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Välkomna Inez och Rudolf
I början av 1960-talet kom en ung tysk målare
till Sverige och Småland.
Och på 1980-talet kom en ung chilenska till
Sverige – också till Småland.
De träffades och bor idag på Lillängen i
Midingsbråte.

Visans Vänner tar ton i
Gäddeviksås och Ryd
Vi som är intresserade av visor, spela,
deklamera, bara lyssna eller delta i
allsångerna träffas första onsdagen i varje
månad om inte annat står i vårt program.
Så här trevligt hade vi på julfesten i
december.

Välkomna Inez och
Rudolf Fleischer
Eivor

Gymnastiken

Fota inte mej!
Aila springer som
vanligt iväg

Foto denna sida
Ferdinand

Välkommen till oss i Visans Vänner
Kajsa Sjö, ordförande.
epost:kajsa.sjo@malmö.frilufts.se
Mobil: 0703-702809

Vila skumme
Kura skymning eller som det heter på "vår"
dialekt här i Mienbygden vila skumme var
det som folk gjorde förr när tv och radio
inte fanns och det dessutom var ont om
ljus. Alltså i skymningen, innan läggdags,
sitta och prata och berätta sagor och
historier i familjen. Förmodligen vilades
det skumme även förra året efter Gudruns
härjningar då många var utan el och
därmed tv.
På årsdagen av orkanen den 8:e januari
arrangerade Miengruppen en egen variant
av vila skumme i Bygdegården. Vi började
utomhus i ett härligt vinterväder med
någon grad kallt och marken täkt med ett
par dm snö då vi grillade korv över en liten
lägereld. Inte en antydan till orkan som ett
år tidigare.

Och apropå korv så hade Gustaf givetvis
betalt sin vid stormtemahelgen i oktober.
När vi var mätta och lite frusna flyttade vi,
över 30 personer, in i värmen runt en lägereld
bestående av en värmeljuspyramid för att fika
och vila skumme. Det var lite mysigt i
skymningen med borden i ring runt
"lägerelden". Det hela blev nästan lite som
Mien med Ramsö i mitten upptäckte vi. Herr
Lieberath tyckte också att vi borde ha suttit
som vi bor runt sjön. Vilket hade inneburit att
undertecknad som bor i Hakefors hade fått
sitta i skamvrån en bit från alla andra.
Annika Carlberg började med att läsa en
hyllningsdikt till kaffet och sedan följde alla
möjliga historier om stormnatten. Det var om
träd som rasat ner på hus och bilar, barn som
sov utomhus i stormen och andra bilar som
brann upp och självstartade mm. Så här på
distans var det ganska komiskt men när det
hände så kändes det nog väl så hemskt.
Annars var det många som på kvällen inte
hade upplevt orkanen mycket värre än andra
normala stormar. Inte förrän dan därpå när
man såg alla träd som blockerade vägarna
gick det upp dom hur allvarligt (och farligt)
det hade varit.
När alla ruskiga och roliga berättelser var
avslutade började vi diskutera framtiden och
hur vi skall kunna vara mer beredda om något
liknande eller annat allvarligt skulle hända
igen. Miengruppens styrelseledamöter
berättade om planer på att bilda en grupp som
skulle göra upp en lokal beredskapsplan i
Mienbygden men mer om detta på årsmötet.
Björn

Det hela var en del av Miengruppens pågående landsbygdsutvecklingsprojekt med stöd av:

Kommunikation..



