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Vi firar 20 år! Härliga höst
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Gruvans dag – Gräne gruva i fokus!
Den 5 augusti var det åter dags för Ekomuseets dag och det vi själva kallar Gruvans dag.
Då invigdes den nya fina vandringsleden och Allans Backe!
Under året har det varit febril
aktivitet i området kring
gruvan. Den nya infarten och
parkeringen var klar och i
samarbete med Sydved höggs
skogen ner för att området
skulle bli säkrare. Det har
också gjorts en vandringsled
som går runt gruvan. Utmed
vandringsleden, som är 1800m,
har man en fantastisk utsikt
över Hallången. Det finns
också fina rastbord utmed den
slingan. Det har också byggts
en fin grillplats, som tyvärr
ännu står oanvänd på grund av
eldningsförbudet.
Den 11 juli hade vi arbetsdag
och då var målet att rensa
upp och tömma gruvan på
vatten. Det spekulerades vilt
om vad vi skulle finna i botten
på gruvhålet. Men tyvärr
doldes där inte en endaste
överraskning. Lite brädor och
ris var allt.
Så kom då dagen då vi skulle
inviga vår vandringsled och
hyllningen till Allan Svensson
som fått ge namn åt backen på
den gamla vägen till gruvan.
Invigningen hade dock gett
oss visst huvudbry; Mjöbäck
Sparbank hade ju lovat att
grilla korv! Så nu var goda råd
dyra; vi måste ju lösa detta. Så
korven kokades och kördes ut
till gruvan.
Solen sken och uppslutningen
till själva bandklippningen
lockade ca 110 personer.
Christer
Johansson,
markägaren, hade ju god
erfarenhet av invigningar och
hade fixat saxar och band.
Till att inviga Allans backe
hade vi bjudit in Asta, Allans
fru. Med elegans klippte hon
bandet och så var det officiellt:
Allans backe.
För att inviga själva vandringsleden radades det upp från
de lite äldre till den yngre
generationen, hela sju glada
bandklippare. Inger Lindberg,
ordföranden i Holsljunga
Hembygdsförening, höll tal.

Under dagen kunde man sedan
lyssna på föredrag av Christer
som berättade om gruvans
historia och Andreas Karlsson
som berättade om gruvans
geologi.
Det var en skara lyckliga
arrangörer som klockan fyra
kunde pusta ut och konstatera
att arrangemanget hade varit
lyckat och att vi uppskattat
antalet besökare till kanske
400 personer.
Arbetet med Gruvan kommer
att fortsätta och satsningen
inför 2019 är ett fortsatt fokus
på att forska kring Gruvan
och verksamheten där, även
sett i relation till övriga
fältspatsgruvor i Kinds härad
och hur dessa samarbetade.
Det kommer även att sättas
upp informationsskyltar i
området.
Medlemmar i Kinds Forskarklubb hjälper till i sökandet för
att få fram dokumentation om
brytningen, arbetarna och vilka
firmor som var kunder. Vilket
var bolaget, som var ägare till
Gruvan? Fanns det samarbete
mellan gruvorna i Kind? Vi
efterlyser bilder, dokument,
berättelser om Gruvan och det
arbete som utfördes där. Är
det någon som har uppgifter
från övriga gruvor i Kinds
härad tar vi tacksamt emot
dessa uppgifter. Uppgifterna
lämnas
till
Holsljunga
hembygdsförening.
Tack alla som kom och besökte
Gruvans dag. Hoppas att ni
kommer åter!

Linda Lundin,
Holsljunga
hembygdsförening,
arbetsgruppen
Gräne
Gruva
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Nytt från våra förskolor,
fritidshem och skolor
På Mjöbäcksförskola finns det nu 23 stycken 1-5 åringar, uppdelade i tre grupper, Snickerboa,
Villekulla och Hoppetossa. I höst kommer vi att arbeta med tema Astrid Lindgren, det kommer
att bli spännande att se var vi landar i detta! Vi som arbetar på förskolan är Ida Börjesson,
Carolina Sandblom, Emma Sveibert och Jeanette Kristensson.
På Överlida förskola har vi
två avdelningar, en som heter
Gullvivan för barnen som är 1-3
år; vi är i förskolebyggnaden på
Krokvägen. På skolan har vi
en avdelning som heter Violen
och där går barnen som är 4-5
år. Det året man blir sex år får
man börja förskoleklassen i
Mjöbäck. Just nu är det 26 barn
totalt på förskolan och det ska
komma två till senare i höst.
Det är roligt att det är så mycket
barn i vår by! Pedagogerna
som jobbar på förskolan heter
Madeleine Algebäck, Amanda
Boström, Elisabeth Källgren,
Nora Nilsson, Nina Andersson
och Hanna Kvarnerlind. Nästa
gång tänkte vi berätta vad vi
gör under en dag på förskolan!
Mjöbäcks skola och fritids
kommer att arbeta med temat
Yrkesspanarna. Drygt 40 elever
i förskoleklass, klass ett och
två startade höstterminen. På
skola och fritids jobbar Yvette
Ottosson, Cecilia Jansson, Pia
Norrman-Karlsson,
Mariann Andersson-Norrman,
Andreas Johansson och Barbro
Svensson.
Överlida skola och fritids har
drygt 50 elever uppdelade i
en tredjeklass, en fyr-femma
och en sjätteklass. Där arbetar

Välkommen att låna

böcker, ljudböcker, tidskrifter m.m.

Johan
Andersson,
Kicki
Ivarsson, Erzsebet Ulica,
Agneta Ewerås, Elisabeth
Gustavsson, Helen Avergren,
Marie Mathiasson och Maria
Larsson.
Vår goda mat lagas av
Nina Kärrander och AnnaKajsa Henriksson och städet
fixar Nina och Anna-Kajsa
tillsammans med Johanna
Bystedt.
Rektor och förskolechef är
Maria Hell, och hon får hjälp
av Joakim Mattson, biträdande
rektor och Malin Karlsson,
biträdande förskolechef.
Vi ser alla fram emot en lärorik
och utvecklande hösttermin,
tillsammans med barn och
föräldrar!
Jeanette
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Överlida bibliotek
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Öppet onsdagar
kl. 14.30- 19.00

Ett mysigt hörn av lekrummet på Mjöbäcks förskola som målats om och fått ny inredning under
sommaren.

Marie Mårtensson

070-636 33 10
076-116 19 17
070-622 81 87
070-214 60 15

evaberndtsson@telia.com
jmariakristensson@gmail.com
mariemartensson1972@gmail.com
elske.teppema@telia.com

0325 - 138 55

0703-47 60 86

info@dstryck.se

070-636 33 10
070-377 93 79

evaberndtsson@telia.com

070-622 81 87

mariemartensson1972@gmail.com

Annonsera i denna tidning ÖMT - Överlida och Mjöbäck Tillsammans
Annonsformat: Helsida (900:-), halvsida (600:-), kvartssida (375:-), 1/8-delssida (200:-).
Annonser för privatpersoner, t. ex. köpes/säljes, kvartalets
ros, välkommen till världen m.m är gratis.
Färdigt annonsmaterial e-postas till mariemartensson1972@gmail.com
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.

VästkustStugan Byggvaror
en byggvaruhandel för alla!
Vi erbjuder ett stort
sortiment inom bygg
med kvalité och priser
som tål att jämföras!

Öppettider:
Mån-Tors 7-17:30
Fred 7-16,
Lörd 9-12

Välkomna!

Byggvaror
Öxabäcksvägen 9, Mjöbäck Tel: 0325-18616

Er bästa investering

Karisma 5A

E

N

ER

HU

S

Ny
modell

GI

EFFEKTIVA

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din
familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se.
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Villor & Fritidshus

·

Tel 0325-186 20

-Bli din egen arkitekt!

Energieffektiva hus

Fladen 163
Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån
eller varför inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet
skapar vi ditt drömhem. Precis så som du vill ha det.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

-Välj fritidshus och
bo där jämt!

