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Kompersmåla 

Lasse (Kompersmåla Handelsbod) bjöd in till 

jubileumsfest den 2:a mars. 

 

Många gäster dök upp och avåt med god aptit 

skinka och potatisgratäng samt kaffe med god 

tårta. 

 

 

Lycka till Lasse nästkommande 10 år och ett 

varmt tack. 

   E Li 

 

 

 

 

 

 

Gympan 
Ca 10 unga och gamla gymnastiserade under årets 

första månader under Inga-Lills förnämliga 

ledning. Det var en god förberedelse inför 

vårbruket. 

 

Fler borde utnyttja denna möjlighet att under 

lättsamma former träna upp domnande muskler. 

   E Li 

Och så Ferdinands foto 

 

 

 

 

 

 



Att hålla kvar sommaren...... 
 

....i fotoalbumet och kanske också med 

bär- och svamppåsarna i frysen är populärt, 

men den gröna, sköna växtligheten 

försvinner tyvärr samtidigt med värmen. 

Vi upplever ett par intensiva månader i 

naturen från vårens första, tvekande kamp 

med de bristande knopparna fram till den 

anstundande sommaren och förvånas 

kanske fortfarande över vilken styrka 

växtligheten har. Man börjar att påta i sin 

egen täppa. En liten bit jord gestaltas om 

efter den egna smaken, solbrännan och 

ryggvärken får man på köpet. 

Färgklickarna breder ut sig i överallt i 

trädgården, grönsakerna börjar att sticka 

upp, snart blommar dillen och nöjd kan 

man luta sig bakåt i trädgårdsstolen 

förutom när ogräset tar överhand förstås. 

Då står man i rabatten igen, kaffet kallnar 

och tidningen blåser bort till 

vinbärsbuskarna som påminner om ännu 

mer jobb som väntar. 

 

 
 

Men när hösten kommer försvinner alla de 

nyttiga, gröna växterna och mycket av 

färgprakten, då när man under regntunga 

dagar skulle behöva dem som allra mest. 

Hur vore det att ta med sig en del av 

sommaren t.o.m. långt in i vintern? 

Planterar man t.ex. salvia i sin egen 

trädgård eller på balkongen och låter den 

torka, så att den håller sig, har man ett 

väldigt bra medel mot mandelinfektion i 

sitt köksskåp. Man kan koka ett kanske 

inte så välsmakande, men desto mer 

välgörande te på salvian och gurgla detta 

ett par gånger om dagen. Flera örter direkt 

från trädgården kan bli till riktiga 

medicinska under när t.ex. näsan är 

tilltäppt, magen känns dålig eller när man 

bara behöver en uppiggande kopp te. 

 

 
 

Den moderna medicinen har funnit 

åtskilliga vägar hur sjukdomar kan 

bekämpas, men många ämnen i dagens 

läkemedel är desamma som 

medicinmännen använde sig av förr i tiden. 

Från egna örtträdgårdar tog apoteken och 

klostren förr sin gröna medicin. Går man 

ännu längre tillbaka så brukade redan 

faraonerna medicinalväxter när 

pyramiderna byggdes. Man har hittat en 

slags kostnadsberäkning, där det visar sig, 

att de största utgifterna lades inte ut för 

byggnadsmaterial, utan för inköp av vitlök 

och lök till slavarna som var oerhört dyrt 

under den tiden. 

Ämnena i vitlöken har en antibiotisk 

verkan. Det finns knappast någon större 

fiende mot bakterier i växtvärlden än 

denna. Inte alla kan begeistra sig för 

vitlöken - då går det bra att i stället försöka 

med persilja eller pepparrot som också 

verkar antibiotiskt. Det har visats med 

mätbara resultat i undersökningar. Men vid 

svårare infektioner bör man naturligtvis 

kontakta en läkare. 

De små oskyldiga, gröna örterna har t.o.m. 

påverkat världshistorien. De gamla 

vägarna, där kryddor, örter och salt 



transporterades var de äldsta vägarna för 

kulturutbyte mellan olika folkslag. Stora 

kryddkaravaner förde t.ex. araberna långt 

in i Asien. 

Eftersom man inte har färska örter hela året 

om, kan man lägga örter i oljan eller 

ättikan som man använder till maten. 

Flaskorna ska stå två till tre veckor, väl 

tillslutna på en kylig plats och kan sen 

användas till matlagningen. Så får oljan 

eller ättikan också en viss smakvariant. 

Vill man torka örterna själv, ska man inte 

lägga dem i direkt solljus, utan på en 

skuggig och luftig plats .De ska förvaras 

mörkt och torrt. 

