alla som vill, vädret
var väl ingen höjdare men det
anslöt väl ca 40 personer som
grillade korv och umgicks en
stund på förmiddagen för att
sen gå hem var för sig och fira
in det nya året.
Byalaget kommer att ha årsmöte tisdagen 31/3 på Långehall kl 18.00, vi bjuder på
smörgåstårta, se separat annons- Välkommen o passa på
att komma och säga din sak.
Annandagen 6/4 har vi det

15.00
20.00
21.00
21.00

VARD. 11-15
Pizzor, rullar, hamburgare m.m.
VÄLKOMNA
500 m →
Mjöbäcksbaren Banderoll.indd 1

PIZZA

Vi bakar pizzor efter 16.00 tors - fre
och hela lördag & söndag

2012-05-10 09:30

tisd – fred 11-20

Är ni
flera...
lörd
– sönd 12 –20
Lagar vi mera...
Välkomna!
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som nu kan kallas tradition,
Påsk promenad på Näset, med
tipspromenad, lotterier m.m –
en härlig våraktivitet, håll utkik
i tidningen!
Lördagen 9/5 städar vi Näset –
ta med dig en kratta och kom
ned o hjälp till att få en fin badplats !
Vi bör ligga på kommunen igen
om cykelväg mellan Överlida Mjöbäck, någon som känner att
det skulle jag vilja jobba med
mot kommunen, hör gärna av
dig till oss!
Ha en härlig vår
Överlida Byalag

Ny lekplats
Lagom till våren ska förhoppningsvis vår nya lekplats stå
färdig. Kommunen håller just
nu på att göra i ordning den
gamla lekplatsen mellan Saturnusvägen och Regnbågsvägen.
Byalaget var i höstas med och
bestämde vilka redskap som
skulle sättas upp. Ska bli riktigt
kul tycker vi att det äntligen
blir en lekplats i byn igen.
Fågelexpert på besök
Jan Stenberg, fågelexpert och
känd från Radio Halland besöker oss den 12 april och berättar om våra fåglar. Han kommer även att visa vackra bilder.
Missa inte detta tillfälle att lära
dig mer om fåglar.

mälan till Marie eller till Göran
i affären sen. 1 augusti.
Författarbesök
I slutet av januari var Andreas
Karlsson från Falkenberg på
besök i bygdegården och berättade gamla levnadshistorier för
1600-talet.
Politikermöte
I mitten utav februari träffade
byalaget våra lokala politiker,
Jan Axell (S), Mary Brimstedt
(S), Peter Kobbe (Fp) och Anders Selfors (C). Vi framförde
våra åsikter om hur vi vill att
framtiden i Mjöbäck ska se ut.
Viktigt att vi har en bra dialog
och ett gott samarbete med
våra politiker.

Fixardag
11 maj träffas vi på Hagalund
för att ställa i ordning dansbanan inför denna säsong. Vi träffas kl 17 för att städa och kratta
m.m.

Medlemsavgift
Även i år är medlemsavgiften
oförändrad och det innebär
25:-/pers eller 100:-/familj. Vi
tackar på förhand för ert bidrag
som möjliggör att vi kan hålla
Hagalund igång och smycka
Hagalundsfest
byn m.m.
Den 8 augusti är det dags igen Besök gärna vår hemsida för
för knytkalas på Hagalund. aktuella aktiviteter, www.byaDeesel spelar och vi fixar med lagetmjoback.se
dukningen. Ni tar med mat och
dryck. Vi hoppas på lika många
Marie
festsugna som förra året. An-

Blommor och
Presenter
till vardag och fest,
i glädje och sorg
Välkomna in Susanne och Annika
Hallångsvägen 3 ÖVERLIDA

Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13 sön stängt.

Vi finns på facebook och
Instagram - gilla oss där!
Tel.0325-321 00
www.susannsblommor.se

Skolan blir kvar!

Tel. bil 070-577 83 73,
kontor 0325-320 62

Beslutet om att lägga ner en skola i Högvad är upphävt!
Det var med stor glädje att vi
kunde läsa i Boråstidningen,
den 21 februari, att vår fina
Mjöbäcks skola får vara kvar.
Några citat från tidningen:
Svenljunga: Skolutredningen
kommer att bli en del av landsbygdsstrategin. Det har kommunfullmäktige beslutat. Beslutet om att lägga ner en skola
i Högvad har också rivits upp.

Med ett ökande elevantal behövs alla skolor i kommunen.
Det anser den nya majoriteten.
”Skolorna är fulla i dag och vi
väntas få hit ännu fler barn, vi
kan inte lägga ner Mjöbäcks
skola, var skulle vi i så fall
placera de barnen”, säger ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden Monica Björsell (LBPO).
Sammanfattat
av Karen

UTFÖR ENTREPRENADARBETEN
KRANBIL ● FÖRSÄLJNING AV GRUS

Söndagyoga i
Överlida!
Prova gärna på!

ELSKES

ELSKES

…massage, samtal, yoga och avspänning. Ge dina
nära och kära en skön upplevelse!
Ge
kära enett
upplevelse
i form av
Gedinadem
presentkort!
Varmt välkommen!
ett presentkort i julklapp!
Elske Teppema

…för taktil massage, samtal, yoga och avspänning.

Varmt välkommen!
Elske Teppema
www.elskes.se

www.healyourheart.se
0325-342 04, 070-214 60 15

0325‐34204 070‐2146015
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Jan det behöver inte se ut exakt så här. Om hjärtat tar för stor plats så ta bort det.

ELINSTALLATION | KNX | SMARTA HUS | DATA
VÄRMEPUMPAR | SOLANLÄGGNINGAR | LEDBELYSNING
NÄTVERK EFTER INKOMMANDE FIBER

Stephan Hentzler
s t e p h a n @ 2 e l e c t r i f y. s e
0707 181780

Fredrik Ung
f r e d r i k @ 2 e l e c t r i f y. s e
0707 684076

ER
VI SÖK ER
RIK
ELEKT

Älekullavägen 1, 512 65 MJÖBÄCK
Telefon: 0325-341 70 Fax: 0325-342 87 E-post: mjoback.rev@telia.com

Överlida Plåtslageri AB
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Sportlovscurling
på Långehall

En uppskattad tradition på sportlovet är mattcurling
på Långehall. Detta år blev det två dagar.
På tisdagen fylldes salen med
28 ungdomar och 12 vuxna
som visade spelglädje och uppskattning för att få mattcurla
ett par timmar. De 15 ungdomar och 8 vuxna som kom på
torsdagen hade lika roligt med
sitt spel.
ÖIK tackar Berit, Hasse, Silva,
Göran, Yvonne, Urban F. o
Urban L. som ställer upp och

gör det möjligt att erbjuda våra
ungdomar dessa speldagar.
Det är så roligt att se dessa
ungdomars spelglädje och de
visar sin tacksamhet att de
sporrar oss att planera att köpa
stenar som är hälften så tunga
och försöka erbjuda spel för
ungdomar lite oftare.

”Problem
med elen
- Vi fixar felen”

Ulla-Britt Lidrot

Stuvhult 104, 310 63
ÄLVSERED 0325-313 10
Mobiltelefoner
Sigvard		
070-638 64 87
Patrik		
070-563 53 18
Andreas		
070-200 86 45

Ny lärare på
Mjöbäcks skola!
Namn: Cecilia Larsson
Ålder: 25 år
Bor: I Älvsered, uppväxt i Göteborg
Tidigare arbeten? Demensundersköterska, lärare i Sexdrega
och på Mogaskolan, mm.
Favoritämne när du själv
gick i grundskolan? Svenska.
Fritidsintressen? Mat, jag älskar att laga mat och baka.
Favoritmaträtt? Moule Marinière.
Om du vann mycket pengar,
vad är det första du skulle
göra då? Jag skulle bygga ett
nytt designer hus från grunden,
(och betala CSN-lånen.)
Hur många stolar står runt
ditt köksbord? Fyra stycken.
Har du några framtidsdrömmar? Ja, att någon gång i mitt
liv arbeta som lärare på ett
barnsjukhus.
Har du något motto? Allting
löser sig till slut och har det

Butiken med egen tillverkning!

inte löst sig så är det inte slut.
Ett motto till: If nothing goes
right, go left!
Vad är det viktigaste du vill
skicka med dina elever? De
ska tro att allt är möjligt, att tro
på sig själva!
Jeanette

Stearinljus med personlig och unik design, framtagna
och hantverksmässigt framställda för särskilda tillfällen..

