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Valborg 
Valborgsmäss firades som vanligt i Midingsbråte 

vid Miens strand. 

Signes sockerbullar försvann med väldig fart och 

korv med bröd tog också slut 

Rune höll talet till våren. 

Ca 90 personer samlades i den ljumma vårkvällen. 

Idrottsklubbens seniorer genomförde detta år 

tillställningen och allt klaffade utom att bålet av 

någon anledning inte ville ta sig riktigt. 

   Eivor 

 

Handelsboden 

Det har ju diskuterats handelsbod bland annat I 

samband med RIM-projektet. Som alla vet finns 

det ingen i våran bygd. Däremot i grannbyn 

Kompersmåla. En liten presentation kommer här. 

Kompersmåla Handelsbod AB som den heter har 

öppet alla dagar i veckan med följande öppettider: 

Sommar 

Mån - fred kl 09 - 18 

Lörd kl 09 - 17 

Sönd kl 11 - 17 

Vinter 

Mån - fred kl 09 - 18 

Lörd kl 09 - 14 

Sönd kl 11 - 15 

Man får förmoda att Lasse och Paul vill ha 

sovmorgon åtminstone på söndagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För dig som inte kan ta dig till Kompersmåla finns 

möjlighet att få varor hemlevererade efter 

telefonbeställning. Leveransen sker på  tisdagar 

och fredagar till byarna runt  Mien. Nämligen 

Grönteboda, Hunnamåla, Långasjömåla, 

Grönadal, Yttre Källehult, Gäddeviksås och 

Hakefors. Dvs i hela Mieninfos spridningsområde. 

Detta hälsar Lasse och Paul på: 

Kompersmåla Handelsbod AB 

Telefon  0459 - 821 30 

 
 

Från den tiden man fick en liter för under tian 

 

 



Från Smålandsskogen 

till New York 
Då gick nu en dröm i uppfyllelse – hon 

hade föreställt sig denna under flera år och 

nu äntligen stod hon här efter en 

ansträngande resa över Atlanten. Var det 

fortfarande bara en dröm? Kan man se 

höghus i en slags Fata Morgana? Eller var 

det den råa, sanna verkligheten? Hus jämte 

hus, tättstående i rödbruna och grå 

skiftningar. Vem kan nypa henne så att hon 

vaknar till? Och vem var "hon"? 

 

"Hon" var både jag själv, som kom hit med 

flyget år 2001, och utvandrarkvinnan som 

hade satt sin fot här efter en lång sjöresa, 

kanske 150 år tidigare. För mig en 

semesterresa, för henne en livsresa. 

 

USA och Kanada har byggts upp av män 

och kvinnor som drömde med  

verklighetssinne. Ett nytt samhälle 

planerades, byggt på frihet och rättvisa. 

 

Sverige var under 1840 – talet inte alls ett 

underutvecklat land, som man ofta antar. 

Nybyggarna var inga primitiva människor, 

utan var läskunniga och överförde en 

gammal kultur till det nya landet. Men här 

härskade ett befolkningstryck – det föddes 

fler människor och överlevde än det fanns 

arbete till. Utvandringen blev det enda 

hoppet. Våren 1852 var den första 

grupputvandringen från Kronobergs län. 

Män och kvinnor som Karl Oskar och 

Kristina tog sig först till Karlshamn, 

därifrån med segelbåt till Göteborg. 

Båtresan tog 7 dagar. Väl framkommen i 

Göteborg fick resenärerna vänta tre veckor 

innan de gick ombord på fartyget 

"Ambrosius". Fartyget var lastat med järn 

och destinerat till New York. Först efter 

sju veckor och två dagar på Atlanten 

anlände man till New York. Min flygresa 

med minimalpackning tog 8 timmar från 

Frankfurt till New York. 

 

 
Äntligen framkommen började osäkerheten 

att slå sina rötter. Åkte man 1.a eller 2.a 

klass på båten, blev detta som ett frikort in 

till Amerika, medan 3. klassens 

passagerare fick genomgå en rejäl 

hälsoundersökning först. Skulle man få 

stanna eller inte? Många av invandrarna 

kom till Ellis Island (en liten ö strax 

utanför New York, som öppnades 1892). 