Kummin kan man använda mot 

magkrämpor, johannesört mot oro och den  

kända kamomillen mot förkylning, sår på 

slemhinnorna och krämpor. Man kan också 

koka te på björkblad och låta det dra i 10 

minuter om man har lite problem med 

njurarna eller reumatiska besvär. Fänkål 

kan användas när man har hosta eller 

magproblem. 

Den verkar också mot oro och dricks gärna 

av barn eftersom den är lite söt i smaken. 

Arnikablomman kan användas utvärtes vid 

svullnader. 

Det kanske vore kul att skaffa sig ett eget 

litet naturapotek hemma och med tiden 

samla egna erfarenheter, men det är 

naturligtvis viktigt att vända sig till en 

läkare om man känner sig osäker om någon 

åkomma som man har. 

BC 



Midingsbygdens bygdegårdförening 

Verksamhetsberättelse för året 

2001. 
 

Styrelsen har under året bestått av följande 

personer: 

Gun Ihlström ordförande, Lena Jönsson 

sekreterare,  Thord Johansson kassör, samt 

Inga-Lill Karlsson, Aila Thuresson, Björn-

Anders Jäderås och Peter Gunnarsson. 

Suppleanter har varit Ronny Karlsson och 

Jack Svensson. 

 

Årsmötet hölls den 9 april förra året och 14 

personer deltog. 

 

Styrelsen har varit kallade till 4 möten, varav 

3 protokollförts. 

 

På årsmötet bestämdes att vaktmästarna 

skulle träffas den 23 april för att diskutera 

vaktmästarfrågor och takläggning. Jack 

lovade att beställa tak och intygade att om 

han fick hjälp av 6-8 starka personer så 

skulle taket snabbt vara fixat. Vi bestämde 

att genast skaffa den utrustning som 

brandsynen krävt, alltså brandsläckare, olika 

erforderliga skyltar och brandvarnare. 

 

Den 26 maj samlades många av 

vaktmästarna, man vårstädade ute och inne 

samt satte upp all ny brandutrustning. 

Egentligen var helgen bokad för takläggning 

men eftersom takplåten inte kommit så fick 

det anstå tills vidare. 

 

Den 11 juni träffades styrelsen för att 

diskutera midsommarfirande och planera 

lite runt detta. 

Midsommarfirandet skedde sen på 

traditionellt sätt. Flitiga män skaffade löv 

och flitiga händer band blomsterkransar och 

klädde stången. (Det är en ren fröjd att se 

detta fantastiska arbete som sker på 

förmiddagen på midsommarafton. Har någon 

någonsin filmat detta ?) 

Laila och Alf stod för musiken, barn och 

vuxna dansade, många drack kaffe och solen 

sken mellan molntapparna. Ännu en gång 

klarade vi firandet mellan regnskurarna. 

 

Sista helgen i augusti träffades starka och 

flitiga ”killar” för att under Jacks ledning 

lägga taket. Vädret var perfekt, fredag kväll, 

hela lördagen och halva söndagen och så var 

det klart. Bra jobbat! Det blev ett extra tack 

från styrelsen i Mieninfo. Arbete utfördes 

helt ideellt, men kommunen bidrog med 

15.000 kr till material. Det tackar vi för. 

 

Den 30 aug. träffades styrelsen för att bl.a. 

diskutera loppmarknaden med de ansvariga 

samt diskutera ev. aktiviteter under hösten. 

Loppmarknaden ägde rum den 1 sept. i 

samband med konstrundan. Tina, Aila och 

Mikael hade planerat i god tid, bl.a. genom 

blänkare i Mieninfo och genom att sätta upp 

anslag om att allmänheten fick lämna in 

saker på måndagskvällarna mot slutet av 

sommaren. Gott jobb och god organisation 

gav en bra utdelning. Lokalen var fylld av 

bord med prylar och dessutom fanns 4 

inhyrda bord. Kaffeservering med bl.a 

Signes sockerbullar var ett extra dragplåster, 

över 90 personer drack kaffe. Totala 

intäkterna blev 6732,50 kr. 

 

Vid styrelsemötet den 1 oktober diskuterades 

sikfesten. Vi försökte verkligen att fördela 

de olika arbetsuppgifterna på bästa sätt. Den 

stora frågan är alltid, kan man fånga 

tillräckligt med sik? Siken leker sent dessa 

milda höstar, men natten före festen blev 

fångsten störst. Sikfesten avlöpte i stort sett 

perfekt, köket fungerade bra och maten 

smakade utmärkt. Enda problemet  

var att orkestern Tomix lämnade återbud och 

ersattes med Yatzis orkester, som blev 

mycket försenade beroende på isgata. 