Vardagar:
10.00 – 18.00
Lördagar:
10.00 – 13.00
Telefon:
0325-322 22

Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!
Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas

15

Unga valde att rösta PRO Högvads årsmöte
I höstens val till kommunfullmäktige var det rekordmånga
förstagångsväljare i Svenljunga som valde att rösta. Så
många att vi har det högsta
valdeltagandet bland just förstagångsväljare i landet.
Totalt röstade 94 procent av de
som fick rösta för första gången till kommunfullmäktige i
Svenljunga. Det är en ökning
med 21 procentenheter jämfört
med valet 2010. Vid valet 2006
var det 64 procent som röstade.

Resultat för hela landet
Enligt Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, röstade
totalt 77 procent av förstagångsväljarna till kommunfullmäktige 2014 i Sverige. Det är
en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2010 då 74
procent av förstagångsväljarna
röstade.
Bo Lundberg

Fatmir och Diart

våra skyddslingar från Kosovo och som tidigare
bott i Överlida några år, var här på snabbvisit i
slutet av december.
Med ekonomisk hjälp från
många fina vänner i Överlida,
kunde de ta sig hit med lågprisflyg och genomföra det
nödvändiga läkarbesöket i Göteborg.
Diart, som nu är 7 år, behövde
komma för kontroll, och det visade sig att han utvecklas fint
och inte behöver komma tillbaka på några år.
Många i Överlida har hjälpt till
för att möjliggöra denna resa.
Särskilt Frida, Mattias och
Alexander såg till att förgylla
deras få dagar här på olika sätt,
bland annat också genom ett
besök i leklandet i Borås. Det
var en speciell upplevelse för
Diart att få leka där tillsammans med Alexander.
Fatmir och Diart fick också
med sig kläder och leksaker,

plus lite kontanter.
Situationen i Kosovo är under
all kritik och många flyr landet.
Fattigdom, korruption och arbetslöshet präglar hela landet.
Vår familj kämpar varje dag
för sin överlevnad. Glädjande
nog har Resa, Fatmirs fru, fått
tillbaka sitt jobb som tandsköterska. Hon jobbar långa dagar
till sent in på kvällen.
Fatmir har sökt många jobb
men utan resultat.
Familjen ser framemot sommaren, då de åter kan odla sina
grönsaker. Familjen är friskare
på sommarhalvåret, då de får
mer mat och näring i sig.
Fatmir och Diart hälsar och
tackar så hjärtligt för allt stöd
och för de bidrag de har fått för
att kunna genomföra denna för
dem livsviktiga resa.

PRO Högvad är den enda pensionärsföreningen
i Holsljunga, Överlida, Mjöbäck och Älvsered.
Bland nyheterna hör att föreningen har sänkt
åldersgränsen för medlemskap.
Det innebär att alla personer
som fyllt 60 år kan bli medlemmar och delta i alla våra
aktiviteter. Det framgår av vår
hemsida www.pro.se/hogvad,
medlemsbrev och tidningarnas
medlemsnytt om bl.a. gymnastik/bingo, boule, curling
på nålfiltsmatta, danskvällar och medlemsmöten med
kaffe, lotterier och musikalisk
underhållning. Anledningen
till att föreningen erbjuder en
lägre åldersgräns för nya medlemmar är det behovet som
finns för att bättre kunna förbereda sig på pensionärslivet
och överbrygga en ofta stressad tillvaro. Att ställa om till
en annan lugnare levnadsstil
med en många gånger försämrad ekonomi är inte alltid lätt.
Därutöver kommer behovet
att få en positiv, social gemenskap med andra likasinnade.
Föreningen hoppas också att
härigenom få nya medlemmar.
Ett sextiotal medlemmar kom
till Älvsereds Bygdegård när
PRO Högvad höll sitt årsmöte
den 20 februari. Ordföranden
hälsade nya och nuvarande
medlemmar välkommen, varefter Yngve Ruud och Ingeman
Harrysson genomförde Parentation över 6 avlidna medlemmar. Till deras minne tändes
ljus och följande versrader
lästes upp: Hjärtat har klappat
så varmt för oss alla. Ögonen
har vakat och strålat så ömt.

Elske
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De stannat nu har, slocknat till
sorg för oss alla, men vad Ni
har gjort skall aldrig bli glömt.
Därefter följde årsmötesförhandlingarna. Manfred Eberhardt valdes till mötesordförande och Inger Johansson
till sekreterare. Verksamhetsplanen för 2014 lästes upp och
godkändes liksom föreningens
resultat- och balansräkning.
Revisorernas berättelse godkändes och styrelsen erhöll
annsvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Gun Svensson,
Holsljunga, valdes till ny ordförande. Ny vice ordförande
blev Calle Dolonius, Överlida.
Omval av Evy Johansson, kassör. Till övriga styrelseledamöter valdes Eivor Gustavsson, Ann-Marie Öhnn, Birgitta
Kilborn och Sven Eriksson.
Övriga val genomfördes enligt
valberedningens förslag. Till
de avgående styrelsemedlemmarna Frideborg Öman, Elsa
Lindqvist, Yngve Ruud och
Manfred Eberhardt överlämnades blommor som tack för
deras insatser.
Efter kvällens lotteri och en
utsökt god middag avslutade
mötesordföranden kvällen med
ett stort tack till team Evy som
åter planerat och framgångsrikt
genomfört kvällens arrangemang. Varma applåder bekräftade deltagarnas uppskattning.
Insänt av Manfred Eberhardt

Illustration: Catrin Löfström

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

Falkenbergsvägen 30, Östra Frölunda Tel. 0325-303 76
ÖPPET: Vard. 14-18 - Lörd 9-12
Vi säljer Flügger färg www.flugger.se
Du kan även köpa bilvårdsprodukter som Schampo, flytande Isskrapa,
Tjärlösare, Fälgrengöring och mycket mer hos oss på Nygårdsvägen 6 B!

VÄLKOMMEN!
Intensiv Avfettning

www.4wshop.se

FÄRGINDIKERANDE KALLAVFETTNNG
I VÄRLDSKLASS!

HANDELSPLATS
FÖR PROFFS &
HEMMAFIXARE

- Löser tjära, flygrost och övriga smutsprickar
- Skonar plastdetaljer
- Färgindikerar på tjära och flygrostprickar
- Fungerar på både våt och torr yta
”Den bästa produkten på marknaden!!”

Torco Fuel Accelerator - Hästkrafter på Flaska!
är inte bara en tillsats som höjer bensinens oktantal.
Använd Fuel Accelerator till bl a veteranbilar, motorcyklar, ATV, Go-karts, båtar, etc.
Tillsatsen ger främst en höjning av oktantalet i bensinen men den sänker även avgastemperaturen.
Det här innebär att man får en fullständig förbränning av bränslet i motorn vilket ger mer effekt.
När motorn inte knackar så lämnar den mer effekt. Maximal ökning är 14 oktan.
RedLine bränsletillsatser är utvecklade för att ge skydd och renhet i
bränsle- och förbränningssystem. Optimala driftsförutsättningar ger låg
bränsleförbrukning och rena avgaser.
Nygårdsvägen 6 B, 512 65 MJÖBÄCK
0325-49 79 79 | kontakt@4w4u.se

Du hittar även ett urval av Red Line och SONAX produkter hos:

Lantmännen i Älvsered!
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VI SÄLJER ETT URVAL
AV RESERVDELAR
TILL SMÅ OCH STORA
”Kina” ATV.
Via vår Webshop!

Forts. från sid 6
Den lilla filuren ...
Att inte vilja se av Jan Guillou
Utanför Sveriges gränser dånar
den världsbrand som med tiden
ska komma att kallas Andra
Världskriget. För Lauritz, den
äldste av bröderna Lauritzen,
blir det allt svårare att undvika
att ta ställning.
Familjens största ekonomiska
tillgångar finns i Tyskland,
liksom barnens morföräldrar.
Men Tyskland har ockuperat
brödernas hemland Norge.
Äldste sonen Harald är SS officer och stationerad i Oslo. Dottern Johanne arbetar inom den
norska motståndsrörelsen, den
andre sonen är officer i svenska flottan och yngsta dottern är
någon slags spion.
Kriget är inte bara på väg att
slita söner Europa utan också
hela familjen. Och varje gång
det ser ut som en ljusning blir
det bara värre. Till slut handlar
det bara om att överleva – fysiskt och moraliskt.

