Mieninfo nr 1 år 2000
Fiskestämma
Den 11 april kl. !9.00 är det fiskestämma i Bygdegården.
I samband med detta vill vi passa på att berätta om den trevliga utfärden som Miens F.V.O ordnade förra
våren.
Den 29 maj åkte 31 medlemmar i föreningen till Vattenfalls fiskeodling i Långhult.
Där visade Bert- Åke Andersson och Ulf Persson fiskeodlingen från kläckling, olika uppväxtstadier,
utfodring av fiskyngel och till utplanteringsfärdig öring. Vi fick också se en vacker naturfilm om
Vattenfalls olika öringprojekt. Att medlemmarna var intresserade märktes på alla frågor som Bert- Åke
fick besvara i samband med fikat.
Färden gick vidare till Sven Ljungbergs konstmuseum i Ljungby. Även där fick vi en mycket intressant
guidning om såväl Ljungbergs konst som hans sätt att arbeta. Efter detta åt vi lunch tillsammans på
gästgivargården i Ljungby. På hemresan hade vi en liten "tipstolva" i bussen, alla fick gnugga
geniknölarna och det var Bo Johansson som vann.
Miens F:V:O. tackar alla som deltog i resan.
P:S: VI som var med vill tacka Rune Karlsson som ordnade hela resan, buss , guider och mat.
Vi var jättenöjda och hoppas på fler liknade utfärder. /Gun Ihlström

Bygdegården
Det har gått lite trögt med försäljningen av andelarna. Mest beroende på att vi i styrelsen inte har
kommit loss. Vi får försöka bättra oss. Om Du inte kan hia dig så kontakta redaktionen.
Beträffande bygdegårdens vaktmästeri så börjar vi få ihop ett gäng som delar på jobbet. Men det saknas
fortfarande ett par team. Hoppas på din medverkan så att det går i lås och vi kan ha bygdegården öppen.
Ring Tord och diskutera: 0459-85146

Församlingsafton
Välkommen till
FÖRSAMLINGSAFTON I GÄDDEVIKSÅS BYGDEGÅRD
tisdagen den 4 april 2000 kl 19.00
Andakt med prosten Bengt Block
Servering
Paketauktion till förmån för Lutherhjälpen
John Nilsson premiärvisar filmer från Mien-bygden (från dagiset, Salatorpet m m)
arr: Tingsås församling / Lars Aldén.

Eleverna
Ett veckoslut maj är det dax igen. Elever från bildlinjen på Sörängens Folkhögskola i Nässjö ställer ut i
gjuteriet i Gäddeviksås i år igen. Samma skola som förra året men nya elever.
Traditionen (den ettåriga) bjuder att eleverna i 20-årsåldern och deras lärare också övernattar i
Bygdegården och har en liten fest där.
Tider mm ser du på sista sidan.
Björn
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Yttre Källehult skola

Bilden som kommer från Artur Olofsson föreställer gamla skolhuset i Yttre Källehult någon gång i slutet av 1800-talet. Man
kan räkna in över 50 elever på skolgården. Flickorna i ring sitter på den flata stenen som finns strax innanför grindarna på
nya skolgården. Man ser tydligt att den gamla skolan låg betydligt närmare vägen än den nuvarande gör.
I husförhörslängden 1854-58 omtalas skolhuset för första gången. Boende där var då Carl Svensson från Almundsryd född
1832 och Eva Andersson född 1831. Om de var lärare eller hade annan funktion i skolan framgår ej.
Bosse Bengtsson som bor i det ”nya” skolhuset berättar att det är byggt 1909, 1910 eller 1911. Olika uppgifter här alltså.
Kanske den påbörjades 1909 och var färdig 1911. Skolan skall vara byggd av virke från Karlshamn sägs det. Vidare skall
varannan bräda ha refuserats av snickarna och skickats tillbaka till Blekinge. Troligen sant säger Bosse. Det finns inte en
dålig bräda i hela huset. Kärnvirke rätt igenom.
Skoltomten är avstyckad och skänkt av gården som ligger strax norr om skolan. Dvs där nu Bodil Nilsson bor
I Tingsås Hembygdsförenings Årsskrift lär det finnas en artikel om skolan. Någon som vet vilket år? Kontakta gärna red.
eller Bosse då 0459-85056.
Björn