det är svårt. Speciellt i en situation när el
och tele är avbrutna. Då kan faktiskt vanliga
brev vara ett bra alternativ. Det visade sig
under Gudrun då lantbrevbärningen
fungerade nästan helt utan avbrott till de
flesta.
Men även i normaltillstånd behöver vi kunna
informera varandra om tex arrangemang
som tillkommer mellan Mieninfo's
utgivningar eller kanske arrangemang som
blir inställda. Internet och e-post är ju då ett
alldeles utmärkt redskap. Det går lätt att med
ett par klickar på tangentbordet nå ett stort
antal personer.
Jag har varit med i olika föreningar där
kanske hälften har haft tillgång till e-post.
Dom har i sin tur meddelat några andra som
inte har e-post. Det går då ganska snabbt att
nå många mottagare och hela ansvaret för
distributionen ligger inte på en enda ideellt
arbetande person.
Miengruppens förslag är att vi samlar in så
många e-postadresser vi kan till er som bor i
bygden. Om ni som har adresser sedan
försöker sprida meddelandet till de grannar
och vänner ni vet inte har tillgång till
Internet så tror jag vi kan nå väldigt många i
bygden. Givetvis skall vi kombinera detta
med våra anslagstavlor också.
Jag tar på mej att samla in adresserna och
vårda dom ömt och lovar också att jag inte
kommer att sprida era adresser så att ni får
en massa oönskad reklam (s.k. spam).
Utskicken görs sedan med hemlig mottagare
så bara du ser din egen adress. Lämna gärna
flera adresser, både hem- och arbetsadress
om du har. En adress på jobbet kanske kan
nås även under ett el/teleavbrott i bygden.
Miengruppen har utarbetat ett utkast till
regler för vad och vem som får sprida info
genom denna kanal.
Alltså skicka snarast dina adresser till:
info@bjk.g.se eller ring: 0459-851 43
Björn Jäderås



















Regler

Hej

Miengruppens förslag





Adressregistret skall hanteras så att
ingen obehörig får tag på det för att
undvika spam.

Endast ett litet antal personer (utsedda av
Miengruppens årsmöte) skall ha tillgång
till registret för att minimera risken att
obehöriga får tag på det.
Tex en utskickare samt en eller ett par
suppleanter.
Av samma skäl skall alla utskick göras
med hemlig mottagare.
Alla fast- eller sommarboende i bygden
får använda kanalen enligt regler nedan.
Utskickaren bedömer om det är ok.
Information från myndigheter eller annan
utomstående skall granskas av utskickaren
i samråd med minst en annan
styrelsemedlem i Miengruppen.
Information i samband med en
katastrofsituation skall godkännas av
Mienbygdens beredskapsgrupp eller i
andra hand av Miengruppens styrelse.
Detta för att inte felaktig eller
motsägelsefull information skall spridas.
I en nödsituation där mycket snabbt
utskick fordras får utskickaren, helst i
samråd med annan styrelsemedlem i
Miengruppen, göra bedömningen.
Reklamutskick får inte göras. Däremot får
näringsidkare med verksamhet i bygden
informera om den. Dvs samma regler som
i Mieninfo.
Informationen kan vända sig till hela eller
till grupper i bygden. Exempelvis ett
jaktlag, en idrottsförening eller liknande.
Dock kommer alla att se informationen.
Informationen skall beröra verksamhet,
händelser mm i Mienbygden, i
angränsande byar eller med annan speciell
anknytning till bygden.
För att minimera fel och arbetet för
utskickaren skall långa texter alltid
lämnas elektroniskt. Korta texter får
lämnas skriftligen på papper och endast i
undantagsfall muntligen.
Alla mottagare bör efter egen förmåga ta
del av och vidarebefordra informationen
till andra som saknar e-post. Dvs man bör
regelbundet läsa sin e-post.
För att undvika att sprida virus och dylikt
får bilagor endast i undantag bifogas.
Miengruppens styrelse får i undantagsfall
göra avsteg från reglerna ovan om man
anser det gynna bygden.
Hej