Tradition 78

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
VästkustStugan AB
556468-2515 | 2013-09-19

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen
och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör
fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.
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- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

Vår hälsa, sommaren
och naturens gåvor
En ljummen fredagkväll och lugnt i byn. Då tog jag en härlig promenad till blåbärs- och
lingonskogen. Supermeditativt att bara sitta på en sten i solnedgången och plocka bär. Ljungen
var utslagen i sin fräscha lila prakt, lingonen lyste och blåbären smakade läskande gott. Det var
så lätt att vara ”här och nu”.
För många år sedan flyttade jag
till vackra Sverige. Alla vänliga,
hjälpsamma människor och
den storslagna naturen gjorde
starka intryck. Det öppna
landskapet, tusentals vackra
sjöar, den unika skärgården,
de oändliga granskogarna,
bokskogen,
blåbärsskogen.
Vackra ståtliga björkar. Den för
mig exotiska djurvärlden, älg,
lo, varg, björn mm. Växtriket,
all variation, och framförallt
medicinalväxterna. Under de
första åren försökte jag lära mig
om dess användning. Plockade
och torkade. Renfana, rönnbär,
blåbärsblad,
björkblad,
svartavinbärsblad och mycket
mer. Förvarade allt i fina små
burkar.
Nuförtiden är det lite lättare att
hitta in till hälsokosten eller
mataffären och köpa vårt te,
till exempel ”kvällsro”, nypon
eller kamomill. Vi tycker inte
att vi hinner gå ut och samla
som människor gjorde förr. Får
vi inte förståelsen och vanorna
via våra föräldrar, går mycket
värdefull kunskap förlorad.
Vi förstår nog inte hur bra vi
egentligen har det då det mesta
finns att köpa på nära håll.
Detta tar vi oftast förgivet men
tiderna kan förändras.
Vår varma sommar gav oss

säkert många glädjeämnen men
också oro när det gäller bränder
och torkan. Vattennivåerna
sjönk drastiskt och många med
egen brunn fick problem. Trots
denna torka ser vi nu dignande
fruktträd lite varstans. Det är
underligt egentligen att det är
ett fruktbart år. Naturen ger av
sina många gåvor. Nu gäller
det att försöka ta vara på både
frukt, bär och svamp – känner
mig så tacksam för denna
möjlighet.
Det har varit ganska så tyst
i byn denna sommar. I våra
trädgårdar växte inte gräset,
så gräsklipparen fick semester.
Däremot växte det så kallade
ogräset. Ogräs brukar vara
oönskat. Men kanske är
inte allt ogräs meningslöst,
utan innehåller läkekraft?
Häromkring växte t ex
mycket rölleka. Det är de vita
korgblommorna som oftast
syns i dikeskanterna. De är
ganska vackra och fyller upp
en somrig bukett.
Röllekan har inom läkekonsten
används mot förkylningar,
luftrörsbesvär, urinvägsbesvär,
magont, svullna slemhinnor,
väderspänning,
mensvärk
och högt blodtryck. Den
är även febernedsättande,
kramplösande och har många

fler användningsområden. Man
kan använda både blommorna
och bladen. Oljan som utvinns
är antiseptisk. Det enklaste
sättet är att torka blommorna,
för att användas till te. Gravida
kvinnor avråds från att använda
rölleka, då den kan stimulera
livmodern. Rölleka bör inte ges
till småbarn under 2 år.
Har man skadat sig kan man
ta av de vackra bladen som är
blodrenande och lägga dessa
på såret, tills man får tillfälle
att rengöra det. Legenden
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berättar att Akilles använde
röllekan under trojanska kriget
för att stilla blodflödet från
soldaternas sår. Det latinska
namnet för rölleka är Achillia
millefolium. En oansenlig
blomma, som bär på en helande
kraft.
Önskar skön höst!

Elske

Referenser: Illustrerad
uppslagsbok om naturliga
läkemedel (C. Norman
Shealy M.D.)

Överlidaprofilen
Favoritdryck:
Vatten

Namn:
Karin Eriksson

Vad är det bästa med att
Familj:
Sambon Markus, dottern Lilja bo i Mjöbäck/Överlida:
och bonusbarnen Jessica och Naturen
Alexander
Vad kan bli bättre i
Mjöbäck/Överlida:
Arbetar med:
Ekonomiansvarig på 2elect- Kommunen kan satsa mer
rify AB, Bluepuma El på Överlida,! Sen hade det
AB och Allerga AB samt varit trevligt med någon bra
studerar på distans till restaurang att gå till samt bättre
Kollektivtrafik.
Redovisningsekonom.
Intressen:
Umgås med vänner, bada
badkar och kolla på serier
Favoritmat:
Den jag slipper laga själv

Om du vann mycket
pengar, vad är det första
du skulle göra då:
Be alla hantverkare i byn
att renovera färdigt vårt hus
samtidigt som vi reste iväg på
solsemester

Hyr Mjöbäcksgården

Motto:
Det kunde gått bättre

Om ni ska ha fest, barnkalas ellernågot annan
tillställning så hyr gärna Mjöbäcksgården.
Betalande medlem får 10 % rabatt.
För bokning ring Ann-Mari 070-682 85 83

Övrigt:
Kassör i Överlida byalag
a

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

Vänd Er med förtroende till:

Rune Gustavsson
Nödinge Storegård 1, HAJOM 0706-85 22 45
Auktoriserad för: Canal Digital, Viasat och Boxer
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ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Välkomna in och träffa någon av oss!
www.mjobackssparbank.se

Tel. 0325-327 00
8

Vi vill tacka alla våra kunder för denna säsongen.
Det har varit fantastiskt roligt att ni besökt oss ytterligare en sommar. Vi
vill samtidigt önska er välkomna till vår julmarknad som kommer vara lördag
den 1/12 kl 10-15. Vi har utställare uppe på vår loge o öppet caféet på nedre
plan. Har börjat planera nu, så det kan hända mycket fram till december.
Ha en riktigt fin höst o hoppas vi ses i december.

.

Välkomna önskar vi på café Tostatorpet
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SÖKES!
Hej, mitt namn är Nana
Boamah och bor på
En dotter - Linnea
Höjdstigen i Överlida, jag
Maria Svensson och Andreas söker jobb helst inom lager,
Göransson
skogshuggare, betongare
Grattis och trädgårdsarbete.
önskar Mjöbäcks byalag Jag kan börja omgående
och kan jobba när som
helst på dygnet.
En dotter - Millie
Elina Terol och Jimmy
CV, personlig presentation
Johansson
Grattis önskar och goda referenser kan
Mjöbäcks byalag självklart fås på begäran.
Ditt liv är inte ditt,
det tillhör Livet.
I tillit gavs det dig,
det skall förvaltas.
Och du kan intet bli,
som ger dig mera liv,
ty Livets ära är
att utan krav bli givet.
I kraft är själens ljus
syns detta skrivet:
Ditt liv är inte ditt,
det tillhör Livet.
Ur diktsamlingen
”Målaren och ängeln”
av Bo Setterlind.
Återgiven av Manfred

Nu kör vi igång igen efter sommaruppehållet
med arbetet i byalaget.
Vi har många frågor vi arbetar med just nu:
• Vi har satt upp fågelholkar
och insektshotell vid Pusshållplatsen på Kärleksstigen.
Kvar är fortfarande att röja
bort sly och nedfallna träd samt
några skyltar som skall komma
på plats.

Tfn: 0761-740200
Mail: nanaboamah101@
hotmail.com

Det ljusnar för solenergin
Svenljunga Kommuns största
solcellspark finns nu på taket
till Överlida Els nybygge.
360 solceller kan göra
anläggningen självförsörjande
på elektricitet, ett verkligt
win-winprojekt som ligger
helt rätt i tiden.Vinster både
vad gäller miljövänlig energi,
ekonomi, arbetstillfälle och
gott föredöme.