Mellan 1880 och 1900 kom nio miljoner 

immigranter till USA, det största antalet 

invandrare under en tjugoårsperiod. De 

första nybyggarna kom från norra och östra 

Europa: England, Irland, Tyskland och de 

skandinaviska länderna. Senare bl.a. 

italienare, ryssar, polacker, spanjorer, 

greker. En del flydde från krig, religiös 

förföljelse, politiska orsaker, arbetslöshet, 

äventyrslust, familjetvister och värnplikten. 

De flesta delade hoppet om ett bättre liv – 

inte endast ekonomiskt utan också 

känslomässigt och spirituellt. Fr.o.m. 

1820-1920 emigrerade 55 miljoner 

människor från Europa. De flesta till 

Nordamerika. 

 

Hade man klarat av hälsokontrollen, kunde 

man därefter stöta på vänliga själar i form 

av kristliga missionärer som gjorde allt för 

att hjälpa invandrarna både när det gällde 

att hitta jobb eller att ta upp kontakt med 

redan utvandrade vänner. Men även 

skuggsidan var företrädd – hade man otur 

kunde man både bli lurad, rånad och 

ihjälslagen. Ofta förbytts nybyggarnas 

entusiasm i pessimism. 
 

     BC 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ses ingen präst med sitt vänliga smil, 

Här hörs ingen klockare dundra, 

Till doktorn är nära sjuttio mil, 

Till lagmannen säkert etthundra. 

 

Men vildarna vandra i skogarna  jemt, 

Det lilla man eger de skörda, 

De komma så falska – och sluta sitt skämt 

Med ingenting mindre än – mörda! 

 

 

Och mitt uti natten gör björnen visit, 

Och ugglorna äfven oss störa, - 

Och tjutande vargar i mängd strömma hit 

Att ock sin musik låta höra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Men ofta i qvällen, förnimmer man der 

I skogen en bedjande stämma, 

Som suckar till Gud: om jag sluppe det här 

Och vore hos folket der hemma! 

 

Här har jag i regnväder knappast ett skjul, 

På stockar jag måste mig sätta, 

Och finns här en pingst, eller påsk eller 

jul? 

Nej, icke ett tecken av detta. 

 

Jag ser ingen granne, jag har ingen vän 

Som jag kan förtro mina öden; 

Här lefde jag förut – här lever jag än 

Ett lif som är sämre än – döden. 

 

 Janne Tenggren 

 



MIDINGSBYGDENS BYGDEGÅRDSFÖRENING ÅRSMÖTE 010409 
 

Mötet öppnas 

 

Närvarande:   Jack Svensson  Eivor Lindstrand 

Bodil Nilsson  Uno Nilsson  Lena Jönsson 

Thord Johansson Björn Jäderås  Sune Kjellman 

Inga-Lill Karlsson Gun Ihlström  Krister Svanberg 

Åke Gunnarsson Petra Nilsson  Peter Gunnarsson 

 

 

§ 1 Val av stämordförande: Bodil Nilsson 

§ 2 Val av protokollförare: Lena Jönsson 

§ 3 Deltagareförteckning (röstlängd) se närvarande. 

§ 4 Val av justeringsmän: Inga-Lill Karlsson och Eivor Lindstrand. 

§ 5 Stämman utlysts i MIEN info. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, det har varit 2 möten med vaktmästarna. Bodil har deltagit i 

möte med Tingsryds kommuns bygdegårdsgrupp där man kommit överens med gemensam Telia 

annons. Det har varit sedvanligt midsommarfirande och sikfest. EU-projektet Jubel I Gäddeviksås är 

avslutat. En studieresa till Kosta avslutade året. 

Ekonomisk redovisning av Thord J 

§ 7 Revisionsberättelse år 2000 upplästes av  Åke Gunnarsson 

§ 8 Föreningens förlust är  – 21.542.72 till nästa års räkning. 

§ 9 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter till 7 ordinarie och 2 suppleanter. 