 

Vaktmästarsysslan har även i år fungerat 

bra, alla börjar väl bli vana. Den 7 dec. 



ordnades ett julbord för vaktmästarna. det 

uppskattades. 

 

Gymnastiken kom igång igen under våren. 

Tack Inga-Lill för din insats! Det uppskattas 

och stärker sammanhållningen och gör 

förhoppningsvis folk friskare. 

 

Solariet används ganska flitigt och gör att 

föreningen får in lite pengar, ca. 3000 kr. / år 

 

Styrelsen har på sin önskelista att anskaffa 

en annan form av uppvärmning. 

Elkostnaderna är höga, de ligger mellan 40 - 

50.000 kr. / år. Vi försöker få kunskap om 

alternativa uppvärmningsanordningar och 

möjligheter att få fördelaktiga lån. Peter har 

börjat arbeta med detta. 

 

Lokalen hyrs ut till både föreningar och 

privata. Styrelsen har diskuterat 

uthyrningskostnader dels då lokalen hyrs 

tillfälligt och dels om man hyr bord, bänkar, 

plastmöbler o.dyl. En lista över kostnader 

har fastställts. 

 

På våra styrelsemöten diskuterar vi 

andelsförsäljningen. Vi har fortsatt sälja, 

lite i taget, men eftersom alla i styrelsen 

förvärvsarbetar så har vi ont om tid. Vi har 

skrivit i Mieninfo om vilka som säljer i 

respektive byar. Ni som är med på stämman 

får gärna hjälpa oss genom att fråga era 

grannar om de har köpt några andelar. Sen 

kan ni hänvisa till oss. 

 

Lite bekymmer med lokal och inventarier 

finns det. Uppvärmningen är dyr, 

maskinerna strejkar och golvet är svårskött 

och borde åtgärdas. Men med många duktiga 

och händiga personer, som villigt ställer upp, 

har vi under året fått en hel del uträttat i 

”bygdens gård”. 

 

 

 

 

Gäddeviksås i april 2002. 

 

 

Styrelsen 

 

Gun Ihlström  

Lena Jönsson  

Thord Johansson 

Inga-Lill Karlsson 

Aila Thuresson 

Peter Gunnarsson 

Björn Jäderås 

 

 

Hyrespriser 
Här kommer då prislistan om man vill hyra. 

 

 Hela lokalen inklusive kök 600 

 Enstaka övernattning 300 

 Barnkalas  150 

 Ett bord med 6 stolar   25 

 

Däremot lånar vi inte ut porslin och glas. Det 

är svårt att komplettera då något går sönder. 

 

Hur gör man då? 

Enkelt! Man ringer bara till Tord och Thea 

Johansson och bokar. 

Tel 0459-851 46 
 

Nycklarna hämtas hos vaktmästarna. Den 

aktuella vaktmästarlistan finns anslagen i 

bygdegården, (i lilla fönstret till vänster om 

ingången) Alla vaktmästare arbetar helt 

ideellt och gör sitt bästa för att hålla lokalen 

i bra skick. 

Bygdegårdsföreningen 

 
 

Teater 
Det finns intresse för att starta en liten 

teatergrupp till hösten. Är du intresserad så 

hör av dig till: 

Irene Augustinsson (0459-851 35) 

eller till 

Gun Ihlström (0477-150 80) 



Årsmöte i Midingsbygdens Bygdegårdsförening 2002-04-09 
 

Närvarande: Kristina Johansson, Peter Gunnarsson, Tord Johansson, Uno Nilsson, Bodil 

Nilsson, Gun Ihlström, Petra Nilsson, Björn Jäderås, Lena Jönsson, Eivor Lindstrand, Aila 

Thuresson, Sune Kjellman 

 

1. Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av ordförande för mötet väljs Gun Ihlström. 

 

4. Val av sekreterare för mötet väljs Lena Jönsson 

 

5. Val av justeringsmän väljs Kristina Johansson och Peter Gunnarsson. 

 

6. Årsmötet har annonserats i MIEN info. 

 

7. Gun läser verksamhetsberättelsen, se bilaga. Tord redogör för årsredovisningen som 

godkänns. 

 

8. Revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning uppläses och godkänns. 

 

9. Ansvarsfrihet till styrelsen. 

 

10. Val av ordföranden för 2002 väljs Gun Ihlström. 

 

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter: Omval 2 år Peter Gunnarsson och Aila 

Thuresson, nyval 2år Olle Bergman, avböjer omval Björn Jäderås . Suppleanter är Ronny 

Karlsson och Jack Svensson. 