Vi har tagit fram ett förslag
som vi i styrelsen tycker är
ett bra förslag, men för detta
behövs en hel del pengar och vi
saknar i dagsläget ca 40%. Vi
har skickat ut sponsringspaket i
alla brevlådor i Överlida och vi
har även med annonsen i denna
• Skolfrågan har som ni säkert tidning.
vet bordlagts till efter valet i
höst… det hade vi på känn… Vi önskar kunna genomföra en
runda med 40 stycken svarta
• ÖIKs 100 års firande har 3-meters stolpar samt ca 10
fortsatt genom att en av de två stycken svarta pollare vid
byavandringarna har genom- badplatsen. Kabeln skall ej
förts tillsammans med oss i grävas ner utan läggas direkt
byalaget. Intresset var stort (ca på mark och täckas med grus
60p deltog) och vi hoppas att och övrig vegetation. Allt för
vi blir minst lika många nästa att slippa göra åverkan i den
vandring som går av stapeln 22 fina naturen!
september vid Överlida Kyrka.
Lamporna
kommer
vara
• Vi har fått ut mer sand till släckta mellan ca 22.00-05.00
badplatsen Näset – tack Peter för att inte störa djurlivet.
på Överlida Grus för hjälpen! Har ni frågor om projektet,
tveka inte att höra av er till
• Pga lite ändringar med vårt projekt@overlida.se .
organisationsnummer så har vi
fått nytt Swish nummer – 123
649 28 88. Vi har kvar samma
Hälsningar från
Bankgiro 5267-5899
Överlida Byalag
Det största projektet vi har på genom Karin Eriksson
gång just nu är belysning runt
KONTAKTINFO
Näsetrundan.
styrelsen@overlida.nu
Vi har som vi tidigare be- Bankgiro 5267-5899
rättat fått OK från alla tre Swish 123 649 28 88
markägare samt OK från www.overlida.se
Miljö & Byggnadsnämnden. www.facebook.se/overlida

BORDTENNIS

Vi har nu även fått OK från
Länsstyrelsen!

Julbasar i Mjöbäcksgården

Träning måndagar kl.18.00
med början 3 september
på Långehall i Överlida

2 december mellan kl 15-17
Lotterier, tomtebesök, fika
Välkomna! önskar byalaget
samt bygdegårdsföreningen

Alla åldrar är välkomna och det finns
rack att låna.
10

Målning av
Överlida
MjöbäcksGården Cement
I våras ansökte bygdegårdsföreningen om bidrag för
att tvätta och måla om vår
bygdegård. Vi ansökte ur
Fegens regleringsfond samt
Skåpanäs
regleringsfond.
Dessa förvaltas utav Länsstyrelsen. Vi fick beviljat det
belopp vi ansökte om, vilket
innebar att vi kunde boka
Öxabäcks Måleri till att utföra
arbetet. P.g.a av den torra och
varma sommaren har de inte
kunnat tvätta taket och fasaden
förrän precis nu i skrivande
stund. Så förmodligen är det
så att när ni läser detta har de
hunnit börja måla. Vi kommer
att måla i liknande kulörer
som det är idag på fasaden.
Detta kommer att bli ett lyft
för utseendet. Som alla säkert
också har märkt har arbetet med
att bygga om tappen dragit ut

på tiden, men nu är det äntligen
klart. Vår förhoppning är nu att
kommunen i höst kommer att
asfaltera om hela parkeringen
framför bygdegården och i
samband med detta kommer
vi att göra om en del vid
bygdegården när det gäller
landen och vi kommer även
att asfaltera ända in mot huset
för att underlätta och göra det
snyggare. Jag tror att allt detta
kommer att göra bygdegården
riktigt fin och förhoppningsvis
mer attraktiv att hyra för fester
och annat.

Stort tack till Inga-Lill
Bertilsson som skött
våra blommor i byn i år.
Överlida cement, som företaget De har varit fantastiskt
hette på den tiden. började fina hela sommaren.
ploga i Överlida på 50 talet,
Mjöbäcks Byalag
dom bytte namn till Överlida
grus och transport någon Till Mjöbäcks Pizzeria
gång på 80 talet. Vi tog över som kommer knallande
97. Under alla dessa år har vi över med mitt käk. Jag
plogat och sandat samhället är evigt tacksam.
utan uppehåll, det är nästan 80
år som vi har haft förtroendet Ytterligare en röd ros
att sköta vinterhållningen i till killen i den knallröda
byn. Men nu har vi bestämt epatraktorn som undsatte
att någon annan får ta över. mig då jag höll på att
Vi tackar för oss. Med vänlig få gallergrinden över
hälsning,
Fam
Löfström, mig. Föräldrarna ska
Överlida Grus och Transport
vara jättestolta över en

Marie

Eva B

Till Carl-Eric som trimmat
väg- och åkanterna
nere vid dammarna.
ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Påskön som exempel?

tar om ett samhälles uppgång
och fall.
Har det som hände på Påskön
någon bäring för oss som lever i det tjugoförsta århundradet? Vi kan konstatera att
klimatet, planeten Jordens
systemregulator, utan tvekan
är på väg att förändras. Polarisen smälter och samhällen
nära havet måste anpassa sig
när vattnet stiger. I Östersjön,
Europas mest förorenade hav,
är plasten på väg att ersätta
fisken, vattnet övergöds och
temperaturhöjningen resulterar i algblomning. Kemikalier
ökar kortsiktigt den ekonomiska avkastningen i jordbruket.

Skogsbruket brutaliseras. Samtidigt dränerar den ekonomiskmateriella tillväxten våra icke
förnybara resurser som omvandlas till växande sopberg.
Vi har kunskaperna och teknologin. Nu behövs mod, kreativitet och politisk vilja att ta oss
an den oundvikliga omställningen – ju förr desto lättare!
MÖTs spridningsområde har
en gynnsam framtidspotential.
Här finns odlingsjord, skog,
sjöar, vattendrag, bred yrkeskompetens och sociala kvaliteter – en bygd värd att värna.
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Mjöbäcks Byalag
Kloka citat av
Astrid Lindgren

Det finns många bevis på vad som händer när en kultur inte samverkar
med de naturgivna förutsättningar som gäller för mänsklig existens.
Ett känt exempel är katastrofen på Påskön. Under 600-talet e.Kr landade där kanoter med människor från andra öar i Polynesien. Den obefolkade ön erbjöd nykomlingarna de mest gynnsamma förutsättningar
– skogar, spirande grönska, ett stabilt ekosystem, fiskrikt hav och ett
milt klimat – en helhet i balans.
Befolkningen växte snabbt för
att snart splittras i klaner. I tillbedjan av sina döda hövdingar
reste varje klan gigantiska stenstoder som vakade över byn.
Skog och vegetation höggs ned
och överexploateringen resulterade i ekosystemets kollaps
och erosion av odlingsjorden.
Skördarna krympte drastiskt
och de snabbt minskande resurserna ledde till krig mellan
klanerna. En spirande civilisationen bröt samman. Märkligt
är att befolkningen in i det sista
fortsatte att resa sina resurskrävande stenstoder! I dag är
Påskön en mycket ödslig del
av vår Jord. Stengudarna berät-

sådan son som han.
AnnMarie blommorna

Bo Lundberg

Ge barnen kärlek,
mera kärlek och
ännu mera kärlek.
Så kommer folkvettet
av sig självt.
Det har jag aldrig
provat, så det klarar
jag helt säkert!
Pippi Långstrump
När människor med makt,
slutar att lyssna på folk.
Då är det dags att
byta ut dom.
Vad som inte är livets
mening vet jag. Att
samla pengar och prylar
och grejer, att leva
kändisliv och fina upp
sej på damtidningarnas
kändissidor, att vara så
rädd för ensamhet och
tystnad att man aldrig
hinner i lugn och ro tänka
efter: Vad gör jag med min
korta stund på jorden?

Byavandringar
i Överlida

MÖT
önskar
alla en härlig
höst!

Ännu en del av att fira Överlida
IK:s 100 års jubileum har
gått av stapeln. Den första
av två byavandringar som
ÖIK gör i samarbete med
Överlida Byalag anordnades
onsdagen den 15 augusti. 65
personer mötte upp och deltog
i promenaden genom en del
av Överlida. Den startade vid
Överlida Camping och tog sig

med några stopp till Långehall.
Vid varje stopp fick vi lyssna
till intressant information
om Överlidas historia. På
Långehall bjöds det på fika
och visning av Högvadsfilmen.
Nästa vandring äger rum
lördagen den 22 september
kl.15.00 och då utgår den från
Överlida Kyrka.