Val av ordförande valdes Gun Ihlström 1 år. 

Övriga ledamöter: Omval 2 år Lena Jönsson, Thord Johansson och Inga-Lill Karlsson. 

Suppleanter: Omval 1 år Ronny Karlsson, nyval 1 år Jack Svensson. 

Övriga ledamöter är Peter Gunnarsson, Björn Jäderås och Aila Thuresson 

§ 11 Revisorer: Ordinarie Åke Gunnarsson och Gustav Karlsson    

Suppl. Bo Johansson, Grönadal och Arne Davidsson, Gäddeviksås. 

§ 12 Val av valberedning: Kurt Ihlström och Sune Kjellman 

§ 13  Inga ärenden som hänskjutits till stämman finns. 

§ 14 Övriga ärenden: Träff med vaktmästarna 23/4 kl 18.00 

Ett beslut tages att taket måste bytas, kontakt med fritidsnämnden ang. extra pengar till detta. 

Kontakt med Boverket ang. värmeanläggnings system. 

Brandsyn av Rolf Paulsson som påtalade en del brister, Thord ansvar för att dessa brister åtgärdas. 

Uppmaning att försöka sälja andelar i Föreningen. 

Elavtalet upphör 010701. 

§ 15 Mötet avslutas, avgående ordförande Bodil Nilsson tackar för sig och hälsar Gun Ihlström 

välkommen . 

 

Styrelsen och övriga  tackar Bodil Nilsson för dessa åren som ordförande. Bodil valdes in i styrelsen 

1994 och blev ordförande 1995.  

 

Vid protokollet:   Lena Jönsson    

 

Justeras:  Inga-Lill Karlsson  Eivor Lindstrand 



Miengruppens årsmöte 

Bygdegården Gäddeviksås den 9 april, 2001 

 

§ 1  Val av stämmoordförande 

       Till stämmoordförande valdes Bodil Nilsson 

§2 Styrelsens val av protokollförare 

      Till protokollförare valdes Ulla d´Ailly 

§3 Deltagarförteckning (Röstlängd) 

     Utgörs av närvarolista 

§4 Val av två personer jämte ordföranden att justera 

      protokollet 

     1. Björn Jäderås 

     2. Krister Svanberg 

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

     Årsmötet fann stämman utlyst i behörig ordning 

§6 Styrelsens årsredovisningar 

     Ordförande Bodil Nilsson redogjorde för verksamheten under året 

§7 Revisorernas berättelse 

      Miengruppens kassör Eivor Lindstrand gick igenom 

      årsredovisningen som lades till handlingarna 

§8 Beslut om fastställande av resultaträkning och 

       balansräkning 

      Resultaträkning och balansräkning fastställdes 

      Revisorerna har godkänt redovisningen och den upprättade 

      balansräkningen . 

      Årsmötet beslöt överföra förlusten till nästkommande 

      års verksamhet 

§9    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

        Mötet beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet på 

        revisorernas rekommendation 

§10 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av 

        styrelsens ordförande och övriga ledamöter 

       Antal styrelseledamöter fastslogs till 7 personer. 

       Följande ledamöter valdes till den nya styrelsen: 

                          Ordförande: Bodil Nilsson, omvald på 1 år 

                          Kassör: Eivor Lindstrand, omvald på 1 år 

                          Sekreterare: Ulla d´Ailly , omvald på 1 år 

                          Ordinarie ledamöter: 

                          Björn Anders Jäderås omvald på 1 år 

                          Sven-Olof Karlborg, vald på 2 år 

                          Åke Gunnarsson, omvald på 1 år 

                          Petra Nilsson, vald på 2 år 

                          Suppleanter: 

                          Agneta Karlborg, vald på 2 år 

                          Percy Martinsson,  omvald på 1 år 

§ 11 Val av Mieninfo´s redaktion 

     Björn-Anders Jäderås, Eivor Lindstrand och Curt Ihlström omvaldes på 1 år 

§12 Val av revisorer 

     Till revisorer valdes Lars Augustinsson och Curt Ihlström 

 



§13 Val av valberednig 

      Gun Ihlström, sammankallande 

      Sune Kjellman 

§14 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman: 

      Inga ärenden hade inkommit till stämman 

§15 Slutrapport från RIM-projektet 

        Projektansvarig Ulla d´Ailly redogjorde för läget och handlings- 

        programmet diskuterades. Följande synpunkter framkom : 

        En innehållsförteckning  bör bifogas 

        Gun Ihlström hade synpunkter på engagemang av utomstående 

        universitetsstuderande som arbetat med telefonintervjuerna i enkäten. 