Jan Guillous romansvit Det
stora århundradet är en berättelse om 1900-talet, mänsklighetens största, grymmaste och
blodigaste århundrade. Att inte
vilja se är den fjärde delen i serien.
Jeanette

Mjöbäcks Pallindustri AB
Nygårdsvägen, 512 52 Mjöbäck
Telefon 0325-343 02

gången, sen han försvunnit,
som han börja tänka på dem
och han kände hur mycket han
saknade dem där hemma. ”Ja
två faktiskt” svarade han katten. ”Men då så, vad skall du
med en mamma till när du har
två underbara människor där
hemma som älskar dig och tar
hand om dig?” Det hade Filuren faktiskt aldrig tänkt på.
”Min mamma lämnade mig
när jag var 13 veckor” fortsatte
katten. ”Ända sen dess har jag
bott hos ett gammalt par och de
tar så väl hand om mig. Jag har
allt en katt kan önska sig och
jag kan tänka mig att du har allt
som en Filur kan tänka sig.” Filuren log. ”Du har rätt, det har
jag, tack.” Katten log tillbaka.
”Så vad skall du göra nu
då? Fortsätta sökandet efter din mamma eller bege
dig hem till dina människor?” Filuren funderade
ett tag och plötsligt kändes
det inte lika viktigt att hitta
sin mamma; han ville bara
hem till sina människor
igen och sin varma trygga
bur. ”Jag skall hem” sa Filuren beslutsamt och log.
”Det låter bra gör du så. Så
skall jag ta mig hem också
till mina människor, det är
mysstund som väntar där
hemma. Det var trevligt att
pratas vid och jag hoppas
att hemresan går bra”. Katten log . ”Tack så mycket,
vad skall jag kalla dig?”
”Du kan säga Maja” sa katten. ”Okej tack Maja för

allt”. Katten log igen. ”Ingen
fara, ta nu hand om dina människor” sa hon och sedan sprang
hon iväg mot byn. ”Detsamma” ropade Filuren och hoppades på att hon hörde.
Så då satt han här igen, ensam
på ängen och vi var tillbaka
från början i nutid, hur i hela
friden skulle han hitta hem?

Fortsättning följer
nästa nummer
Jenny Senor

Illustration: Catrin Löfström

Ekologiska salongen nära dig!
Klippning
Växtfärgning
Hårbottenmassage
Hårbottenanalys
med mera ...

Lindsbovägen ● 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 ● Fax 0325-331 12
www.claessonsmekaniska.se

Mårdaklev
Emma 073-535 08 01
www.salongnature.com
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Nu är det snart Påsk, så då kan det väl passa bra
med några goda recept till Påskbordet?
Påskkaka med saffran 800 g mjölig potatis
och ananassalsa
400 g jordärtskockor
Ca 45 minuter

Påskkaka
200 g margarin eller smör
3 dl råsocker
1 tsk vaniljsocker med äkta
vanilj
3 st ägg
1 dl mjölk
0,5 g saffran
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
Ananassalsa
1 st ananas
3 st passionsfrukter
2 dl crème fraiche 17 %
3 msk florsocker
1,5 tsk rosépeppar, ca
Tillagning:
Smörj och bröa en form.
Sätt ugnen på 175°C.
Rör matfett, vaniljsocker
och socker lätt och luftigt.
Tillsätt äggen, ett i sänder, under omrörning.
Blanda bakpulver, saffran
och mjöl och rör ner i smeten växelvis med mjölken.
Häll smeten i formen och
grädda i nedre delen av
ugnen i ca 1 timme.
Ananassalsa:
Skala ananasen och skär den
i kuber. Dela passionsfrukterna och skrapa ur dem.
Lägg frukten i en skål. Vänd
ner crème fraichen. Blanda i
florsocker och rosépeppar.

Tjälknöl med potatis- och
jordärtskocksgratäng

2 vitlöksklyftor
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk
1 ½ tsk salt
2 krm svartpeppar

Så här gör du:
Sätt ugnen på 75°C
Tjälknöl: Lägg den frysta steken i en ugnssäker form. Ställ
in den i nedre delen av ugnen
Sätt in en köttermometer
efter ca 6 timmar. Låt stå i
ugnen till köttets innertemperatur är ca 65-70°C, det
kan ta ytterligare 6 timmar.
Koka upp vatten med salt,
socker och kryddor i en
gryta och låt kallna.
Lägg ner den varme steken i
lagen. Låt den ligga i lagen
i 4-5 timmar i kylskåp.

070-860 34 99
ÖVERLIDA

Gratäng:
Sätt ugnen på 200°C.
Skal och skiva potatis och jordärtskockor. Skala och finhacka
vitlöken.
Blanda grädde och mjölk
i en kastrull. Lägg ner rotfrukterna och vitlöken och
koka upp. Krydda med salt
och svartpeppar. Häll upp i
en ugnssäker form och sätt
mitt i ugnen 30-40 minuter
eller tills potatisen är mjuk.
Ta upp steken och torka
den lätt med hushållspapper
Skär steken i tunna skivor
och servera med potatis- och
jordärtskocksgratäng.

Solidhus erbjuder dig en bostad i
enfamiljshus, radhus, parhus samt
flerfamiljshus i trivsamma miljöer.
Vill du också bo bra?
Kontakta oss för mer information.

Tjälknöl

6 portioner
1 ½ kg fryst fransyska
1 l vatten
1 dl salt
½ dl socker
10 krossade enbär
1 tsk torkad rosmarin
2 lagerblad
Potatis- och jordärtskocksgratäng

Vi har
hyreslägenheten
du söker!

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
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www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!

Hälsorutan:

Nytt om Chiafrön!

Det har blivit väldigt populärt med chiafrön, och
inte bara för de som tränar. Det är något som
också tillhör ”Superfoods”.

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

Besök www.dstryck.se för mer info.
Gör ett besök hos:

LANTMÄNNEN
i Älvsered

Ordet Chia betyder styrka.
Och de små fröna kommer från
Mexico. Sedan urminnes tider
har de använts av Aztekerna.
I den norra delen av Mexico tillhör chia basfödan för
”Tarahumara”stammen
som
bor där.
Chiafröna är rika på sånt vi behöver, såsom omega-3, fiber
och protein. De har ett otroligt
högt näringsinnehåll. Har du
inte använt dem, prova gärna!
De innehåller en hel del nyttiga
mineralämnen såsom fosfor,
kalcium och kalium. Du kan
använda dem till det mesta, i
müslin, i smoothies, i gröt, i
bröd mm. Chiafrön består av
gelébildande fibrer som bidrar
till att blodsockernivån stiger
långsammare. Du kan ta ett
glas vatten med en matsked
frön i. Låt stå en stund innan
du dricker det. De ger också en
bra mättnadskänsla. Det är givetvis väldigt bra om du vill ha
en bättre fungerande tarm och
motverka förstoppning.

Du kan göra världens enklast
och godaste frukost med dem!
Ta dem med lite havre- eller
mandelmjölk, några bär och
frukt. Allt kan du förbereda på
kvällen och du ställer in din
frukost i kylen.
1 portion:
Ingredienser
2 msk chiafrön
1 dl blåbär
1 dl mandelmjölk
Garnering:
grovt hackade nötter
Mixa eventuellt blåbären och
blanda med chiafrön och mandelmjölk.
Plasta in och låt vila i kylskåpet över natten.
Toppa med hackade nötter och
finskuren bananbitar, ät och
njut!
Önskar alla läsare en frisk
och hälsosam vår! Elske

Banken bygger om
Banken håller på att byggas om och redaktionen
har därför ställt några frågor till bankpersonalen.

Stor sortering för hus och hem
bl.a trädgårdsartiklar, verktyg,
färg, hund och kattmat.
ÖPPET

måndag - fredag
kl. 7.30 - 17.30
lördag
kl. 9.00 - 13.00
telefon:
0325-311 08

Välkomna!