Ulla-Britt Lidrot

Mitt i Mjöbäck
tel.0325-34444

MATTCURLING

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

08.00
08.00
08.00
14.00

-

Måndagar kl.09.30 3/9-10/12
Tisdagar kl.18.00 4/9-11/12
Torsdagar kl.14.00 6/9-13/12

15.00
20.00
21.00
21.00

Prova på mattcurling

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

Onsdagar kl.09.30 5/9-5/12

LÅNGEHALL
ÖVERLIDA

2012-05-10 09:30

tisd – fred 11-20
lörd
– sönd 12 –20
Är ni
flera...

VÄLKOMNA!!!

Lagar vi mera...
Välkomna!
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Mjöbäcksprofilen
Namn:
Carina Westberg
Familj:
Gift med Lennart. Barnen
Robin, Viktor och Olivia.
Dock bor inte någon av barnen
hemma längre.

vegetariska rätter.
Favoritdryck:
Vin

Vad är det bästa med att
bo i Mjöbäck:
Att ha naturen i sin närhet, att
Arbetar med:
årstiderna är mer tydliga än
Förskolechef på Skogskojans utmed kusten och att vi har vår
förskola, föräldrakooperativ, i fina skola och affär.
Älvsered. Eftersom jag trivts
och fått utvecklats har jag Vad kan bli bättre:
jobbat där i 28 år.
Att vi alla blir bättre på att ta
oss tid att hjälpas åt, att hjälpa
Intressen:
till vid olika aktiviteter och
Att få vara tillsammans med åtagande för byn.
familjen. Under de senaste
åren har träningen varit ett Om jag vann en miljon.
stort intresse då jag tagit en Vad är det första jag
tjejklassiker och två klassiker. skulle göra då:
Flera av de sista loppen har Vi skulle köpa oss en husbil och
vi gjort tillsammans hela först åka runt i härliga Sverige
familjen, vilket har varit och sedan ner i Europa.
fantastiskt roligt.
Motto:
Favoritmat:
Var mot andra så som du vill att
Grillat och under senare tid de ska vara mot dig.
är det väldigt kul att laga nya .

BLOMMOR & PRESENTER
Till vardag och fest, i glädje och sorg
Nu i nya lokaler i
centrum av Överlida
VÄLKOMNA!
Öppet: Måndag 15-17.30
Tisd.-Fred. 10-00 - 17.30
Lördag 10.00 - 13.00 Söndag vilodag.
Vi finns på facebook och
Instagram - gilla oss där!
Tel.0325-321 00
www.susannsblommor.se

Försäljning och
reparation av bilar!
Petterssons Bil AB Mjöbäck
Tel. 0325-340 19, 343 05

Yoga, taktil massage,
samtal, healing
Varmt välkommen!
www.healyourheart.se

0325-342 04, 070-214 60 15
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Kloka citat av
Astrid Lindgren

Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead
Sextonåriga Cora lever som
slav på en bomullsplantage
i Georgia. Hon är utstött
och utsatt efter att modern
försvunnit och till slut flyr hon
tillsammans med Ceasar. Han
känner till en underjordisk
jänväg som kan hjälpa slavar
till friheten i norr. Snart får
den skoningslöse slavjägaren
Ridgeway upp spåret efter
dem. Han kommer att jaga
Cora från stat till stat och
drömmer om att förgöra henne
och den hemliga rörelse som
gjort flykten möjlig.
Den underjordiska järnvägen
har hyllats som en historisk
roman som äger sällsynt
relevans för vår nutid. I
verkligheten
blev
”den
underjordiska
järnvägen”
benämningen på det nätverk
av frivilliga som hjälpte slavar

att fly från söder till norr,
men i Colson Whiteheads
roman är järnvägen en konkret
underjordisk flyktväg som tar
Cora till olika delar av USA
i jakten på ett värdigt liv. Det
är en gastkramande berättelse
om en ung kvinnas kamp för
överlevnad och frihet, samtidigt
som den på ett banbrytande sätt
också gestaltar och omtolkar
slaveriets historia och till synes
eviga efterverkningar.

Obama: ”En utmärkt, stark
bok...en påminnelse om hur
slaveriets smärta sprider sig
över generationerna, och inte
bara visar sig på uppenbara
sätt, utan även påverkar våra
hjärtan och sinnen.”

Jeanette

Colon Whitehead är född
1969 och bor i New York. Den
underjordiska järnvägen är hans
sjätte roman och den belönades
med både National Book
Award 2016 och Pulitzerpriset
2017. Boken har hyllats av en
enig kritikerkår och har toppat
flera bestseller-listor. Avslutar
med ett citat från Barack

Jag frågade Jonatan varför
han måste ge sig ut på
nånting som var så farligt.
Han kunde ju lika gärna
sitta hemma vid elden i
Ryttargården och ha det
bra. Men då sa Jonatan att
det fanns saker som man
måste göra, även om det var
farligt. ”Varför då”, undrade
jag. ”Annars är man ingen
människa utan bara en liten
lort”, sa Jonatan.
Bröderna Lejonhjärta
Hyss hittar man inte på, de
bara blir. Och att det är ett
hyss vet man inte förrän
efteråt.
Emil i Lönneberga
Jag är inte ett dugg mer
expert på barn för att jag
skriver barnböcker. Jag tror
bara att man ska behandla
barn som människor.
Astrid Lindgren

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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Man gör så
gott man kan…
Det svenska språket är
fortfarande i många avseenden
mansdominerat… man måste
förstå… om man bara visste…
man slöt upp mangrant
osv. Även det tyska språket
använder ”man” i allmän
betydelse. Mann kann nicht so
genau wissen – man kan inte så
noga veta.
För att uttrycka ”man”

använder engelskan ordet
”one”. Man borde veta - One
ought to know. Allt fler börjar
nu, även i massmedierna,
använda svenskans till ”one”
motsvarande begrepp, det
ursvenska “en”.

Inskickad av: En gör
så gott en kan…

”Problem
med elen
- Vi fixar felen”
Stuvhult 104, 310 63
ÄLVSERED 0325-313 10

Syns du i
höstmörkret?
Använd reflex!

Mobiltelefoner
Sigvard		
070-638 64 87
Patrik		
070-563 53 18
Andreas		
070-200 86 45

Butiken med egen tillverkning!

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

Behöver du hjälp med städningen

Tor - Fre:
16.00 – 18.00
Lördag:
10.00 – 14.00

i hemmet eller på företaget?

Telefon:
070-561 06 95

Få lite tid över i livet och låt mig ta hand om ditt hem eller arbetsplats

Glöm inte att som privatperson får du utnyttja RUT-avdraget
och betalar endast 50% av kostnaden för arbetet
Tveka inte att höra av dig till mig så skräddarsyr
jag insatser som passar just dig. Boka ett hembesök
så lägger vi upp städningen efter dina önskemål
och behov.

Ljus i olika varianter, både som present
och förbrukningsvara! Lagerförsäljning av
heminredningstyger - stor sortering!

Kontakta mig på

0703 54 24 18

eller skriv ett mail till

paulineshemservice@gmail.com

Låt dig inspireras! Välkomna! Helena & Thomas

Företaget har f-skatt
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Värmande soppa
(4 portioner)
2 mellanstora lökar
1 burk kokosmjölk,
plus 2 burkar vatten
En mindre sötpotatis
4 morötter
4 palsternackor
3 vitlöksklyftor
2 chilipeppar
En stor bit grovt riven ingefära
Kaffirblad (eller limesaft
från två limefrukter)
Grönsaksbuljong, salt,
svartpeppar efter behov.
Koriander, persilja
eller finskuren purjolök
som garnering.

vitlöksklyftorna, hackad chili
o lite salt. Koka upp och låt
småkoka 12 minuter. Lägg
i hackade kafirbladen (utan

nerv) eller använd limesaften. ris, vegobullar, kokta linser
Smaka av med buljong. Stäng eller blandade bönor.
av värmen och låt soppan bli
klar av sig själv. Servera med
Elske

Gör så här: fräs den grovhackade löken lätt i lite
olja eller kokosolja. Häll i
kokosmjölk och vatten.
Skär
alla
grönsaker
i
jämstora tärningar och lägg
i grytan. Även de skivade

Föreningens profil ska sammantaget utgöra en väl förankrad lokal kraft i stora och små frågor för aktiva
företagare, till gagn för vår bygd.