Hej

Hej
Hej

Ruskiga historier
Hur mycket som är sant av 100-åriga historier
vet man kanske inte. Och sitter du inne med
"rätta sanningen" så hör gärna av dej.
Torpet Nyalund i Hakefors som jag bor på har
en gång tillhört den gård som Rut och Olof
Jönsson ägde dvs min farmor och farfar. Så
egentligen tillhör torpet Gäddeviksås by. Min
faster Elin och hennes man Gustaf Karlsson
som nu bor på gården har berättat en del
ruskiga historier om torpet. Men innan vi
börjar med ruskigheterna lite mer historiska
fakta.
Från 1919 bodde Karl Johan Eliasson med sin
mor änkan Helena på torpet. Men troligen har
åtminstone Helena bott här sedan 1897. Innan
dess har en annan torpare som jag tror hette
Johan Svensson bott här (namnet Sven
Svensson figurerar också?). Men mer om
honom senare.
1938 fick Karl Johan med stöd av
ensittarlagen rätt att köpa marken av farfar
och farmor. När Karl Johan flyttade ifrån
Nyalund till ålderdomshemmet köptes torpet
av Gunnar och Anna Gustafsson i
Gäddeviksås, alltså Meijer föräldrar. Huset
revs och kolades under kriget. Och i början av
1970-talet köpte jag Nyalund och byggde mitt
hus. Torpet är alltså åter i släkten.
Artur Magnusson som ju tillsammans med
hustrun Emmy ansvarade för post och telefon
här i bygden bad någon gång på 50-talet
Gustav att få se "Klyktallen" nära Nyalund.
Artur sa att Helena hade haft en
gårdfarihandlare på besök på torpet som
hjälpte till med diverse bestyr.
Hur länge det varade förtäljer inte historien
men Karl Johan hade
inte uppskattat det
och körde
gårdfarihandlaren på
porten.

Strax efter hittade man honom då han hade
hängt sig i just Klyktallen. Tyvärr hade Gustaf
redan innan han hörde historien hunnit hugga
ner tallen.
Men Johan Svensson då? Jo på torpet finns
fortfarande en stengrund efter ett uthus eller
en laggård. I den hade Johan en ko och en
kviga. Ännu längre ut i utmarkerna på andra
sidan (gamla) 29:an bodde en annan torpare i
en backstuga eller jordhåla vid torpet
Moalund. Denna torpare som möjligen hette
Kristiansson lär ha varit skäkteträmakare. Han
tillverkade alltså de träverktyg som ser lite ut
som en bred sabel och som användes vid
linberedning. Han hade bestämt med en
slaktare i Asarum att han skulle komma med
en ko för slakt. Tyvärr hade han själv ingen
ko så han begav sig hit till Nyalund för att
stjäla Johans. Nu var det så att det var vinter
och det hade fallit en massa nysnö. För att
förvilla eventuella förföljare band han fyra
träskor på kons fötter och gav sig iväg men
innan dess tände han också eld på ladugården.
När Johan upptäckte det hela kallade han
givetvis på polis. Vad man såg var alltså en
nerbränd lada med en innebränd kviga och
dessutom en massa fotspår av karlar i träskor.
Men var va kon? Man fattade misstankar och
följde spåren ner mot Asarum. Efter ett tag
dök kospår upp. Träskorna hade väl lossnat
eller plockats bort. På ett eller annat sätt
klarades det hela upp och tjyven hamnade
bakom lås och bom där han senare dog.
Det var alltså inte alltid bättre förr.
Björn