På vilket sätt har behoven
ändrats?
Vi är fler anställda på banken
än vi var förr och behöver därför flytta fram disken för att
skapa fler arbetsplatser bakom.
Senast något gjordes var 1999,
så det var tid för en uppfräschning.
Vad ska anpassas?
Vi flyttar som sagt fram kunddisken och skapar fler arbetsplatser. Vi kommer också skärma av kontorslandskapet från
kundytorna och bygga in skrivare och annat som låter för att
få en bättre arbetsmiljö.
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När beräknas ombyggnationen vara färdig?
Ombyggnationen är förhoppningsvis klar inom ett par veckor, och bör alltså vara klar när
tidningen kommer i lådorna.
Något nytt från banken i övrigt?
I övrigt på banken så arbetar
vi mycket med våra pensionssparare just nu. Avdragsrätten
på privat pensionssparande har
sänkts och kommer att slopas
2016. Vi behöver därför träffa
våra kunder för att göra om det
privata sparandet.
Redaktionen/Elske

Hur känns det att fylla 80 år ?

Barncitat om djur ur
boken ”Gamla tanter
Jo, tack på många sätt, men det gör inte ont. Trots att man kunnat förbereda lägger inte ägg” av
sig på att denna dag skulle hända, så känns det ändå overkligt. Vid eftertanke Mark Levengood
så tänker man vid fyllda 80 år nära nog på samma sätt som för 60 år sedan. • Kvinnodjur är duktigare än
Möjligtvis tror man, att man
vid högre ålder också blivit förnuftigare och något duktigare
att klara av vardagslivet. Man
borde fråga barn. Av dem får
man ju veta sanningen, redan
när de ännu inte har fyllt 10 år.
Nu har det ju hänt att min
80-årsdag beskrivits i tidningen som går ut till alla hushåll i
vårt närområde. Alla vet därför
redan att födelsedagen firades
på annan ort för att träffa just
de egna barnen och barnbarnen
i åldern mellan 5 och drygt 50
år och så blev det också i Skåne
där en del av barnaskaran bor.
Det blev gemensam middag
12.00, revy 16.00 med fart och
fläkt samt härlig 50-tals musik.
Kvällsmat mitt under revypausen (1 timma) och senare på
kvällen filmtime med familjefilmer då barnen var unga.

Jag hade förberett ett litet tal
till barnen. Det lyder i en något avkortad version följande:
”När mor- och farfar fyller 80
år”. En far, en far- och morfar är en helt vanlig man, som
ibland förvandlas till äventyrare, vissångare och sagoberättare. En far kan göra vad som
helst. I sin ungdom var han
med om mycket spännande
saker. Boken om hans liv ska
komma ut under detta år, sägs
det. En del av innehållet har
redan skrivits om i Svenljunga
& Tranemo Tidning. En far,
morfar och farfar har huvudet
fullt av upplevelser, som han
gärna delar med sig av. Han
har nog vettiga åsikter om politik, musik, film, religion, sport,
skratt och om hur man bör bevara miljön. Han kan lyssna till
vad barn och barnbarn har på

männen .De gör mjölk och
ungar. Och så kan de både värpa och ryta.
• Kroppen på djuret brukar sitta
bakom huvudet och så hänger
tassarna på undersidan.
• Inne i grisen finns det korvar
och skinkor. Och i rumpan på
den sitter syltan och väntar på
att bli uppäten.
• Kon har fyra magar, tre inuti
och en på undersidan.
•
Det är de korna som
springer omkring mest och
skakar på sina juver som gör
yoghurt.
• När någon har fyra ben är de
oftast inte människor.
• En typisk gris ser rosa ut och
har två hål i nosen.
• Hönan lägger ägg. Grisen lägger korv.
• Fördelen med en höna är att
Insänt av de inte stångas om de blir arga.
Manfred Eberhardt
Jeanette

hjärtat. Det blir vanligtvis ett
givande och tagande. Någon
har sagt att det kan bli något
magiskt med en pappa, farfar
och morfar. De sägs vara speciella. En klok pappa, farfar
och morfar vet att en kram kan
lindra den värsta smärta. När
jag själv var liten visste jag inte
om vi var rika eller fattiga. Det
var aldrig något samtalsämne.
Det gällde att klara sig ändå.
Vårt hem var fyllt av omtanke
och överraskningar. Och vi
sjöng mycket i syskonskaran.
Er far, morfar och farfar, som
har förmånen att fira sin 80-års
dag med Er, vill nu tacka Er.
Tack för att Ni finns och tack
för att Ni kom.
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Ärkebiskop Antje Jackeléns tal
på idrottsgalan 2015-01-09

Insamling
till
NU ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE!
VitFr.o.m. den 1 augusti upphörde verksamheten.
ryssland
Det är fantastiskt roligt att få motgång med samma värdig- Goda förebilder, kvinnor och

dela ut just priset för ledarskap! het som framgång, för de hjäl- män, behöver vi genom hela
Någon sa till mig:
per oss att bygga upp vår inre livet , särskilt under ungdomsI vårt land har vi för många styrka. De ser möjligheter där åren.
chefer men för få ledare.
andra ser problem. De tänker När vi idag hyllar en framståJag tror att det ligger något i inte i första hand på hur mycket ende idrottsledare vill jag samdet. De bästa ledarna får oss de tjänar utan hur de kan tjäna. tidigt skicka en tacksamhetens
att växa över förväntan. De tar När idrott är som bäst förenar tanke till alla duktiga ungfram det bästa hos varje individ den stolthet över det egna med domsledare i städer och byar,
på ett sätt som gagnar hela la- viljan att möta det andra, det både i kyrkan och i idrottsrörelget, så att den enes seger blir en främmande. I juste tävlan om sen. Med gott ledarskap händer
dennya
bästa,bilvårdscenter
sannaste och vack-att
miraklet:
resultat som är större
för alla.
Som ny och gammalvinst
Tefcar
kund finns nu två
kontakta:
än summan av enskilda prestaBra ledare får oss att hantera raste prestationen.
Vi tar emot
tioner. Därför är jag glad över
kläder,
Lahalls
Bilskor,
AB i Kinna, Ehns gata 2 (Näs-industriomr.), 511 56 KINNA. Växel: 0320 - att
20 få
70dela
90 ut priset till årets lehemtextil, leksaker.
dare. De nominerade är …

Det kommer även
i vår att bli en
insamling till
förmån för
Vitryssland.
Det är i dagsläget
inte bestämt datum
men håll utkik på
anslagstavlorna.

ETT STORT TACK TILL ALLA KUNDER!

Överlida Byalags

Tranemo Bilvårdscenter, Hanteverksgatan 2 (Mitt emot Fyndlagret) 514 32 TRANEMO.
Stiftelsen VitTelefon 0325-70410,Årsmöte
Mobil 0768-781552 Andreas Weichert
Jag brukar oftast inte komma
ryssland
ihåg några tal från olika galor,
31 mars kl 18.00
Vid frågor
men detta fastnade. Många kloLångehall
kontakta:
ka ord, även för oss som inte är
Varmt välkomna!
Lokalen
(Nygårdsvägen, under SkönaHus) kommer
att övertas av
Marie
så religiösa.
070-622
81 87
4W4U
Sweden
AB under hösten. Byalaget bjuder på smörgåstårta m.m.
Jeanette
Där kommer det att finnas Tefcar och Sonax konsument produkter att köpa
kontakt@4w4u.se
alternativt beställa.
073-311 66 72
Sonax och RedLine Oil produkter kan Du numera även handla hos Lantmännen i Älvsered

Behöver du hjälp i hemmet?
Är du intresserad och vill veta mer?

Det kan vara till exempel:
- Flyttstädning
- Veckostädning
- Fönsterputsning
- Bakning & matlagning
- Gardinuppsättning
- Tvätt & strykning
- mm. mm

Ring mig så kommer jag hem till Dig så går vi
tillsammans igenom vad Du vill ha utfört.
Välkommen att höra av Dig till mig.

Carina Lundin

Tel.:
0325 - 342 32
Mobiltel.: 070 - 675 70 70
E-post: 032534232@telia.com

Jag hjälper dig med det mesta.
Företaget har f-skatt sedel
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Anna-Märta
minns sin Stig

Mjöbäcksbyalag

Stig Andreasson i Lindsbo började med lantbruk
1957 då han köpte och övertog föräldragården
Lindsbo efter Anna och Johan.
Här fanns mjölkproduktion
med 15 mjölkkor och ungdjur vilken upphörde under
1990-talet. Under tiden har
han fått många fina utmärkelser, bland annat guldmedalj för
mjölkproduktion och flera andra priser.
Stig var även kyrkvärd i många
år. Han åkte även fem Vasalopp
Öppna Spår tillsammans med
bland andra Allan Svensson
från Holsljunga.
1974 åkte Stig till Norrland på
lite semester för att åka skidor.
Där fann han en kvinna som
kom från Dikanäs, Vilhelmina,
som heter Anna-Märta. Senare
byggdes där en liten sommar-

stuga, Saga Stuga, i närheten
av Anna-Märtas föräldrahem.
Där brukade vi vara ett par
veckor under sommaren för
att Stig skulle gå ut och söka
hjortron och fotografera samt
fiska med nät tillsammans med
Anna-Märtas syskon, syskonbarn och kusiner. Vi har många
fina minnen från de resor till
Norrland som vi fick göra tillsammans – tack kära Stig för
allt. Så även tack till släkten,
grannar och vänner, även Hemtjänsten som gör det möjligt
att jag kan bo kvar i vårt kära
Lindsbo.

har ny hemsida.