Föreningens mål är att:

Styrelsen

-

Aktivt lyssna av och samla upp viktiga frågor från medlemsföretagen.
Aktivt följa upp och driva företagsrelaterade frågor.
Aktivt medverka i forum som gynnar våra medlemsföretag.
Aktivt samverka i former som påverkar tillväxt och inflyttning.

Stefani Dänhardt - Rundis AB, Ulf Aronsson - Aronsson Bygg AB, Helene Jansson - Intuagera AB,
Jörgen Arvidsson - Arvidhus AB, Klas Johansson - Snickeri AB Special, Daniel Larsson - Överlida El AB,
Reima Mattila - Västkuststugan AB, Peter Kobbe - 4W4U Sweden AB

E-post:

kontakt@hogvad.se | Hemsida: www.hogvad.se
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(skanna QR koden till höger)

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: Måndag-torsdag 16-18, fre-sön stängt
Vi säljer Flügger färg www.flugger.se

Synvillan AB är ett byggföretag som

an AB är ett byggföretag som utför
utför nybyggnationer, renoveringar
gnationer,
renoveringar
och monterar
och
monterar prefabricerade
hus.
ricerade Huvudinriktningen
hus. Huvudinriktningen
är
är monteringsringsfärdiga
hus,hus,
men
vi kan
lika
färdiga
men
vi kan
lika gärna
bygga till,
renovera
eller byta
kök.
bygga
till, renovera
eller
byta kök.

r möjligt!
Allt är möjligt!

Synvillan Bygg och Villamontage AB | Hallavägen 8, 512 60 Överlida
Magnus Larsson | 0703-44 67 79 | magnus@synvillan.se
Mathias Sandblom | 0703-44 67 78 | mathias@synvillan.se

Insamling till Vitryssland

Tyvärr blir det ingen insamling i höst till Vitryssland. Detta pga att stiftelsens styrelse beslutat att lägga ner verksamheten. Beslutet grundar sig bl.a på att de har
svårt i att få tag i personal. Så som det ser ut nu blir det ingen mer insamling.
Marie
17

Låt framtiden bli sund och givande
Hur kan vi bidra till att vår tillvaro blir drägligare, så att missnöjet blir mindre och förnöjsamheten
större? Vad fordras för att missnöjet i olika former blir mindre? Hur kan det ske? Politiker
och filosofer har ju sysselsatt sig med dessa frågor sedan länge.
Respekt för varandra
I tidningarna, TV och andra
media får vi allt oftare
informationen, att det i vårt
samhälle saknas respekt för
varandra. Vi håller inte isär
sak och person i samspråk
med andra och även etik och
etikett har fått en allt mindre
tillämpning i våra kontakter
inom familjen, på jobbet och
social verksamhet för övrigt.
Därtill kommer att det har
blivit svårare att ta emot kritik.
Varför blir det allt svårare
att erkänna fel och att be om
ursäkt ? Det gäller även våra
politiker.
Skilsmässor
Ser vi på äktenskapen så
håller de inte länge. Hälften
varar inte många år. Man har
allt svårare att hålla sams och

skiljer sig. Att det kan vara
svårt att bemästra svartsjuka,
avundsjuka och likgiltighet,
gör det inte lättare, tvärtom.
Alla i skilsmässan inblandade
blir som regel lidande, mest
barn och barnbarn, eftersom de
tycker om båda sina föräldrar
och oftast inte förstår varför
mor och far inte kan hålla sams.
Orsakssammanhanget
Vilka åtgärder behövs i syfte att
få en drägligare tillvaro i hopp
om att vårt missnöje blir mindre
och förnöjsamheten större ?
Beror det på, att de ansvariga
för Sveriges väl och ve, bl.a.
politikerna, kyrkan, skolan,
den medicinska vetenskapen,
industrin/leverantörerna och
folket har alla medansvar för
hur vi mår och känner oss
under livets gång? Ett gammalt

talesätt säger: ”Man mår som
man förtjänar”. Det innebär,
att vi i Sverige trots allt ännu
mår så pass bra, att vi inte har
opponerat oss tillräckligt, för
att få de i livet nödvändiga
förbättringarna.
Vidareutbildning
Vi har alla möjligheten att
vidareutbilda oss genom kurser
och på föredrag. Idag finns
kunskap att få, hur man lär sig
att hålla isär sak och person,
vad som ingår i vett och etikett,
hur man lär sig att erkänna fel
och ber om ursäkt, hur man får
bättre insikt i sig själv och hur
man kan hantera svartsjuka,
avundsjuka och likgiltighet.
Idag talar man allt oftare om att
”ju mer vi tycker om oss själva,
desto mera blir vi omtyckta
av andra”. Låt oss hoppas att

skolan tar upp sådan utbildning
i läroplanen, så att kunskapen
på detta område sprider sig
bland eleverna redan i unga år.
Riksdagsvalet 2018
När vi denna månad går och
röstar den 9 september kan
våra röster leda till att vi får det
bättre. Som svensk medborgare
har vi alla rösträtt från 18 år.
Det är ett bevis på att vi i vårt
land har en hållbar demokrati.
Alltför många människor finns
i världen, som varken kan eller
får rösta i sina hemländer.
Därför är det viktigt att helst
ingen av oss låter bli att rösta i
årets riksdagsval. Det är för vårt
eget bästa. Samtidigt utnyttjar
vi vår medbestämmanderätt.

Manfred Eberhardt

Lida Yttres
gårdsbutik
Butiken är öppen för självbetjäning
varje dag mellan 10.00 – 20.00. Vi
har potatis, ägg, frukt och grönt.
Det kommer att finnas hamburgare av 100% nötkött och lite annat
fryst kött att köpa i gårdsbutiken.

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

Linus 0760-21 73 33
Lennart 0706-45 01 67
Madde 0735-42 41 93
Lindsbovägen ● 512 65 MJÖBÄCK
Telefon 0325- 331 10 ● Fax 0325-331 12
www.claessonsmekaniska.se

Överlida Ekbacken Välkommen!
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Jag har stängt under tiden
bygdegården målas.
Jag öppnar åter när det arbetet är klart.
Mina ordinarie öppettider:
månd – fred 10.00 – 18.00
lörd 10.00 – 15.00 söndag stängt.
Välkomma! AnnMarie

Mjöbäcks Blommor

070-860 34 99
ÖVERLIDA

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

ett fastighetsbolag i Mjöbäcksgruppen

Tel 0325 - 61 82 50
19

www.solidhus.se

Det är v
i som
tr ycker
ÖMT!

Välkommen in till oss på
Boråsvägen 31 i Svenljunga

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

LANTMÄNNEN
i Älvsered

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!

Höstens visa
Vägen hem var mycket lång
och ingen har jag mött,
nu blir kvällarna
kyliga och sena.
Kom trösta mig en smula
för nu är jag ganska trött
och med ens så
förfärligt allena.
Jag märkte aldrig förut,
att mörkret är så stort,
går och tänker på allt
det där man borde.
Det finns så många saker
jag skulle sagt och gjort
och det är så väldigt
lite jag gjorde.
Skynda dig hjärtat,
skynda att älska,
Tänd våra ljus, det är
nära till natten,

Snart är den färgrika
hösten slut.
Nu blåser storm därute
och stänger höstens dörr,
det är försent att
undra och leta.
Nu ser vi alla fyrar kring
höstens långa kust
och hör vågorna med
varandra vandra.
En enda sak är viktig och
det är hjärtats lust
att få vara samman
med varandra.
Visan har skrivits av
Tove Jansson
och sjungits av
Birgitta Ulfsson.