Gamla tider - nya tider
När man får uppleva ett nytt årtusende, känns det lite speciellt för de flesta av oss.Och man kanske
förväntade sig något alldeles särskilt de första dagarna, men solen gick ju upp som vanligt, allt gick sin
gilla gång, ja t.o.m. tanterna i snabbköpet hade samma gamla hårfärg som de hade redan på 1900- talet.
Man blev kanske nästan lite besviken att inget helt ovanligt hände, men världen förändras inte bara på
en dag.
Men tar man ett lite större tidsperspektiv som 50 år så fastställer man en stor förändring och det även vid
vår fina sjö Mien. En tillbakablick på livet och vardagen i de små byarna visar att en hel del har
förändtras.
Karin i Grönteboda , uppvuxen på Klockargården i byn har varit med om kontrasterna mellan då och nu.
-

Karin, var ser du de största förändringarna?

-

Bilismen har ökat och telefonen har förändrats mycket. Tar man telefonen t.ex. går allt automatiskt
idag.
När jag var barn fick vi ringa upp till växeln i Gäddeviksås poststation och kopplades sen vidare.
Telefonisten sa ifrån i telefonen när perioden, som varade ca 3 minuter för rikssamtalen, tog slut,
sen fick man bestämma om man ville fortsätta samtalet eller inte. Räkningarna kom på vita, smala
remsor.

Från Klockargården ...

Min syster Clary arbetade i Stockholm ett tag. Ibland ringde hon hem, och vi tyckte att det var något
helt fantastiskt att få ett samtal så långt borta som från Stockholm. Idag slår jag bara en signal till
min bror, som bor i Denver i U.S.A., som om det vore ingenting.
Karin berättar om förändringarna när det gäller bilismen. Förr kom t.o.m. brevbäraren med posten på
cykeln.
-

Fastän brevbäraren kom på sin cykel fick vi posten lika tidigt som idag. Inget daligt väder hindrade
postutdelningen. Brevbärarna blev riktigt väderbitna och var på extra gott humör vid jultiden. Då
bjöds det nämligen på rikligt med kaffegökar i stugorna.
v.g.v.

Karin minns att det endast fanns två bilar i Grönteboda när hon var liten. Att ha en bil då var ett tydligt
tecken på välstånd. Men på gården där hon växte upp fanns en dräng som sparade så pass idoget att han
till allas förvåning skaffade sig en egen bil. Om honom spreds senare ryktet att han gjorde karriär och
fick anställning hos fröken Stevens på Huseby bruk.
Medan bara ett fåtal turister från Karlshamn och några få danskar kom till Grönteboda på 1930-talet, rör
det sig mycket mera nu på somrarna. Sverigeleden har lagts genom byn, vilket kan vara både
smickrande och störande samtidigt. Trafiken har tilltagit enormt och ofta respekteras tyvärr inte
hastighetsbegränsningen.

... till datavågen
-

Man var mer förnöjd med det lilla man hade förr i tiden, fortsätter Karin. Vi var också mera
tillsammans och skrattet låg närmare än idag. I stället för TV-underhållning handarbetade vi vid
ljuset av en fotogenlampa eller så spelade vi kort. Man berättade för varandra på kvällarna. En sak
minns jag speciellt:
Min mor talade om att när min farmor och min farfar upplevde ett åskväder mitt i natten, gick de
upp och tog på sig sina finkläder. För om åskan slog ner i huset, ville man dö värdigt i den finaste
stassen.
Ibland satte min mor på batteriradion för att få in dansmusiken klockan halv åtta på kvällarna. Det
var trevliga tider.