Besök oss gärna på
www.byalagetmjoback.se

Tack från Anna-Märta.

Anna-Märta tillsammans med sin systerson Lasse Bergström och hans hustru Eva i Saga-Stugan, sommaren
2014. Stig själv tog bilden.

För en
bekymmersfri
uppvärmning!
För en
bekymmersfri uppvärmning!

Service : Överlida Grus & Transport, 070-5778373, Tore
Tomas Johansson,
Service:VD, 076-1037375

Överlida Grus & Transport
070-577 83 73, Tore

Stig med sin kamera
hemma på gården
Lindsbo, sommaren
2014. Bilden är tagen av Anna-Märtas
brorsdotter, Kerstin
Hamreby Nygren.

VD
Tommy Stensson 0703-84 42 57
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Nätets mörka baksida
Ett nytt chattmess från Fille96 dyker upp på datorskärmen. Mira ler lite smått för sig själv och läser
orden flera gånger om innan hon inser innebörden i det hon just läst. En människa som hon aldrig
träffat. En kille som hon inte ens sett ansiktet på. Nu sitter hon där och läser att den anonyma killen på
andra sidan skärmen är intresserad av henne.
Är det ens möjligt? Hur kan
man veta att man gillar någon
som man aldrig träffat? Mira
kan inte tänka sig att hon någonsin skulle kunna bli kär i en
vilt främmande kille. Hon funderar på vad hon ska svara men
kommer inte på något lämpligt.
Tillslut skriver hon: ”samma
här.” Några sekunder senare
står det ”läst”. Hon väntar på
svaret och en kort stund efter
dyker det upp ännu ett meddelande. Mira kan nästan inte
tro att det är sant när hon läser
de tre små orden. Då visste hon
inte att svaret på frågan skulle
förändra allt. Att Fille96 vill
träffa henne känns både spännande och nervöst. Men samtidigt är hon en aning rädd. När
hon tänker efter har hon ingen
aning om vem han verkligen
är. Han kan tekniskt sett vara
en fyrtiotvåårig man. Men trots
att en del av henne vet att det är
en dum idé att träffa honom så
skriver hon: ”visst, när?”
Hon tänker tillbaka på varför
det kunde bli såhär. Varför hon
sitter och chattar med anonyma
killar på olika chattsidor. Hon
tänker på då hon senast var
lycklig. Det var inte mer än
för någon vecka sedan. Då hon
hade Alfred. Det var han som
förgyllde hennes dagar. Han
som fick henne att glömma
allt dåligt och alltid se det positiva i allting. Dagen då han
lämnade henne var den värsta
dagen i hela hennes liv. Det
var då hon förlorade sin andra
halva. Innan hon förlorade Alfred visste hon inte hur stark
kärleken kunde vara och inte
heller hur det var att verkligen
sakna någon. Det händer att
hon om nätterna ligger och gråter så kraftigt att det känns som
att bröstet ska hoppa ut. Efter
den dagen då Alfred berättade
att han hittat en annan, en tjej
i samma stad har Mira känt att

allt gått utför. Hennes livsglöd
är som bortblåst. Den meningsfullhet som hon tidigare
kände har ersatts av känslan av
misslyckande. Hon känner sig
värdelös, misslyckad, ja som
att hon inte räcker till. Lurad.
Det är vad hon känner sig. Hon
skulle vilja säga att hon hatar
honom, att hon faktiskt glömt
honom men hon kan inte längre
ljuga för sig själv. Hon vet att
han är och kommer alltid vara
hennes största kärlek. Kanske
till och med den enda kärleken
som någonsin kommer vara
äkta. Hon vet varför hon skriver med anonyma killar. Hon
älskar uppmärksamheten hon
får. Bekräftelsen som killarna
ger henne är det hon behöver
för att orka med livet. Det är
bekräftelsen som får henne att
må bra, känna att hon betyder
något.
Spegelbilden är hemsk. Tjejen
som tittar på henne kan inte
vara Mira. Hon vill inte att det
ska vara så. Hon vill inte att
den där tjejen ska vara hon.
Om hon fick önska skulle hon
vilja se ut som de där tjejerna
i modetidningarna. Smala, med
det perfekta utseendet. Undra
hur det hade känts att vara en
av de där fina tjejerna? Hon
smeker försiktigt sitt ansikte
med fingertopparna. När hon
kommer till sina läppar stannar hon upp och låter fingrarna
vila mot dem. Än en gång tittar
hon sig i spegeln men den här
gången djupt. Hennes klarblå
ögon glittrar och hennes gyllenbruna hår är som vanligt
alldeles spikrakt. Hon tar bort
fingrarna ifrån läpparna och ler
mot tjejen i spegeln. Där står
hon en stund, med ett leende
på läpparna. Det är först efter
en stund som hon inser att även
hon är fin. Att man faktiskt inte
behöver se ut som modelltjejerna för att duga. Hon tar ett

grepp om borsten som ligger på
handfatet och börjar ömt borsta
sitt långa hår. Fortfarande med
ett leende på läpparna. Sedan
åker det på lite foundation och
även lite mascara på ögonfransarna. Efter det är hon nöjd.
Vem kan säga nej till henne nu?

”Sa han precis att han vill ha
tillbaka mig?”. Eller uppfatta
hon allting fel? Eftersom hon
inte är säker på vad han menar
och hon inte vill få falska förhoppningar bestämmer hon sig
för att kolla med honom vad
det är han vill mer exakt.
- Vad menar du med det? Vilket misstag?, frågar hon honom
med en gnutta hopp.
- När jag dumpa dig kändes
det som det bästa att göra. Jag
trodde att det skulle vara lättare
att ha en flickvän som bodde
närmare. Men liksom hon är
inte du. Jag har insett att det är
dig jag vill ha. Jag saknar dig
och jag älskar dig lika mycket
nu som jag gjorde för ett halvår
sedan. Förlåt mig, hulkar han
fram.
Mira funderar på vad han just
sagt. Det är då hon märker att
även hon är på väg att börja
gråta. Hon är så lycklig. Alfred,
hennes stora kärlek kom tillbaka. Ingenting kan bli bättre nu.
- Jag saknar dig med! Vi glömmer det som hänt. Det viktiga
är att du kommer tillbaka till
mig. Allt annat struntar jag i.
Jag älskar dig, säger Mira med
blandande känslor.
Det är då hon ser honom. Hon
hade nästan glömt vad hon
gjorde i den här gränden. Han
är bara några meter ifrån henne. Hon sänker sakta sin hand
från örat och med ett enkelt
och snabbt klick lägger hon på
samtalet med Alfred. Nu ångrar
hon sig mer än nånsin att hon
åkte hit för att träffa Fille. Hon
vill vända och åka hem igen.
Krama om Alfred. Det här är
det sista stället hon skulle vilja
vara på för tillfället. Hon kollar
runt omkring sig men kan inte
se en enda levande varelse. Det
har börjat skymma och vinden
har tilltagit. Hon huttrar lite när
en vindpust når henne. Blicken