Fotokollage: Sebastian Jäderås

Hjärt-Lungräddningskurs
Stort intresse för livräddande kunskaper i
Det tycktes vara en icke oväsentlig kontenta av
bygdegården!
Thorbjörns genomgång. Som han framställde
Den 1 februari ägde den inledande, teoretiska
det, så handlar det naturligtvis i första hand om
delen av kursen rum. 24 intresserade personer
att hjälpa sin medmänniska, den som hamnat i
dök upp denna kväll, naturligtvis
en nödsituation. Men han poängterade också
huvudsakligen bofasta från Mienbygden, men
hur pass viktigt det är för ens egen del att man
det fanns också folk som funnit det mödan
känner att man åtminstone försöker att hjälpa.
värt att ta sig hit från Hätteboda
Hellre göra lite fel än att bara stå
och Aramo.
handfallen. Enligt Thorbjörn
Thorbjörn Leijon, f.d.
innebär passiviteten
ambulansförare, brandchef mm.,
skuldkänslor för återstoden av
bosatt i Ljungby, höll och håller i
livet. Är det någon mer som
kursen. Stig Karlsson från
känner sig manad att gå en
Civilförsvaret i Tingsryd deltog
kurs!?
också och han kommer att
Man kan naturligtvis befara att
närvara även vid den praktiska
man grips av panik om man
delen i fortsättningen.
exempelvis konfronteras med en
Somliga hade fått förhinder och
trafikolycka och måste hjälpa en
kunde inte möta upp 1:a gången.
starkt lemlästad person. Eller att
Vi räknar med att bli drygt 28
man blir totalt handfallen och
Man skall undvika att flytta skadade
personer allt som i allt och pga.
paralyserad om någonting
men ibland är det nödvändigt.
den stora anstormningen måste
skulle hända ens eget barn
Thorbjörn visar ett lämpligt sätt
flocken delas upp i tre grupper
exempelvis. Thorbjörn, som
(helst ska man inte vara fler än 8 per grupp).
arbetat i mer än 40 år inom räddningstjänsten,
En del av deltagarna har redan de basala
beskrev hur totalt irrationellt han själv
kunskaperna och vill bara friska upp dem,
reagerade när hans son satte i halsen och
varför inlärningsprocessen inte lär bli så svår
började bli blå i ansiktet. Sade till sin kollega,
för dom. Man förstod på Thorbjörn att ”det
att de måste tillkalla ambulans med en gång.
händer nytt” hela tiden och mycket av det
Men då ska vi ju ringa oss själva, svarade
som gällde förr har tydligen blivit hopplöst
kollegan, och först då fattade han att han måste
föråldrat. Det betyder
reagera
också att vissa av de gamla
professionellt och
rön och regler i dag
det alldeles
betraktas som direkt
omedelbart.
farliga. Därför är det så
Så segt som
klart också oerhört viktigt
innehållet i vissa
att man uppdaterar sina
lägen kunde
kunskaper med jämna
förefalla var det
mellanrum.
väldigt bra att
Och så var det givetvis fika
Publiken verkade tycka att
Thorbjörn förmådde
den teoretiska genomgången var ganska
att fläta in en hel del av sina personliga
intressant, även om det kanske ibland blir lite
erfarenheter. Det lättade en hel del!
tungrott. Som t.ex. blodets färg som växlar
Den praktiska biten kommer att äga rum à 3
beroende på om det kommer från kapillärer,
omgångar i februari och efter avslutad kurs
vener eller artärer. Man ska nog vara tämligen
kommer alla, som klarat av att hantera dockan
van om man ska hinna ta med det i beaktning
på rätt sätt, att diplomeras för sina kunskaper.
i en akut situation. Står man inför en situation
Om jag inte har sagt det redan så kommer det
då något måste göras är det självfallet viktigt
här. Än en gång stor tack till Civilförsvaret som
att man har en aning om, vad som kan och ska
är fantastiska på att ställa upp på angelägna
göras, men också väsentligt att man
saker!
överhuvudtaget gör någonting.
Claire text
Björn foto