 

12. Val av revisorer: Åke Gunnarsson och Gustav Karlsson, suppleanter Bo Johansson, 

Grönadal och Arne Davidsson. 

 

13. Val av valberedning : Sune Kjellman och Curt Ihlström 

 

14. Verksamhetsplan för 2002, diskuterar olika aktiviteter som bl.a sedvanlig 

midsommarfirande och sikfest. Filmvisning av hembygdsfilm, arr. Visans vänner. Det 

finns säkert många idéer runt om i bygden. 

 

15. Finns inga ärenden som hänskjutits till stämman. 

 

16. Övriga ärenden: Peter info ang uppvärmningen, har varit i kontakt med kommunen. Peter 

fortsätter att arbetar på detta ärende, det är mycket angeläget för föreningen att finna ett 

alternativ.  

Karin och Olle Bergman blir ett nytt tillskott till vaktmästare.   

Fest för vaktmästarna skall anordnas i Bygdegården 24/5 kl 18.30. 

Bodil Nilsson får i uppdrag att representera Bygdegårdsföreningen vid Smålandsgruppens 

(FGH) årsmöte senare i vår. 

. 

17. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet   Justeras: 

 

Lena Jönsson  Peter Gunnarsson Kristina Johansson 



Gästerna 
Här i Midingsbråte har vi många trevliga 

gäster bl. a. ifrån Afrika. På stallbacken 

eller dammträdan kan man beundra ett par 

långbenta. Hoppas de trivs i Midingsbråte 

och bygger bo. Nu förstår ni nog vilka jag 

tänker på. Två tranor spatserar runt nästan 

mitt i byn och jag hoppas alla har sett dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Ferdinand 

 

Valborg 
  har som alltid god uppslutning. 

I år brann brasan högt och fint och vädret 

var normalt aprilväder. 

Signes sockerbullar – jag säger bara det. 

Smakade nog också "Urshultsbagaren" 

som var där med ett 80-tal andra. 

E Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var tog sockerbullarna vägen? 

Var är ni andra? 
Tipspromenader i idrottsföreningens regi 

startade den 7:e april. 
 

 
 

Dålig uppslutning till denna trivsamma 

aktivitet. Varför bara midingsbråtare? Var 

är ni andra. 

Deltag och stötta därmed idrottsföreningen. 

 
 

E Li 

 

 

 
 

Åsså några påskkärringar 



 

 



Karta över Midingsbråte från 1801 
Tyvärr kan det kanske vara svårt att urskilja vad som är vad efter kopiering av tidningen men 

Gun Ihlström 0477-150 80 har ett par foto på kartorna som är rätt bra för den som vill studera. 

 

Frågan om vem av de första ägarna som ägde vilken av nuvarande gårdar är dock inte så lätt 

att besvara som jag i min enfald trodde. Husen låg ju inte som nu utspridda utan samlade. Och 

om jag fattat kartan rätt ungefär mitt emellan nuvarande Karlssons och Melanders. Skulle vara 

roligt om någon skulle kunna pricka in dom och vägarna på en ny karta till nästa nummer. 

      Björn 

 

 

 



Väg 29 
Uno Nilsson i Grönadal som ju är bygdens kontaktman i vägfrågan har varit i kontakt med 

Stellan Samuelsson på Vägverket region Sydöst och fått lite fakta om bygget. Om du har 

ytterligare frågor, synpunkter eller önskemål så kontakta Uno tel 0459-850 15 så försöker han 

vidarebefordra dessa till vägverket. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Röjning av skog vid  

     norra anslutningen 

 

Byggstart: Efter 1 september 2002. Byggtid: ca 2,5 år 

Upphandling: I EU under 52 dagar. Klart till semestern 2002 

Bredd: 9m Längd: ca 16 km Hastighet: 90 km/h 

Kostnad: ca 200 000 000 kr (tvåhundra millioner). Alltså 12 500 kr per meter!! 

Vildstängsel längs hela sträckan. 

Miljödomar: Alla klara men 3 är överklagade och ytterligare en väntas överklagas. 

Starttillstånd har dock beviljats. 

 

 

Loppis 
Loppis i Bygdegården, Gäddeviksås lördagen den 7/9.  

Vi tar emot ditt bidrag följande kvällar: 27/5, 24/6, 29/7, 19/8, 26/8 och 2/9 klockan 18.00 - 

19.00. 