        Framledes bör vi ta i beaktande möjligheterna att engagera ungdomar på 

        gymnasienivå från bygden. Det var dock pga anonymitetsskäl omöjligt att 

        göra detta i samband med enkäten. 

        Bodil N och Ulla gör en sammanställning om vilka som bör få en 

        kopia av slutrapporten och ombesörjer att kopiering och utskick sker. 

        Tingsryds Kommun bör kunna trycka upp rapporten till låga eller inga kostnader. 

        Björn Jäderås ansvarar för själva utskicken enligt tidigare beslut. 

        Till hösten gör vi en uppföljning och bjuder in "våra" politiker (bl a den 

        arbetsgrupp för landsbygdsutveckling som Tingsryds Kommun tillsatt) 

        till ett stormöte för att höra deras synpunkter på  rapportens slutsatser mm. 

        Handlingsprogrammet: 

         I handlingsprogrammet bör eftersträvas att varje enskilt ansvarsområde 

         bör ha en ansvarig. 

         Re uppdatering av hemsidan tar Bodil Nilsson kontakt med Tingsryds 

         kommun och gör en ansökan om projektstöd. 

         Fler idéer utifrån behövs om hemsidans utformning och innehåll. Bl a 

         ska det vara möjligt att annonsera, ex.vis om stuguthyrning  (se förslag från 

          Krister Svanberg). Arbetsgruppen jobbar vidare med detta. 

         Frågan om "Lanthandel i samverkan" beslöts läggas på is pga av den 

         positiva utveckling som skett med butiken i Kompersmåla . 

         Turism - styrelsen i Miengruppen bör skapa en långsiktig strategi för hur 

         denna satsning ska gå till. En viktig synpunkt är att om vi själva inte gör 

         något, så kommer andra aktörer att ta hand om den möjliga marknaden, och 

         än mer pengar försvinner från bygden. Vad kan t ex Tingvalla travbana 

         generera för möjligheter? 

§16 Övriga ärenden 

       Magisterstuderande i Statsvetenskap vid Växjö Universitet, Ulrika 

       Semelius, har skickat en förfrågan om att få intervjua Miengruppen om 

       dess verksamheter. Björn Jäderås, Ulla d´Ailly och Bodil Nilsson tar 

       på sig att kontakta henne.          

§ 17 Mötet avslutades 

 

Vid Protokollet:  Ulla d´Ailly 

 

   Justerat av: Björn Jäderås Krister Svanberg Bodil Nilsson 



Från våra årsmöten 
 

 
Kassören ser allt. 

Tord och Inga Lill 

 

 
Och därmed var det bestämt!! 

Krister, Sune, Petra och Ulla 

 

 
Hoppsan! Ett överskott? Kassörer 

diskuterar. 

Eivor Miengruppen och Sune MIF 

 

 

 

Och till slut en glad tjej. 

För att hon slapp ordförandeskapet i 

Bygdegårdsföreningen eller för att hon 

fortsätter samma post i Miengruppen? 

Bodil alltså. 