Stegen är tunga. Känslan hon
har i kroppen bådar inte gott.
En del av henne vet att detta
inte kommer sluta bra men
ändå fortsätter hon att gå de
sista metrarna. Om bara några
minuter ska hon träffa Fille96.
Hon kan inte fatta själv att hon
gör det här. Träffar en anonym
kille. Det hon hade lovat sig
själv att aldrig göra. Det värsta
är att hon inte har en aning om
vart hon är. Det finns inte en
enda människa att fråga, vilket
skrämmer henne. Hon är på ett
öde ställe där hon ska träffa en
anonym kille. Hon hör själv
hur illa det låter. Rädslan börjar
krypa sig fram. I samma stund
känner hon hur det vibrerar i
bakfickan. Hon tar upp mobilen och när hon ser namnet på
displayen stelnar hon till. Vad
vill han? Ska hon svara eller
inte? Tänk om han ringer bara
för att såra henne ännu mer?
Det skulle hon inte klara av.
Men samtidigt vill hon av hela
sitt hjärta höra hans röst. Veta
vad som fick honom att höra av
sig. Hon trycker på den gröna
luren och det sprakar till. När
hon hör honom säga ”hej” låter det inte alls som den Alfred
som hon kände. Rösten låter
främmande, annorlunda. Det
låter som att han är nära till
gråt.
- Varför ringde du?, frågar Mira
fast hon egentligen inte vet om
hon vill ha svar på den frågan.
- Jo, jag ville bara att du skulle
veta att jag gjorde ett misstag
och jag har insett det nu, säger
Alfred med gråten i halsen.
Mira kan inte tro att det är sant. Forts. nästa sida
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fastnar på ett plåtskjul vars plåt
lossnat och ger ifrån sig ett
obehagligt ljud när blåsten träffar det.
- Mira, är det du?, ropar Fille
som fortfarande står inne i den
mörka gränden. Hon ser bara
en svart gestalt. Rösten som
nyss ropat hennes namn lät
inte som en artonårings röst.
Hon kan inte röra sig. Hennes
ben har frusit till is. Hon svarar inte. Det vågar hon inte.
Hon intalar sig själv att vara
modig. Den svarta gestalten
kommer närmre och närmre
och inom några sekunder står
han rakt framför henne. Synen
är oslagbar. Mannen som står
framför henne är inte arton.
Snarare runt tjugofem eller till
och med äldre. Mira skakar
av rädsla och tårarna bränner
bakom ögonlocken. Det gör
ont att veta att han ljugit. Mira
tror inte längre att någonting
som han berättat om sig själv är
sant. Han har lurat henne och
ljugit om sin identitet.
- Vad kul att äntligen få träffa
dig!, säger han och ler ett litet
för belåtet leende. Sedan fortsätter han:
- Du ser mycket snyggare ut i
verkligheten.
Mira vet inte vad hon ska säga.
Inte heller vad hon ska göra.
En man närmare trettio år står
och säger att hon är snygg. Hon
kan inte ens glädjas åt komplimangen utan den bara äcklar
henne. Hon tänker på hur hon
ska komma därifrån. Hon vill
bort. Hem. Hon puttar lite lätt
på en sten som ligger framför
henne med ena foten.
- Jag är ledsen, men jag kan
inte stanna. Mamma sa att jag
måste hem, ljuger hon.
Fille kollar på henne som att
han sett ett spöke. Han biter sig
i läppen och Mira förstår att det
här inte var vad han ville höra.
Han tar ett steg närmre henne
och lägger försiktigt sina händer runt hennes midja. Mira
slutar att andas. Hon vill be
honom gå, men kan inte förmå
sig själv att säga något. Han
sänker sina händer och fattar
tag om hennes rumpa. Han tittar henne djupt in i ögonen och
ler det där självbelåtna leendet

igen. Han trycker henne närmre
intill sig så att hennes bröst nuddar vid honom. Hon försöker ta
sig loss ur hans grepp men han
trycker henne ännu närmre sig.
I nästa sekund känner hon hans
våta läppar mot sin hals. Mira
vill inte mer. Hon vill hem. Hem
till Alfred.
- Snälla, sluta, ber hon. Men han
bara ler och börjar klämma på
hennes bröst.
Han är tung. Hon ligger nu på
marken med Fille ovanpå sig.
Jeansen och trosorna är neddragna till knäna. Mascaran rinner. Hon hade hellre varit död
än att ligga här. Hon hör när
Fille drar ner dragkedjan på sina
jeans. I nästa sekund känner hon
hur han försöker komma in i
henne. Hon försöker med all sin
kraft att komma loss. Desperat
försöker hon trycka bort honom
med sina händer men han är för
tung. Hur hon än trycker, sparkar och slår honom, så flyttar
han sig inte.
- Jag vill inte!, skriker hon. Tårarna bara forsar när hon känner
hur han tränger sig in i henne.
Hon vet inte vad hon ska göra.
Killen hon trodde var snäll visade sig vara den största idioten
hon träffat. Hon är arg på sig
själv där hon ligger. Hon bröt
sitt löfte om att aldrig träffa
anonyma killar. Detta är hennes
eget fel, det vet hon. Om hon
inte hade åkt hit hade detta aldrig hänt. Hon ber till Gud att det
ska gå fort. Att Fille snart lämnar henne. Men hon vet att det
inte kommer hända. Inte än på
ett tag. Hon låter sin armar sjunka till marken. Det är ingen idé
att försöka kämpa emot längre.
Hon trevar med handen på marken och känner stenen som hon
stod och sparka på innan. Det är
då det slår henne. Då hon inser
hur hon ska ta sig ur det här.
Hon tar ett hårt tag om stenen.
Hon tittar Fille djupt in i ögonen
och hon ser hur tillfredsställd
han är. ”Jag är ledsen, men du
ger mig inget val”, mumlar hon
lite tyst för sig själv. Sedan med
ett kraftigt slag slår hon stenen i
Filles tinning. Genast blir kroppen slapp och han faller ner livlös ovanpå Mira. Hon andas ut
samtidigt som skräcken tar över.
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Har hon dödat honom? Hon
föser bort honom ifrån sig så
att han ramlar ner på asfalten.
Tårarna forsar fortfarande och
hon har ont i sitt underliv. Hon
känner sig förnedrad. Hon tittar sig runtomkring och får
plötsligt syn på en kvinna.

Kvinnan står en bit bort och
bara stirrar på henne. Mira blir
livrädd. Vad har hon egentligen sett? Men den frågan som
skrämmer Mira mest är: Kommer kvinnan gå till polisen?
Carolina Sandblom

Vänskap för
Holsljunga
Välkommen att vara med i gruppen ”Vänskap
Holsljunga” till hjälp för asylsökande flyktingar
som bor i Holsljunga och Överlida.
”Vänskap Holsljunga” är
namnet på en verksamhet
inom kyrkans regi, till hjälp
för människor som flytt för
sina liv undan krig och förföljelse.
Vi har ett språkcafé på torsdagar kl 10-12 på Församlingshemmet i Holsljunga.
Då träffar vi många trevliga
människor med olika nationaliteter, språk och erfarenheter.
Människor som inget hellre
vill än att leva i fred, lära sig
svenska och börja jobba.
Utöver språkcaféet hjälper vi

till med olika praktiska saker
som flyktingarna har behov
av.
Vi behöver bli fler från både
Holsljunga och Överlida
som deltar i ”Vänskap Holsljunga”.
Har du tid och möjlighet att
vara med oss?
Välkommen att höra av dig
till:
Tobias Bäckström
0325-61 21 65,
Sonja Fransson
0325-331 38 eller
Sven Johansson 0325-330 80

Här går det undan!

Sedan den 1:e februari har ca 50 medlemmar
kunnat surfa via fibernätet. Det är rejäla
hastigheter man kommer upp i!
I avtalet ingår upp till 200
Mbit/sekund, men som ni ser
kan man en bra dag med medvind, nedförsbacke, hemlängtan, och framför allt nätverkskabel, komma upp hastigheter
på 220 Mbit!
Bidra med 300:- till MÖ Fiber
genom att boka in ett besök
hos Mjöbäcks Sparbank för
ekonomisk rådgivning. Erbjudandet gäller för alla oavsett
om man är kund, vill bli kund
eller bara vill höra vad de har
att erbjuda. Efter besöket erhåller MÖ
Fiber 300:-/
hushåll.
Blankett för
detta finns

på vår hemsida.
Vi tänkte framöver börja mejla
ut lite kort info till er som lämnat in er e-postadress till fiberföreningen, så glöm inte att
meddela oss via
marie.martensson@mofiber.se
Snart är det dags att börja gräva
inne i Mjöbäck och Överlida.
För dig som bor i Mjöbäck,
Överlida eller Bredhults stugområde finns det fortfarande
möjlighet att gå med. Hör av
dig till info@mofiber.se om du
har några frågor, eller gå in på
www.möfiber.se för att ladda
ner anslutningsavtal.
MÖ Fiber

Några uppsatser av elever i Mjöbäcks folkskola och fortsättningsskola 1929 -1930.
Lärare under åren 1922 -1931: Paul Grafström