Angående bygdegården….
Nu börjar renoveringen närma sig slutet
eller rättare sagt gå in i ett intensivare
skede.
Vårt mål är att vara klara den 15 mars.
Efter det kommer en besiktningsman från
kommunen att granska vårt arbete och att
allt som planerades har gjorts. Detta ska
vara klart innan Boverkets pengar kan
betalas ut.
Som de flesta av er vet är
värmeanläggningen klar sen ett år tillbaka.
Bastun används varje lördag. Det fräscha
duschrummet med golvvärme är en ren
fröjd att använda. ”Pingisrummet” är klart
och passagen utanför pentryt har fått ett
klinkergolv. I solariet är vissa snickerier
gjorda och då ni läser detta är där säkert
målat och har en ny matta på golvet. Allt
detta har gjorts ideellt av duktiga
hantverkskunniga män och kvinnor i vår
bygd. Varmt tack!
Över 900 timmar är gjorda och när det
sista är klart kommer vi att ha gjort över
1000 arbetstimmar.
Men vi behöver fortfarande er hjälp med
en del målning utomhus samt arbete på
tomten. Nu då vi får det så fint inne i
bygdegården bör vi ha det lite fint runtom
byggnaden. Eller vad tycker ni?
Styrelsen / Gun

Ljusstöpning
Även till denna jul stöptes det ljus och
Ferdinand var där och tog några foton.

Eivor vill nog inte heller bli fotad men det
bryr sig Ferdinand inte om.

Och traditionellt fika

Upprop!
Vi behöver några som ansvarar för
loppmarknaden i september. Aila, Tiina
och Mikael behöver få ”vila” någon
säsong, men de har lovat ge
efterkommande tips på hur de jobbat.
Vi hoppas några andra ställer upp
denna gången. Det vore synd att behöva
bryta en trevlig tradition som ger
mycket pengar till bygdegården. Hör av
er till Gun !

Nytt folk i bygden!
Vi har inte sett om han går med träskor,
och så länge kylan härjar är det nog mest
stövlar som gäller!
Thijs Walen, bördig från Holland, flyttade
till Gäddeviksås strax före jul. Han inledde
karriären på den svenska landsbygden med
att flytta in hos sin kompis Jan-Roelf
Sikkema, som ju bor i Allan Jäderås’ hus.
Inom kort kommer dock Thijs att bosätta
sig i den Hammargrenska Jaktstugan.

Jan-Roelf har startat sitt eget företag som
arborist, han utför alltså hamling,
beskärning, fällning mm. av besvärliga
träd, och han har så mycket att göra att han
har kunnat anställa Thijs. Arbetstillfälle var
en viktig förutsättning för hans beslut att
flytta hit.

Thijs uttalas ungefär som Tajs
Thijs, som är 23 år gammal, har samma
holländska skogsutbildning som Jan-Roelf
och kommer närmast från Toronto i
Canada, där han under drygt 8 månader har
jobbat med skötsel av golfbanor, trädgårdar
mm. Ursprungligen kommer han från
Triemen som ligger i Friesland i norra
Holland. Uppvuxen på landet i ett, som han
uttrycker det, naturreservatsliknande
område!
Varför flyttar man hit mitt ut på landet,
långt ifrån det pulserande och spännande
storstadslivet?
I likhet med Jan-Roelf är Thijs oerhört
naturintresserad, dom kan tom själva kalla
sig nördar, men det tål nog att diskuteras.
Hur som helst är båda mycket kunniga när
det gäller djur- och växtliv och det
tillbringas mycket fritid med att vara ute,
studera arter och fotografera, vilket
speciellt Jan-Roelf är inget mindre än
jättebra på.

Jan-Roelf med katt och träskor
Boendet här är också ett dragplåster för
holländarna. Att bo i eget hus är en möjlig
möjlighet på den svenska landsbygden
medan det i Holland är en fullkomligt
omöjlig omöjlighet. Man måste vara
miljonär, sägs det.
Thijs går till svenskundervisning 1-2 ggr. i
veckan och kan faktiskt redan säga ett antal
meningar på svenska. Han verkar förstå
ganska mycket och jag tror inte det
kommer att dröja länge innan han själv gör
sig förstådd.
Båda killarna är väldigt energiska och
entreprenanta och dessutom mycket
trevliga!
Varmt välkommen till den sist anlände! Vi
hoppas det dyker upp fler av den yngre
sorten!
Claire