 
 

 
En gammal redaktör och en ny ordförande 

Björn Mieninfo och Gun Bygdegården 

 

 
Fikat var ok i alla fall 

Sune och Åke 

 

 
Det var intressant 

Uno och Krister 

 



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 0459-851 49 

Datorer Programmering mm 

Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42 

Gjuteri Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 

Hundar Uppfödning av polarspetsar av rasen Samojed 

Karl-Göran Hedsten Gäddeviksås 0459-850 00 

Hästar Uppfödning av arabhästar 

Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95 

Konfektyr Tillverkning och försäljning av karameller mm 

Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18 

Konst Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk 

Björn Jäderås Gäddeviksås 0459-851 43 

 Utför gåramålningar 

Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33 

 Produktion och försäljning av teckningar och målningar 

Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18 

Multimedia Diverse tjänster inom video, multimedia och internet 

Ulla d’Ailly Grönadal 0459-851 11 

Massage Massage och muskeltöjning 

Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35 

Musik Framför sång- och musikprogram. Försäljning av instrument mm 

Christer Östermark Grönadal 0459-851 11 

Projekt EU-projekt och internationella nätverk. 

Bodil Nilsson  Yttra Källehult 0459-851 85 

Skogsbruk Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk 

Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059 

Skylift Uthyrning. 16 m arbetshöjd. Transport som släpfordon 

Staffan Grönte Grönteboda 0459-840 22, 070-5211811 

Smide Konst och järnsmide 

Hjalmar Svensson Hakefors 0459-850 17 

Snickeri Utför div byggnadssnickerier 

Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98 

Städning Städning och försäljning av rengöringsmedel. Företag och hushåll 

Steve Frost Gäddeviksås 0459-850 12, 0708-784286 

Sågverk Sågning av timmer samt kraftproduktion 

Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53 

 Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ 

Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42 

Åkeri Styckegods och skogstransporter 

Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46 

 

 



Midingsbygdens IF 
Fler tittar i protokollen 

Styrelsen = festkommitté fick på årsmötet 

1974 undersöka möjligheterna för en 

festlighet vid fotbollsplanen på 

midsommarafton och även förbereda en 

match mellan damer och gubbar. 

Ny "kritare och klippare" av planen blev 

Krister Gunnarsson. Ersättningen för resor 

med egen bil till och från matcher 

bestämdes till 2,50 per mil. Den som 

gjorde militärtjänst skulle få ersättning, när 

de kom hem. 

Ett bevis på att man kände ansvar och 

visade solidaritet mot gamla Sverige: Man 

beslöt stänga av el och tappa ur vattnet i 

vattensystemet i omklädningsrummet på 

grund av den rådande energikrisen. 

Även om man bestämt ersättningen för 

färd med egen bil fanns fortfarande 

problem med transporterna. 

Man skulle höra med Bengt Bengtsson, 

Georgshult och Karl Rothsten, Hakefors 

om kostnaderna för transport med buss. 

Man beslöt även stå för kostnaderna för 

hyra av VW-buss vid transport till träning i 

gymnastikhallen i Ryd under vårsäsongen. 

Man var aktiv med att skaffa sponsorer. 

Således hade Arne Håkansson fixat slangar 

till bevattningsanläggningen från såväl 

brandkåren i Karlshamn som Urfabriken i 

Svängsta. 

Under 1973 hade seriespelet i div. 6 

Blekinge Västra för A-laget inneburet en 

femte plats: 7 vunna, 5 oavgjorda, 6 

förlorade gav 19 poäng och målskillnad 

31-29. B-laget blev fyra i sin serie: l0 

vunna, 4 oavgjorda, 8 förlorade gav 24 

poäng och målskillnad 76-64. 

Vid årsmötet 1975 avancerade Lennart 

Fohlin från suppleant till ordinarie 

ledamot, vice ordförande. Företrädaren 

Karl Andersson, Kompersmåla avtackades 

"efter 24 års oavbruten tjänst". Lennart 

blev dessutom lotteriföreståndare. En 

ansökan om tillstånd för lotterier 

omfattande 2 x 10.000 (!) lotter á 50 öre 

skulle göras. 

 

 
Festkommittén fick i uppdrag att ordna en 

jubileumsfest (25 år) och styrelsen skulle 

undersöka möjligheterna för tillbyggnad av 

omklädningsrum så att man fick ett 

klubbrum. En seg fråga skulle det visa sig. 

Däremot saknas placeringarna för lagen. 

Det gick kanske sämre än förra året. Man 

ville försöka köpa den hyrda 

läskautomaten och festkommittén skulle 

anordna tipspromenader. 