Mjöbäck

Mjöbäck är beläget i sydvästra
Västergötland, nära gränsen till
Halland. Det är till ytinnehållet nära 1 kv-mil och har 850
innevånare.
Det är ganska bergigt. Själva
byn ligger i en dalsänka och det
sägs, att denna sänka förr i tiden varit sjöbotten. Det finnes
även många stora vackra skogar i Mjöbäck, där villebrådet
har sitt tillhåll.
Mjöbäck är även uppfyllt av
sjöar och åsar, såsom Hallången, Kårasjön och Inganässjön
m.fl. samt två åar, båda med
namnet Högvadsån.
Ävenså är stora delar av socknen uppodlade.
Åkerbruk och boskapsskötsel
har på senare tid gått mycket
framåt. Mjöbäck har t.o.m.
börjat leverera mjölk till mejeriet i Fagered.
Även industrin är betydande. I
Mjöbäck finnes tvenne snickerifabriker: Strömbergs och
Torströms. Dessutan finnes
smedja, en cykelverkstad, en
läskedrycksfabrik
(”Springkällan”) samt i Överlida, som
tillhör Mjöbäck, Halla textilfabrik.
Mjöbäcks natur är rent ut storslagen. En kedja av berg omkransar Mjöbäck, men därinnanför finnes stora dungar och
lövträd samt stugor och åkrar
och här och var ett berg. Bland
de största bergen äro Hagaberget och Triangelberget.
Den naturskönaste platsen i
Mjöbäck är Storaskog. Stora
träd växa så högt och så tätt,
att de bilda en hel liten skog.
Hasselbuskar, krikon och äppelträd, krusbärs- och hallonbuskar finnes även. Stora ängar
samt en stor sjö gör landskapet
ännu vackrare.
Ja, Mjöbäck är den vackraste socken jag känner och
det tycker nog fler än jag
Maj Grafström

Fortsättningsskolan
i ne i Mårdaklev och utgjordes
av en välmående babydocka.
Vi gå nu så långt fram i tiden, Mårdaklev på besök i
Efter dessa tävlingar sjöngo
att vi tänka oss Mjöbäck 50 år Mjöbäck
vi trestämmigt
”Härlig är
framåt.
Mjöbäck 50 år

Där har då säkerligen mycket
förändrats. Vägarna, som vi
färdas fram på, äro inga vägar
längre utan gator. Vi komma då
först till en tvärgata. Vi ämna
oss fram till Mjöbäcks station
och finna att gatan heter Brogatan.
Vi möta en herre, av vilken vi
begära upplysningar och han
säger: ”herrskapet skall gå
rätt fram, så komma ni till stationen”. Vi nicka till tack och
fortsätta. Var vi se efter de små
husen, finna vi istället väldiga
palats. Gatorna äro livligt trafikerade. I stället för vanliga
fönster se vi skyltfönster intill skyltfönster. Särskilt lägga
vi märke till P. Johanssons Cigarraffär. Vi stanna där och gå
in för att bese den. När vi komma in, mötas vi av en blick,
som ständigt följer oss. Verkligen, var det inte Per Johansson, som stod där med sina 65
år på nacken. Vi går fram för
att hälsa på den gamle gubben.
Han berättar då för oss att han
för ett par årtionden sen startade affären, vilken till en början
var liten, men nu blivit så stor.
Vi uppehöllo oss ej så länge där
utan fortsatte förbi den nya teatern, konditoriet o.s.v. tills vi
kommer in på en mycket gammal gata, vid vilken ligger en
skomakeriverkstad. I fönstret
får vi se en skomakare sitta,
med rynkor i pannan och vi får
se att på en skylt står det: ”G.
Mårtenssons skomakeri”. Även
den var ju bekant. Vi går ej därin utan fortsätta vidare. Många
andra villor passera vi förbi,
däribland ett bageri (innehavare Ella Svensson) som förut
varit mitt barndomshem, varför
det hos mig väckte en känsla av
många kära minnen.
Ja, länge leve Mjöbäck – som
blir så storartat om 50 år.
Greta Andersson
Lyckehill

Vi har haft en fest här, till
vilken fortsättningsskolan i
Mårdaklev inbjudits. Festen
började med att vår lärare höll
ett välkomsttal till lärare och
elever i Mårdaklevs fortsättningsskola. Därefter följde musik av Annie Johansson, varefter vi fick dricka kaffe. Under
det vi drucko kaffet, läste vår
lärare några uppsatser ur boken ”Minnesblommor”. Sedan
sjöngo vi ”Engelbrektsmarchen” trestämmigt. Därefter
sjöngo ”duettflickorna” Karin
Karlsson och Tora Kindberg
sången ”Mitt hemlands dal
samt även ”Vallflickan” och
”Hör oss Svea”.

Efter kaffedrickningen tävling
i brödätning, potatisplockning m.fl. Dessa tävlingar
voro mycket lyckade, särskilt
brödätningstävlingen. Denna
tillgick så att fyra pojkar skulle
äta upp varsin brödkaka och
den, som först ätit upp sin kaka,
erhöll ett pris av 25 öre samt ett
hederspris. Den därnäst fick
24 öre i pris. Hederspriset var
skänkt av folkskollärare Räm-
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kvällen”. Sedan lekte vi lekar
bl.a. ”Vi gå över daggstänkta
berg fallera”. Därefter fingo vi
choklad och smörgås, av vilket jag hoppas, att alla åto och
blevo mätta. Sedan var det roliga slut och Mårdaklevsbarnen
reste då hem med omnibuss
och en personbil, med vilka de
ock hade kommit hit.
Dagen efter ställde vår lärare
till med ett efterkalas för oss
fortsättningsskolbarn här i
Mjöbäck, vilket han alltid gör
med samma välvilja och omtanke, såväl i skolan som vid
alla andra tillfällen, oss alla till
glädje.
Folke Andersson
Lyckehill

Uppsatsskrivning var ett omtyckt ämne under Paul Grafströms tid och de bästa uppsatserna band han in i små häften
med rubriken ”Minnesblommor”.

Insänt av Ruth Axelsson

Fixardag på
Hagalund
Då var det åter dags att vårstäda på Hagalunds
festplats. Vi möts den 11 maj kl.
17.00 för att räfsa och städa.

Hoppas vi syns!
Välkomna önskar
Mjöbäcks Byalag

ANNANDAG PÅSK 6/4 KL 15,00-16,00
START VID NÄSET I ÖVERLIDA.

* TIPSPROMENAD
* HÖNAN VÄRPER ÖVERRASKNING
* LOTTERIER
* FISKEDAMM
* KORVGRILLNING M.M
VI LOTTAR UT 2 000 KR
I PRESENTKORT PÅ STARTKORTEN!
VÄLKOMNA ! – ÖVERLIDA BYALAG
HUVUDSPONSORER: Mjöbäcks sparbank
Monicanders & Texrep AB

STARTKORT: 50 KR VUXEN 27
/ 25 KR BARN

Möt våren hos Överlidaprofilerna;
SusAnn´s Blommor i Överlida!

Redan innan man kommit in i butiken stannar man till och beundrar olika arrangemang som står
utanför entrén. Varje gång finns där något nytt att titta på och man får verkligen idéer och inspiration.
När man sedan klivit in möts man av en ljus atmosfär, mycket rosa och andra tilltalande färger och så
några gulliga leenden; man känner sig alltid välkommen.
Det känns roligt att vi har en
blomster- och presentaffär på
orten.
Snart har affären två års jubileum, den 13 mars, så när
du håller denna tidning i din
hand så kanske du redan varit
där och firat med lite fika och
blommor?
Det har varit roliga och spännande år, tycker systrarna Susanne och Annika. En intensiv
period som varit lärorik. Det är
ju så att en blomsteraffär följer
med i alla årets olika händelser och traditioner. Just när jag
kommer in håller Susanne och
Annika på att förbereda inför
Alla Hjärtans dag. Granna tulpaner står framme och i kylen
står fantastiskt vackra rosor.

Små ljusslingor med små röda
hjärtan ser man runt några
krukväxter och här får man
verkligen en känsla av att det är
små detaljerna som gör susen.
Vi har många trogna kunder,
berättar Susanne och Annika.
Det har dessutom kommit till
en hel del nya kunder och det
känns verkligen roligt! Många
tittar också in för att köpa någon födelsedagspresent eller
en liten gåbortgåva. Det finns
något för alla, i alla prisklasser, och det är faktiskt lätt att
hitta något som faller i smaken
i den fina butiken. Ibland kommer även barn in för att handla
några små födelsedagspresenter till familjemedlemmar eller
till kompisar.