Manfred Eberhardt

Nyinflyttad
till Överlida
Vad heter ni och var bor
ni i byn?
Vi heter Julia Pethrus, Nana
Boamah och vår dotter heter
Melody. Vi bor uppe på
Höjdstigen i Överlida.

Hur har ni blivit bemötta
här i byn och i trakten?
Jätte jättebra, verkligen över
förväntan! Vi har supertrevliga
grannar och härlig personal
på dotterns förskola, vilket är
väldigt härligt!

Hur trivs ni?
Vi trivs jätte jättebra här, Vad jobbar ni med?
underbar natur och utsikt!
Julia jobbar på Holsljunga
fritidshem och förskola, Nana
Hur kommer det sig att ni är arbetslös, så om någon söker
flyttade hit?
en grymt arbetsvillig och stark
Vi ville köpa hus och i personal/kollega så hör gärna
Kungsbacka där vi bodde är av er!
det väldigt dyrt så en kompis
tipsade oss om att vi skulle Intressen?
leta i Svenljunga. (Hon hade Båda älskar trädgårdsarbete,
själv flyttat från Kungsbacka musik och film. Nana älskar
till Svenljunga och köpt hus också fotboll och är målvakt i
där.) Vi blev kära i huset här Högvad.
i Överlida så utan att ens veta
om någonting här runt omkring Vad tycker ni verkar
(förutom Gekås hihi) så köpte vara bäst med Överlida/
vi huset och här är vi nu!
Mjöbäck?
Vi vet inte så mycket än känns
det som men vi får reda på mer
Var har ni bott tidigare? och mer varje dag som går. Vi
Vi har bott i centrala älskar i alla fall den vackra
Kungsbacka.
naturen!

Forts. sid 24
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Sommarminnen och fina möten
Under sommaren har jag varit med och ordnat två dagläger för människor på flykt som finns i
våra områden och i vår verksamhet.
Det första lägret var med
deltagare i huvudsak från vårt
språkcafé. Vi var 24 vuxna,
och nästan lika många barn och
ungdomar som en dag i början
av augusti åkte till Helsjöns
folkhögskola där fika, mat,
gemenskap och utevistelse stod
på programmet. Lite pirrigt var
det som arrangör att ta emot
busslasten när människorna
fick kliva ut i sommarens första
och kanske enda ösregn. Hur
skulle det vi planerat utomhus
nu omorganiseras? Alla ville
vi ha regn, men tänkte – varför
just idag?
Nåväl, snart nog tittade solen
fram igen.
Vi började med fika och sedan
med sångövningar – enligt ett
koncept vi utvecklat och jobbat
med tidigare; Sjung på svenska,

och rev av gamla godingar
som Små grodorna och Tre
små gummor. Kulturarv och
språkträning i ett.
Dagen fortsatte med den
typiskt svenska företeelsen:
tipspromenad, och sedan ett
skiftande program, bl. a med
pyssel för de små.
Jag hade med 2 av mina egna
barn och det är fantastiskt att
se hur snabbt och naturligt
det oftast verkar fungera för
barn. I gemenskap kring sång
och musik, i ett delande av en
rockring och runt en fotboll
kan barn helt naturligt bedriva
integrationsarbete. Det är ingen
stor sak för dem. Lekens språk
är universellt och vi lekte även
barn och vuxna tillsammans
när vi bl. a spelade stormemory. Vi hoppas att vi gjort
lite skillnad för människor,

att de har kunnat uppleva
en härlig dag när man fick
komma bort från den dagliga
pressen av att vara i ständig
väntan. Här kunde vi mötas
afrikaner, afghaner, svenskar
och flera andra nationaliteter
i den svenska sommaren och
dela en fin dag på Helsjön med
dess fina omgivningar. Några
vandrade upp på Texelberget
och andra badade. Jag och Ulf
Fredeväg som var med och
ordnade lägret med stor hjälp av
Sven Johansson tror att alla var
nöjda med dagen och hoppas
att vi också har kunnat hjälpa
till med att skapa några fina
sommarminnen.
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Ann Fagerlund
präst och
flyktingsamordnare

Kloka citat av
Astrid Lindgren
Den som är väldigt stark
måste också vara väldigt
snäll.
Pippi Långstrump
Hyss hittar man inte på, de
bara blir. Och att det är ett
hyss vet man inte förrän
efteråt.
Emil i Lönneberga
Jag är inte ett dugg mer
expert på barn för att jag
skriver barnböcker. Jag tror
bara att man ska behandla
barn som människor.
Astrid Lindgren

PROJEKT@OVERLIDA.SE

BANKGIRO

WWW.OVERLIDA.SE

SWISH

5267-5899
123 649 28 88

ÄR DU EN PRIVATPERSON, ETT FÖRETAG ELLER ETT
GÄNG KOMPISAR ELLER GRANNAR SOM VILL SPONSRA?
KONTAKTA OSS VIA MAILEN OVAN, OCH SÄTT IN
PENGAR PÅ BG ELLER SWISH
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Noel på Tennisläger i Alphen, Holland
Förra året arrangerades SM veckan i Borås. Där upptäckte Noel sitt intresse för tennis. Under
pågående finalspel träffade han en herre i rullstol som satt och kollade på semifinalerna. Efter
lite småprat erbjöds Noel testa på att slå några bollar och känslan infann sig fort.
Killen i rullstolen visade sig
vara Sveriges förbundskapten
i
rullstolstennis
Niclas
Rodhborn. De fann varandra
fort och i slutet av sommaren
kom en inbjudan till ett läger i
Örebro som Noel deltog i och

ett antal träningar i Elfsborgs
Tennis samt några läger senare
kom tidigt i somras en inbjudan
till ett internationellt läger i
Alphen, Holland.
Mitt i juli bar det av, med
sig hade Noel en tränare och

pappa. Flygresan gick från
Landvetter till Amsterdam där
transport väntade för att ta oss
till träningsanläggningen. Där
träffade Noel flera barn och
ungdomar som skulle vara med
på lägret. Noel och en kille från
Belgien båda med sina 9 år var
yngst; sen var det ungdomar
upp till 18 år.
Dagarna
spenderades
på
träningsanläggningen, med ett
3 timmars pass innan lunch
och ett lika långt efter blev det
mycket tennis denna vecka.
Kvällarna var det full aktivitet
med bl a bowling, bingo och ett
besök i en fågelpark.

Deltagarna och tränarna var
från Japan, Turkiet, England,
Lettland,
Kroatien
och
Holland så alla instruktioner
och all kommunikation var
på engelska så det var en bra
träning även det. Kvalitén på
spelarna var väldigt blandad
allt från nybörjare till tvåan i
världen.
En
riktig
rolig
vecka
spenderades i ett varm och
soligt Holland. Dyker chansen
upp igen åker Noel med all
säkerhet även på nästa läger.

Henrik Johansson

En kram ger glädje och harmoni
Att kramas är en instinkt och ett naturligt gensvar på känslor av tillgivenhet, medlidande,
saknad och glädje.
Att kramas är också en enkel
metod att stödja, läka och
förkovras med mätbara och
anmärkningsvärda
positiva
resultat.
Att kramas är inte bara något

trevligt. Det handlar om ett
behov. Undersökningar stöder
teorin att beröring stimulerar
något nödvändigt för vårt
fysiska och känslomässiga
välbefinnande.

Beröring används för att lindra
plågor,
depressioner
och
ångest. Det främjar livsvilja
och hjälper för tidigt födda
barn att växa efter avsaknaden
av mänsklig beröring i sina
kuvöser. Då det finns olika
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sorters
beröring,
handlar
det här även om en särskild
beröring, som kan bidra till att
läka och hela.
Krama varandra och må bättre

Utvald av Manfred
Eberhardt

Forts. från sid. 24
Nyinflyttad...
Är det något ni saknar
här?
Nej.
Vill ni engagera er i
något i byn?
Ja absolut om vi vet vad som
finns som ska göras eller kan
göras!
Har ni några idéer till
byn?
Inte som vi kommer på just
nu.
Övriga synpunkter?
Skottningen
av
backen
upp till Höjdstigen skulle
uppskattas ifall den sköttes
bättre kommande vinter, då
vi hade svårt att komma upp
med bilen i vintras. Vi tackar
kommunen på förhand!