Telefon skulle anskaffas 1976, ny 

gräsklippare behövdes och likaledes ett 

redskapsskjul. Men ingenting om 

placeringarna för lagen. Det gick kanske 

ännu sämre! Men mål gjordes tydligen. 

Som vanligt delades pris till bl a bäste 

målgörare. Birger Nilsson fick pris för 

"förtjänstfullt utfört ungdomsledarskap". 

"Övrig prisutdelning skedde i samband 

med klubbens 25-års 'jubileum i november 

1975". så det blev tydligen fest! 

Byte på kassörsposten blev det 1977. Arne 

Håkansson blev materialförvaltare och Bo 

Johansson ("han i backen" tror jag) blev 

kassör. En byggnadskommitté för en 

"eventuell ombyggnad av 

omklädningsrummet" (man uttryckte sig 

försiktigt!) bildades. Häri ingick Allan 

Nilsson, Åke Gunnarsson och en som nästa 

år skulle skriva historia, som det heter, 

nämligen Maj Johansson. Maj blev 1978 

nämligen som första kvinna medlem i 

styrelsen. För övrigt höjdes 

reseersättningen till 3,50 kr per mil "för 

vägsträcka överstigande 5 km räknat 

fågelvägen med centrum vid planen". 

Hade MIF drabbats av en släng av 

Krångel-Sverige? 

SK 

 

Framgick det inte också var på planen det 

räknades? Eller är det underförstått att 

mittpunkten räknas? 

Tack än en gång Sune! 

Red. 



Påsk 
 

 
 

På skärtorsdagen hemsöktes Midingsbråte av dessa påskkärringar med katt och allt. 

 

 

 

Mer valborg 
 

 
 

Även i år fick vi möjlighet att fira valborgsmässoafton i Midingsbråte. 

Detta är något av det bästa på hela året, att träffa folket från byarna, att höra August 

Johanssons fina gamla dikt läsas, se bålet flamma upp och känna att nu är våren här. 

Tack till er i Midingsbråte, som ordnar allt detta och håller fast vid en underbar tradition, som 

snart är 40 år. / Gun 



 



 

Juni:   

Fred 22/6 11:00 

15:00 

Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås 

Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering 

 

Onsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på idrottsplatsen. Peter och Leif håller i 

bollen 0459-850 61 

 

Lörd , sönd 

30/6-1/7 

08:00 Mien cupen i fotboll på Hagavallen. 

Kontaktperson: Kent 0459-851 44 och Mikael 0459-850 51 

 

   

Juli:   

Sönd 

1/7 

08:00 Mien cupen i fotboll på Hagavallen fortsätter 

 

Fred 13/7 19:00 Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte. 

Medtag mat, dryck, grill och soligt väder trots fredag den 13:e. 

 

Sönd 22/7 10:00 Byavandring i Hunnamåla. Medtag fikakorg och fint väder. 

Samling vid Hasse Martinssons. 

Kontaktperson: Hasse 0477-150 29 

 

Lörd  28/7 14:30 Syföreningsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kontaktperson: Ingegärd Kjellman  0459-851 33 
 

Augusti:   

Onsd  1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/-01. Aktiviteter i sept, okt och nov -

01. 

 

Sönd  19/8 15:00 

 

Brännboll på idrottsplatsen och grillkväll vid badplatsen i 

Midingsbråte. Medtag mat, dryck och grill samt ett gott humör. 

 

Sönd  26/8 16:00 Friluftsgudstjänst vid ”gamla missionshuset” i Midingsbråte 

 

Onsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på idrottsplatsen. Peter och Leif håller i 

bollen 0459-850 61 

 

September   

Lörd 1/9 10:00- 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Inlämnade saker tas emot på måndagar i augusti mellan 18:00 

och 19:00 i bygdegården. Se artikel på annan plats. 

Micke, Aila och Tina  0459-850 51 ..23, ..61 

 

Lörd sönd 

1-2/9 

10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan. Inte helt klart mer i nästa nummer. 

Prel. Elisabeth , Sebastian och jag Björn vad nu är klart. 

 

 

Händer runt Mien