Det har också blivit mer av
sorgbinderi. De har specialiserat sig på att göra kistdekorationerna mera personliga. Och
även har detaljerna stor betydelse.
Man kan också komma med
sina egna idéer och få lite hjälp
att få till en present. Exempelvis om man vill ge bort en
vinflaska, så ordnas en trevlig
korg med lite av varje i.
Susanne och Annika ser ljust på
framtiden även om de är medvetna om att det krävs några
år för att riktigt komma igång
med det nya företaget. Än så
länge arbetar de deltid med
annat också. Jag frågar vad de
drömmer om när det gäller affären. Systrarna drömmer om
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ett litet fik på baksidan! Låter
väldigt spännande!
ÖMT-redaktionen säger grattis
och önskar dem lycka till i fortsättningen!
Elske

Susanne Lindqvist

Familj: man, tre barn
och 6 barnbarn
Hobby: Blommor
och kyrkokören
Gillar att äta: husmanskost och ett gott vin till
Läser: senast var det
Jan Guillous trilogi
Laster: Morgontrött
Semesterplan: Vi drömmer om att fira semester
på Öland hela familjen.
Annika Wiseby
Familj: man, tre barn
och 1 barnbarn
Hobby: stickar barnkläder
Läser: Camilla Läckberg
Gillar att äta: Pasta
med ett gott vin till
Laster: Tidsoptimist
Semester: gillar att åka
motorcykel med sin man
Semesterdröm: att åka utomlands med hela familjen.
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Som man bäddar...

Vad barn säger:

Var och varannan söker ibland
något lämpligt gammalt talesätt eller ordspråk att illustrera
konversationen med. Den här
artikeln ger några exempel
tillsammans med utländska
varianter att ta till när det
egna språket tryter. Men kom
ihåg att aldrig gå till överdrift.
Som man bäddar får man ligga. Den levnadsvisdomen formuleras på snart sagt alla europeiska språk i olika former. I
Tyskland kan man till exempel
precisera sig med att man får
ligga på halm om man sålt sin
säng. Portugisen vet att man
blir våt om man ställer sig ute
i regnet. Ryssen är inne på precis samma linje när han menar,
att den som lagat gröten själv
får sleva den i sig. För 2000
år sedan uttryckte sig Cicero:
Som man sår får man skörda.
I gamla testamentet 700 år
tidigare sa profeten Hosea:
Vind sår de – storm skördar
de. Annars har holländare och
tyskar mer allvarsord: Bränner
man rumpan får man sitta på
blåsorna – ett tema som islänningarna varierar så här: Kissar man ner sig får man tåla att
det svider.

Bönder är liksom en egen ras,
precis som rörmokare och
föräldrar.
ANDERS 8 ÅR

Kvinnor har äggstockar och så
tänker de mer.
SIRI 6 ÅR

En psykolog är en galen man
som slår tanter.
EMELIE 6 ÅR

Männen har fler framdelar på
kroppen.
Julie 6 ÅR

En gynekolog är en som inte
vet så mycket om halsen på
folk.
ERLAND 6 ÅR

Nästan alla människor har en
hjärna. De som är lite dumma
har en hönshjärna.
JOHAN 5 ÅR

Kungen heter Carl Gustav
den tredje i fjärde, hans familj
heter Victoria, Madelena och
Adam och Eva.
MARCUS 7 ÅR

En mormor är en tant med godispåsar i fickorna.
ANDRÉ 5 ÅR

En salig röra...

Det är lätt att ta illa upp när
någon säger att man har en salig röra på sitt skrivbord. ”Salig” är ju ett vackert ord, men
man kan fråga sig om det hör
hemma där i röran. Om man
vill vara ironisk gör det nog
så. Det går förstås lika bra med
”en skön röra” och det finns
gott om saliga eller sköna
röror även utanför vårt lands
gränser. I England är folk inte
främmande för ”a glorious
mess” som i Danmark kal�las för ”en söd forvirring”
där ”söd” kan översättas med
”snygg”. I Polen förvandlas
den saliga röran till en vacker
ordning.

riktigt vill kännas vid honom
som kompis. Några namn kan
sägas med ömhet, till exempel lortgris, kelgris, morsgris.
Däremot heter det ju svinkallt, fyllesvin och svinpäls.
Inte betraktas de här djuren
som särskilt kloka. Det är de
kanske inte heller. Att ha sina
svin på skogen är till exempel
ett norskt uttryck för att vara
ding i bollen. En ryss som inte
begriper något, kan också beskrivas med ett grisuttryck:
”Han begriper saker och ting
lika bra som en gris begriper
sig på apelsiner”.

Tummen upp...

Vilket finger skiljer sig mest
från de andra ? Ingen svår
fråga. Det är förstås tummen.
Den är som gjord för att stoppas i munnen till tröst eller
som tidsfördriv. Ja, nog är
också tummen ett finger. I de
allra flesta europeiska språk
låter man tummen vara tumme
och inget annat. I Ryssland säger man dock ”storfingret” om
tummen. Den som har tummen
mitt i handen blir knappast anställd som finmekaniker här i
Sverige. När det gäller trädgårdsarbete ska man i Sverige
gärna ha gröna fingrar, men i
England kan man lika gärna ha
gröna tummar. Dessa rader är
återgivna ur boken ”Som man
bäddar” av Torsten Birgersson.
Manfred Eberhardt

Knorr på svansen...

En med människan nära befryndad varelse här i den västerländska världen grisen, som
kallas för svin när man inte
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Skillnaden på tantkroppar och
manskroppar är att tantkroppar har flera hemliga rum i
bägge ändar.
MIKAEL 6 ÅR
Kvinnor har kurvor, medan
män har portfölj.
BJÖRN 7 ÅR

En svärmor är straffet man får
när man gifter sig med någon
man inte känner.
PÅL 7 ÅR
Morfar är så gammal att han
inte längre kommer ihåg varför han tycker om kvinnor.
TORE 7 ÅR

Vi på ÖMT
önskar alla
en riktigt
glad påsk!

Karen
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Mjöbäcks förskola
På sportlovet gjorde vi en härlig utflykt med korvgrillning
vid dammarna. Vi går ofta till
vindskyddet och grillplatsen
på våra utedagar, perfekt att
sitta där och fika. Det är lagom
långt att gå för små ben och ger
lite skydd från väder och vind.
När det är snö fortsätter vi över
broarna tills vi kommer till en
perfekt pulkabacke annars är ju
alltid vatten spännande!
Området vid dammarna är
verkligen ett lyft för Mjöbäck!
Jeanette

Mjöbäck

.

Ordinarie Öppettider:
Månd-Torsd 09-18
Fred
09-19
Lörd
09-15
Sönd
10-15

Tel. 0325-34004

Nu närmar vi oss byggstart. Om allt går som planerat startar vi om 2 veckor. Då får ni konkurrens
på parkeringen av grävare, lastbilar, hantverkarfordon, grusbilar, cementblandare…Det ska bli både
intressant, spännande, roligt och behövligt.
Vi behöver mer plats för våra varor för vi hinner inte alltid fylla på i den takt det går åt. För vi har fått
en fantastisk medgång. Sedan augusti i fjol har vi varje vecka legat bland de allra bästa i utveckling i
Sverige inom ICA nära-sfären.
Detta är vi ytterst stolta över och vill dela med oss till er genom en ännu större och bättre butik, som
kommer att stå klar med inredningar och allt efter semestern.
Om några veckor är det påsk. Vi har hört att hönorna kör övertid, så vi hoppas att äggen räcker till oss alla.
Och vi har öppet varje dag i påsk:
Måndag – Torsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandagen

09-19
10-15
09-15
10-15
10-15

Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (750:-), halvsida (500:-), kvartssida (350:-), 1/8-delssida (150:-).
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets ros, välkommen till världen m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com eller lägges i förslagslådan i Centrumboden.
Allt material redaktionen tillhanda senast 25 månaden före. Tidningen
kommer ut 4 ggr/år, den 15/3, 15/6, 15/9 och 15/12.
Prenumeration på ÖMT: 100:-kronor per år inom Sverige. Kontakta någon i redaktionen, se sid 2.