Men Karin minns också hur svårt det var att tvätta på vintern. Lakanen kokades rena i stora grytor med
lut. Efter det fick man hugga upp en vak i Mien för att klappa ur luten med nakna händer. Det kändes
minsann!
-

Idag tar jag flyget ibland, när jag vill åka till utlandet - en fantastisk utveckling för mig. Det skulle
ha varit helt otänkbart när jag var liten. Vid frukosten kan jag se ut över Mien och
eftermiddagskaffet kan man dricka på något kafé i Paris. Jag saknar gemenskapen på vintern , men
på sommaren känns det bra här. Det finns så många fina naturupplevelser vid Mien. Eftersom jag
har möjligheten att resa, blir resorna som en vitaminspruta på vintern när det är som mörkast och
mest tyst här,

avslutar Karin och ger sig ut på en cyckeltur genom byn

BC

Vita “Gula sidorna”
är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och vill
marknadsföra sig här.
Listan uppdateras en gång per år. Vill Du vara med så hör av dig till red, det är givetvis gratis.
Byggnadssnickeri Utför det mesta inom husbyggnation
Jack Svensson Gäddeviksås 0459-85149
Programmering mm
Datorer
Christer Svanberg Midingstorp 0459-84042
Försäljning av bränslepellets samt brännare och kaminer
Försäljning
Peter Söderqvist Yttre Källehult 0459-85006
Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium.
Gjuteri
Björn Jäderås Hakefors 0459-85143
Uppfödning av polarspetsar av rasen Samojed
Hundar
Karl-Göran Hedsten Gäddeviksås 0459-85000
Uppfödning av arabhästar
Hästar
Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-85095

Konfektyr

Tillverkning och försäljning av karameller mm
Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-85118

Konst

Multimedia
Massage
Musik
Skogsbruk
Skylift
Smide
Snickeri
Städning

Sågverk

Åkeri

Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk
Björn Jäderås Gäddeviksås 0459-85143
Utför gåramålningar
Karin Cederqvist Grönteboda 0459-84033
Produktion och försäljning av teckningar och målningar
Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-15118
Diverse tjänster inom video, multimedia och internet
Ulla d’Ailly Grönadal 0459-85111
Massage och muskeltöjning
Irene Augustinsson Grönadal 0459-85135
Framför sång- och musikprogram. Försäljning av instrument mm
Christer Östermark Grönadal 0459-85111
Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk
Bengt Wallin Hakefors 0459-85037, 010-2100059
Uthyrning. 16 m arbetshöjd. Transport som släpfordon
Staffan Grönte Grönteboda 0459-84022, 070-5211811
Konst och järnsmide
Hjalmar Svensson Hakefors 0459-85017
Utför div byggnadssnickerier
Erik Karlsson Midingsbråte 0459-85098
Städning och försäljning av rengöringsmedel. Företag och hushåll
Steve Frost Gäddeviksås 0459-85012, 0708-784286
Sågning av timmer samt kraftproduktion
Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-85053
Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ
Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-15042
Styckegods och skogstransporter
Tord Johansson Midingsbråte 0459-85146