Välkomna till
Överlida!
Önskar Byalaget
genom Elske

Melodikryss

10 november kl 9.00 är ni
välkomna till Mjöbäcksgården för att inta en enklare
frukost och sedan lösa
radions Melodikryss ihop
med oss. Kostnad 50 kr/
pers. Föranmälan sen. 5
november till Marie 0706228187. Arr byalaget och
bygdegårdsföreningen.

Trivab

Hitta lyckan

Vi
har
haft
en
fantastisk fin och
härlig sommar som
ger oss välbehövlig
extra energi inför
hösten.
Vår nya turistbroschyr har
varit mycket uppskattad,
våra utländska gäster har
varit tacksamma att den nu
även finns på engelska och
tyska. Inför nästa år vill vi
gärna att ni hör av er om ev
tips och idéer om ytterligare
utflyktsmål mm.
Det har varit en bra
turistsommar med många
besökare som har trivts i vår
fina natur och miljö.
Vi planerar för en Lantbruks
och Skogsdag i början av
november, prel söndagen den
4/11. Vi återkommer med mer
information och program.
Konjunkturen är fortsatt stabil
vilket medför ökad efterfrågan
på arbetskraft. För att lyckas
att få fler att bosätta sig i vår
bygd krävs det ytterligare
bostäder samt att vi kan
erbjuda en bra skolgång och
närliggande service mm.
Kommunen har varit ute och
informerat om vilka planer
som finns på nya områden för
bostäder med attraktiva lägen
i ex Mjöbäck och Överlida,
sjönära mm vilket är mycket
positivt. Nu hoppas vi att detta
blir verklighet inom en snar
framtid.
Skolorna har nu varit igång en
tid och det skall bli intressant
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Lycka infinner sig när det
händer att förberedelser stöter
på rätt tillfälle. Detta
kan
tolkas
så,
att
lyckotillfällena inte kommer
av sig själva. Man bör vara
aktiv för att få uppleva
lyckokänslor.
Det var mannen L.A. Seneca,
romersk filosof och politiker
som skrev ner dessa rader om
lyckan. Han levde samtidigt
som Jesus.
Man kan fråga sig vad lycka
är?
Kan det vara så att
lyckohändelser är förtjänster?
Att hitta fram till lycka ger
ofta mer glädje än att samla
lyckohändelser, till exempel
att följa utvecklingen med
Prao och fortsättningen av
vårt gymnasieprogram som
till vissa delar är förlagt till
våra husindustrier i Mjöbäck.
Det finns goda möjligheter
att utveckla denna form av
utbildning ytterligare även
med fler branscher och
yrkesinriktningar.
När detta skrivs är valutgången
klar och blir en del av
det som ”sägs och lovas”
verklighet kommer det att
medföra mycket positivt för
landsbygdens utveckling och
framtidstro.
TRIVAB önskar en fin och
härlig Höst!!

Christer Everås

ha turen att hitta en fyrklöver
eller att vinna på lotto.
Ibland möter man bekanta
som tycks ha en förmåga att
ha turen och lyckan att vinna
ofta. Här är förutsättningen att
dessa bekanta provar sin tur
regelbundet oftare, samtidigt
som de har en positiv
vinnarinställning, åtminstone
som jag ser det.

Manfred Eberhardt
Kloka citat av
Astrid Lindgren
Ibland är det som om livet
plockade ut en av sina
dagar och sa: Dig ska jag
ge allt! Du ska bli en av de
där rosenröda dagarna som
skimrar i minnet när alla
andra är bortglömda. Det
här är en sådan dag. Inte för
alla människor naturligtvis.
Många, många gråter just nu
och kommer att minnas den
här dagen med förtvivlan,
det är underligt att tänka sig.
Vi på Saltkråkan
De som alltid låter barnen
göra som de vill har
fullständigt
missförstått
begreppet frihet. Det är
direkt fegt att säga till sina
barn: Gör som ni vill.
Astrid Lindgren

Sparbankens
Nyinflyttad
fotbollsturnering till Mjöbäck
Bankens
årliga
fotbollsturning
för
Trivselbygdens herrfotbollslag gick även i år Vad heter ni och var bor USA jobbade han inom film
ni i byn?
industrin.
av stapeln i Öxabäck på Hagavallen.
Louise, Michael, Alessandro,
Eftersom Kindaholm inte
har något herrlag i år så var
det de övriga fyra lagen som
gjorde upp om segern i det
härliga sommarvädret. Många
besökare hade kommit till
Öxabäck för att heja fram sitt
lag. Segrade i turneringen
gjorde TÄFF (Torestorp/

Pristagare damtävlingen

Pristagare herrtävlingen

Prisutdelning

Älekulla) och de fick en
vinstcheck på 12.000 kr.
Högvads BK blev trea och fick
10.000 kr. Mellan matcherna
hölls det supportertävling
och prispengarna där tillföll
supportrarnas lag.

Valentina och Bella (hunden)
Vi bor i Mjöbäck nära skolan.

Hur trivs ni?
Vi trivs jätte bra. Det är en
perfekt idyll för barnen att
växa upp i.
Hur kommer det sig att

Marie ni flyttade hit?

Efter många år boende
utomlands och sedan i
Stockholm ville jag flytta
hem till mina trakter. Jag
kommer ifrån Götene, har gått
i skolan i Göteborg, så detta
området känns mer hemma än
Stockholm.
Var har ni bott tidigare?
Los Angeles, USA, i 13 år.
Sedan Stockholm i 7 år.
Michael kommer från New
York och vi träffades i Los
Angeles. Efter att vår son
föddes i USA flyttade vi till
Stockholm.
Hur har ni blivit bemötta
här i byn och i trakten?
Väldigt bra. Vi trivs bra med
skolan i Mjöbäck. Vi har
jättefina grannar.
På julafton när vi precis
kommit hit kom tomten till
oss. Det var grannen som
frågade vad barnen önskade
sig. Det var så fint.
Vad jobbar ni med?
Efter 20 år inom modebranschen som mönsterkonstruktör och designer
har jag bytt industri. Sedan
februari jobbar jag som
utbildare och support på en
mjukvara som de använder
inom främst klädindustrin när
de ritar kläder. Jag har lite
kontakt med den världen ändå.
Michael har bytt karriär helt
efter vi flyttade till Sverige.
Han jobbar på NCC som
mättekniker/drönarpilot.
I
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Intressen?
Med två små barn blir det vad
de vill göra. De leker med
kompisar. Sonen spelar fotboll
och dansar.
Det har blivit många lekplatser,
djurparker, bowling, minigolf.
Barnens mostrar, morbror och
morfar är viktiga för dem.
Vad tycker ni verkar
vara bäst med Mjöbäck?
Det känns väldigt tryggt att
bo här. Naturen är underbar.
Michael tycker att området
vid kyrkan och skolan ser ut
som ett vykort.
Är det något ni saknar
här?
ICA stänger för tidigt.
Vill ni engagera er i något
i byn?
Michael har planer för
julaktiviteter för barnen i
Mjöbäck.
Har ni några idéer till
byn?
Michael har lite idéer i
samband med Halloween och
jul.
Övriga synpunkter?
Vi kan rekommendera fler
barnfamiljer att flytta hit.