Har du inte möjlighet att lämna själv, ring så hämtar vi! 

Boka gärna bord för egen försäljning 100,-. Ring Aila 850 23, Micke 850 51, Tiina 850 61. 

*************************************************************************** 

Hälsningar från Aila, Micke och Tiina (Loppisgänget 

 

 

MienCup 
Årets cup äger rum lördagen den 29/6 för pojkar födda –92, -93 och –94 och söndagen den 

30/6 för flickor födda –91, -92 och –93. 

Första kick off båda dagarna kl 08:30. Hopp finns att tidigare succéer skall upprepas. Ett 

besök rekommenderas! Kom och beundra den kämparglöd som visas! Kiosk-, kaffe- och 

korvförsäljning. 

Välkomna / MIF 

 

 

 

 

 

                    Kommer ni ihåg förra året? 



 

Juni: 

 

  

Fred 14/6 19:00 Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte. 

Ta med mat, grill och ett glatt humör. 

Kontaktpersoner Kristina 0459-850 29, Percy 0459-850 57 

 

 

Fred 21/6 11:00 

15:00 

Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås 

Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering 

 

 

Torsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på Hagavallen. Peter håller i bollen 

0459-850 61 

 

 

Lörd , sönd 

29/6-30/6 

08:30 MienCup i fotboll på Hagavallen. 

Kontaktpersoner: Peter 0459-850 61 och Mikael 0459-850 51 

Lördag pojkar 

Söndag flickor 

 

 

Juli:   

   

Sönd 14/7 10:00 Byavandring i Hunnamåla krok. Medtag fikakorg och fint väder. 

Samling vid Charlie Karlssons. Tel 0477-150 25 

 

 

   

Lörd 27/7 14:30 Syföreningsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kontaktperson: Ingegärd Kjellman  0459-851 33 

 

 

 

Finanserna 
Vi nämnde de dåliga statsfinanserna i 1700-talets Sverige i förra numret. Tyvärr är 

Miengruppens finanser nu på 2000-talet ungefär i samma skick trots duktiga kassörer. Vi har 

helt enkelt inte möjlighet att i fortsättningen skicka Mieninfo gratis till våra prenumeranter. Ni 

börjar bli ganska många nu. 

Eivor har därför skickat med ett inbetalningskort på 50 kr och vi hoppas att det inte skall 

avskräcka. Det täcker ungefär porto mm under ett år. 

 

Givetvis kommer alla runt sjön även i fortsättningen att få bladet gratis i brevlådan Förutsatt 

att ni skickar in bidrag så det finns något att skriva om. 

          Red 

 

Händer runt Mien



 
 

Augusti:   

Torsd  1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/-02. 

Aktiviteter i sept, okt och nov. 
 

 

Lörd  3/8 13:00 Slåtterdag vid Sjölanders stuga. Vi samlas och fixar till runt 

stugan för Spelmansstämman och fikar från medhavd korg. 

Kontaktpersoner: Anders och Monika Ericsson 0477-106 98 
 

 

Sönd 11/8 13:00 Spelmansstämma vid Axel Sjölanders stuga i Grönadal 

Kaffeservering och lotteri. 

Kontaktpersoner: Anders och Monika Ericsson 0477-106 98 
 

 

Fred  16/8 19:00 

 

Grillkväll vid "Bodils strand". Samling hos Bodil Nilsson i Yttre 

Källehult. 

Medtag mat, dryck och grill samt ett gott humör. 

Kontaktpersoner Kristina 0459-850 29, Percy 0459-850 57 
 

 

Sönd  18/8 16:00 Friluftsgudstjänst vid ”gamla missionshuset” i Midingsbråte 
 

 

Torsdagar 18:00-19:00 Fotbollsträning för barn på Hagavallen. Peter håller i bollen 

0459-850 61 
 

 

September   

Sönd 1/9 10:00 – 10:30 Tipspromenad. 

Start och mål vid idrottsplatsen. Kaffeservering. Lotteri och 

dragning i månadslotteriet. 

Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-850 08. 
 

 

Lörd 7/9 10:00- 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. 

Inlämnade saker tas emot i sommar enligt artikel på annan plats i 

detta nummer. 

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

 

Lörd sönd 

7-8/9 

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

Prel. Elisabeth, Sebastian och jag Björn som vanligt. Dessutom i 

år: Kent Rosten ställer ut måleri i Fridsberg i Midingsbråte samt 

Kjeld Schmidt som återupptagit målandet ställer ut i Högagärde 

gamla skola. 

 

Händer runt Mien