KÄRA MIEN-BO....
Hoppas helgerna och årets förkylningsattacker inte gått alltför hårt åt Er. Nya prövningar väntar, var så säker.....
Efter dessa uppmuntrande och sanningens ord vill vi i RIM-projektet (RIM= Resurser I Mien) informera om vad som är på
gång.
Under hösten har vi genomfört en lokal ekonomisk analys, dvs gått igenom vad som "flödar" genom bygden i form av
ekonomiska strömmar och till vad alla pengarna går - inte i detalj, men utslaget på de 163 hushåll som undersökningen
omfattar.
Vi vet därmed hur mycket alla hushållen förbrukar på olika varor och tjänster. Dessa siffror kan de som kanske funderar på
att starta upp eller utöka en verksamhet, ha stor nytta av.
Vad händer i RIM-projektet under våren
Vi är nu inne i fas 2. Det innebär att vi genom en enkätundersökning vill ha reda på vilka behov vi har i bygden i form av
kommunikationer, service, boende, öppna landskap, utbildning osv.osv. Vad behöver t ex avfolkningen för våra framtida
behov inom dessa områden - stora frågor inför vår framtid.
Ur sysselsättnings- och företagarperspektiv är det också viktigt att ta reda på vilka resurser vi har i bygden.
Samarbete med Tingsryds kommun
Tingsryds Kommun ställer sig också liknande frågor. Hur ska vi lösa problemen med avfolkningen och förbuskningen av
våra marker ? Hur ska vi få folk att stanna kvar, eller flytt hit ? Här kommer vi i RIM-projektet att samarbeta med
kommunens projekt "Marknadsföring av Tingsryds Kommun år 2000". Samarbetet gäller först och främst enkätfrågorna.

Enkäten
I vår enkätundersökning kommer vi att ta med frågeställningar som berör oss alla på något sätt. Den kommer praktiskt att gå
till så att alla 163 hushåll med fast boende får ett antal frågor att fundera på och besvara, vanligtvis i kryssa för - tipsradssystem, med det kommer också vara fritt fram för egna funderingar. Det gäller vår bygd och vår framtid.
En sak som är viktig att informera om är att alla som vill kan vara anonyma.
När vi fått in tillräckligt med svar, kommer vi att processa dessa ett tag. Sedan, och nu är vi framme i mitten av april, kommr
ni att bli kontaktade per telefon av några studenter från Drivhuset i Växjö. Desa har vi engagerat för att få så stor respons som
möjligt på den här satsningen, nu när vi lägger ner så mycket kraft och pengar på hur ni tycker, tänker och vill ha det i vår
bygd.
Vi avslutar den här delen av projektet med att stormöte i Gäddeviksås Bygdegård den 16 maj kl. 19.00 - skriv upp det! Det
kommer att bli mycket spännande att höra bygdens röster.
Hälsar RIM-gruppen som består av:
Björn-Anders Jäderås, Hakefors, Cathy Meck, Långasjömåla, Sune Kjellman, Midingsbråte, Sven-Olof Karlborg, Yttre
Källehult, Carol Lockwood, Törnamåla och Ulla d´Ailly, Grönadal.
Vill ni veta mer eller ställa frågor, har några idéer eller åsikter om detta, kontakta gärna Ullla d´Ailly på tel: 0477 - 140 60

Händer runt Mien

Mars:
Sönd 19/3

10:00-10:30

Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008

Tisd 11/4

19:00

Fiskestämma i Bygdegården i Gäddeviksås. Kaffeservering.
Kontaktperson: Rune Karlsson tel 0459-80537

Sönd 16/4

10:00-10:30

Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008

L-fred 21/4

18:30

MIF:s vårfest. Supé med dans till Respons orkester.
Anmälan senast 16/4 till Peter 0459-85061 eller
Jörgen 0459-82017. Välkomna!

Onsd 26/4

18:30

Årsmöten i Bygdegården i Gäddeviksås
Vi kör både Miengruppen och Bygdegårdsföreningen samma kväll. Alla
välkomna. Fika.

Sönd 30/4

20:00

Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats. Sedvanligt program.

April:

Maj:
Månd 1/5

Manusstopp Mieninfo nr 2/00. Aktiviteter juni, juli och augusti.

Lörd, sönd
6-7/5

12:00-16:00

Elever på bild-linjen på Sörängens Folkhögskola i Nässjö
ställer ut måleri och skulptur i gjuteriet i Gäddeviksås.
Visning av gjutning båda dagarna omkring kl 14

Tisd 16/5

19:00

Stormöte där RIM-gruppen presenterar resultatet av vinterns arbete samt
sammanställningen av enkäten. Se separat artikel i tidningen. Kaffeservering
och underhållning.

Sönd 21/5

10:00-10:30

Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering
Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008