Utförsäljning av gjutjärnsgrytor till lägsta marknadspris!
Lagerrensning och kampanjpriser på kaminer!
Alla som beställer/köper - får pengar tillbaka!!!
Köper du för 1000kr får du 100kr rabatt!
2000kr ger 200kr rabatt
3000kr ger 300kr rabatt
och så vidare uppåt så passa på att skaffa en ny uppvärmningskälla hos oss!
Vi har ett stort utbud av alla slags kaminer, grindar & räcke.
Braskaminer i olika utförande: Värmelagrande kaminer. Kakelugnar. Insatskaminer i olika
storlekar. Etanolspisar & lyktor. Elektriska LED kaminer & insatser. Gasol kaminer och insatser.
Samt kaminer och inbyggnads kaminer med vattenmantel som uppvärmer genom husets
vattenburna system. Vi har självklart skorstenar och tillbehör med extra rabatt, och utför
monteringar till ett rimlig pris.
För dem som vill utsmycka sin trädgård eller hus från utsidan rekommenderar vi våra vackra
grindar, balkongräcken, trappräcken, staket och mycket mer. Passa på! Förutom mässans rabatt
får du extra 10% rabatt när du mejlar foto som visar smide uppmonterat till oss.
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Årets cykelfest i Överlida
När cykelfestens parkonstellationer ska skapas så vill det till att
antalet går jämt upp för att alla anmälda par ska få servera var sin
rätt.
Det ska sedan också finnas så
kallade extrapar, som lagar sin
rätt för att ha i reserv, utifall
att något par skulle behöva
avanmäla sig med kort varsel.
Så länge alla håller sig friska
så får extraparen alltså snylta
in sig hos tre stycken andra
serverande par.
Jag och Tobias var ett sådant
extrapar i år. Vi startade hos
Fina och Daniel i Jonsbäcken.
En sparrispannacotta toppad
med bacon och gräslök –
låter det konstigt? Det var
det. Men såväl smaken som
konsistensen och upplägget
hade passat på vilken
lyxrestaurang som helst. Jag
tror att övriga par håller med
för faten länsades snabbt.
Till middagen begav vi oss till

Hylte, för att besöka Mia och
Dan.
Tobias: ”Varsågod, en
liten gåva för att vi får
snylta in oss här.”
Mia: ”Men åh så trevligt, en
sådan fick vi förra året också.
Dan ”Men vad nu där
kommer en hel hög cyklister?”
Sofie: ”Ehh.. ja vi är extrapar.
Plus att ni har ett besökande
tre-par. Säg inte att vi missat
att skriva det på lappen?”
Enligt Dan är det första gången
som cykelfestkommittén gör
den typen av miss och det kan
så vara. På något magiskt sätt
så lyckades dock Mia utöka sin
helt fantastiska skaldjursgryta
så att den gott och väl räckte

till oss alla. Stort tack för att
ni så skickligt gjorde plats
för oss. Vi lovar att vara mer
noggranna nästa år.
Vår trerätters middag avslutades hos Geeta och Jan med
något så sensationellt som
hjortroncheescake. Mums!
Stort tack alla deltagande.
Tack också till Rasmus och
Filip som skötte baren med
stil och även vår ständige ljudoch ljusfixare Tobias Frisell
som i år ackompanjerades av
Johanna med väninna. Tack
också till Överlida Byalag för
sponsring.

Cykelfestkommittén
genom Sofie Ljung

Kloka citat av
Astrid Lindgren
Plötsligt föll det en dyster
skugga
över
Tommys
ansikte. ”Jag vill aldrig bli
stor”, sa han bestämt. ”Inte
jag heller”, sa Annika. ”Nä,
det är inget att stå efter”,
sa Pippi. ”Stora människor
har aldrig nånting roligt.
Dom har bara en hoper
tråkigt arbete och fåniga
kläder och liktornar och
kumminalskatt.”
”Kommunalskatt heter det”,
sa Annika. ”Ja, samma
smörja är det i alla fall”, sa
Pippi.
Pippi Långstrump
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Varmt Välkomna till

Drygt 20 utställare erbjuder bland annat:
Frukt&Grönsaker Konsthantverk Närodlat
Sylt&Saft Mejeriprodukter Virkat Blommor

Lotteri

Kött&Korv HONUNG Bär

Trähantverk Fika

Kiosk Fågelholkar Föreningar Godis
LOKALPRODUCERAT Betong Fårskinn

Hembakat Sömnad Konstverk Antikt
SCHWEIZERMANDEL

Friskvård

Grillat

Veteranfordon

Tupperware Litteratur Mjöbäcks sparbank
Välkomna! Holsljunga Byalag
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Smart, tryggt och smidigt!
Nyckelfärdigt

2 099 000 kr

Det kloka steget in i eget hus
Det är mycket att tänka på när man bygger nytt hus. Hundratals val skall
göras, ritningar skall tas fram och justeras. För er som vill ha en komplett,
färdig och genomarbetad lösning redan från start har Mjöbäcksvillan tagit
fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett
välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadratmeter av huset.

HUSMODELL

First Choice 1.0

HUSTYP
ANTAL RUM

137,7 m²

BYGGAREA

154,2 m²

TAKVINKEL

First Choice 1.5

First Choice 2.0

Nyckelfärdigt

Nyckelfärdigt

2 199 000 kr

www.mjobacks.se
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6 rok

BOAREA

Finns även som 1,5-plan och 2-planshus

2 199 000 kr

1-plan

23°

Från då till nu del 3
I vår serie, för att uppmärksamma att vår tidning fyller 20 år, tar jag mig en titt i nummer 3 från 1999. Redan nu kan jag se att från
att ha gått från ett informationsblad börjar den nu mer ta form av en tidning. Hela 16 sidor i detta nummer.
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Höstens Tron
visa
Vägen hem var mycket lång
och ingen har jag mött,
nu blir kvällarna
kyliga och sena.
Kom trösta mig en smula
för nu är jag ganska trött
och med ens så
förfärligt allena.
Jag märkte aldrig förut,
att mörkret är så stort,
går och tänker på allt
det där man borde.
Det finns så många saker
jag skulle sagt och gjort
och det är så väldigt
lite jag gjorde.
Skynda dig hjärtat,
skynda att älska,
Tänd våra ljus, det är
nära till natten,
Snart är den färgrika
hösten slut.

ger oss varken den illusionen,
att vi undantaget sorg och
smärtor,
eller låter oss antaga,
att livet är ett skådespel utan
dramatiska ögonblick och
intriger.
Tvärtom väpnar den oss med
den inre motståndskraft,
som vi behöver, för att motstå
ofrånkomliga
spänningar,
bördor och ängslan.
Martin Luther King

Och så en limmerick!
En ung man ifrån ”Sumpan”
vred ihop sig till en klump.
Han slet och han bände, men
ingenting hände.
Han hade fastnat med näsan i
rumpan!
(författare okänd)

Varje morgon har vi en
möjlighet att börja om
Och
reparera
gårdagens
misstag.
Tidvattnet sopar varje dag
Stranden ren på nytt…

Vi kan inte göra storverk
Bara små gärningar
Med stor kärlek
Moder Teresa

Vishetens konst består i att
veta vad man måste blunda
för.
William James

Högt över allt andligt och
intellektuellt,
Högt över filosofi och teologi
Står människans hjälpsamhet
gentemot sin nästa –
uppgiften att vara broder.
Albert Schweitzer

När du ser tillbaka på ditt liv
kommer du att förstå att de
ögonblick då du verkligen levt
är då du uträttat något av
kärlek.
Henry Drummond

Att överleva är inte gott nog
att leva är något mera
att kunna glädja sig åt det som
finns
och själv finnas till.

Nu blåser storm därute och
stänger höstens dörr,
det är försent att
undra och leta.
Nu ser vi alla fyrar kring
höstens långa kust
och hör vågorna med
varandra vandra.
En enda sak är viktig och
det är hjärtats lust
att få vara samman
med varandra.
Visan har skrivits av
Tove Jansson
och sjungits av
Birgitta Ulfsson.

Manfred Eberhardt

Det säger barn
När man blir gammal blir
det svårare och svårare att
röra på kroppsdelarna och
att skilja dem från varandra.
Pojke 9 år

Foto: Elske
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Edward Bond

Rolf Edberg

Foto: Robert Granskog

Mjöbäck

.

Tel. 0325-34004

Ordinarie Öppettider:
Månd-Fred
09-19
Lörd
09-15
Sönd o röda dagar 10-15

önskar vi på Monicanders

(För övrigt anser jag att ÖMT var ett bättre namn på vår eminenta tidning/ Jan-Anders)