Frågan är..
om det blir ännu flera? Och vem av dem på
bilden tror ni att det blir?
I skrivande stund gästas Gäddeviksås av
Jan-Roelf och Thijs’ holländska kompisar.
Det är 6 personer som tillbringar en lång
helg i det lilla huset i den storslagna svenska
naturen.
Björn och jag hade tagit oss till Jäderåshuset för att föreviga Thijs till Mieninfo. I
den snöklädda, mycket frostiga trädgården
satt 6 pojkar (unga män) runt en ganska
rökig eld och grillade korv, totalt
opåverkade av de ca. 8 minusgrader som i
alla fall jag fann något påfrestande efter en
dryg timme! Är man på landet så är man,
och då ska man vara ute! De två holländska
tjejerna Janneke och Birgitte föredrog dock
inomhusvärmen.
Sebastian Jäderås, som också var med,
försökte mellan korvarna att övertyga en av
killarna om snusets förträffligheter, men det
var nog ett rätt misslyckat försök. Tom svor
att det var både första och sista gången han
skulle stoppa en prilla i munnen!
Vem blir nästa, kunde man ju inte låta bli att
fråga. Inte alla känner för att flytta ifrån
Holland, men med tanke på landets litenhet i
relation till befolkningstalet, de glesa
trädbestånden (hela gänget är skogsutbildat),
så bjuder faktiskt bl.a. området här på vissa
frestelser.

Angelo
Och mycket riktigt, i alla fall en av dem,
Angelo, skulle inte vara allt för svår att
övertala. Är han säker på att få arbete och
någonstans att bo (!), så tvekar han inte.
Arbete ska han säkert kunna få. Bostad kan
man hoppas på att någon i trakten kan hjälpa
med. Finns det inte en hel del hus som står
tomma större delen av året?
Det finns ytterligare en yngling som skulle
kunna bearbetas, så det gäller att alla här
lägger sina hjärnor i blöt så man åtminstone
kan lösa ett eventuellt bostadsproblem för
dem som kan tänka sig att flytta hit.
Vilket lyft det skulle vara för bygden om ännu
fler i den yngre generationen bosätter sig här!
Vi får väl snart ha en lokal kurs i svenska….
Claire

Här trivs Claire bland alla unga killar medan hunden Frida mest är intresserad av katten.
Från vänster: Jan-Roelf, storebror Cees, hit?flyttarn Angelo, Thijs, lillebror Gerwin, Tom
snusaren och Sebastian.

Jag minns…
Fönsterkuvert i brevlådan…
räkning från Sydkraft
åskväder ute...
regnet öser ner
halvbakta bullar i ugnen…
strömavbrott
katten skriker efter mat...
kattmatsburken tom
kraftigt blixtnedslag i stugan...
det luktar brandrök
jag ber till Gud...

Karin Cederqvist

Karin berättar också att hon medverkade i boken "Stormen- berättelser från en katastrof" om
någon är intresserad av det. I den har hon ett bidrag om hur hon upplevde stormen. Det var ett
samarbete mellan Sveriges Radio och Carlssons Bokförlag. Radiojournalisten Ola Hemström
har fogat samman flera berättelser och i den finns också ett rikt bildmaterial samt en CD med
röster. Utställningen som är eller var i Ljungby ska fortsätta till det Naturhistoriska Museet i
Stockholm

Vår och Valborg
Ja, det är inte så lätt att tro mitt inne i den kalla, mörka och starra vintern, att det isiga har ett slut
och att skosulorna en vacker dag ska trampa på mjukare marker. Omkring den 19-21 mars blir
dagarna lika långa som nätterna och ljuset skänker liv till allt som vill bryta upp och brista. Det har
vilats länge nog nu. Tulpaner, påskliljor och krokusar kastar sina röda, gula och lila färgklickar i
rabatterna och på gräsmattorna. Nu har man t.o.m. ett bevis på att våren har kommit, och det känns
lugnande. Andra bevis skänker oss fåglarna som dyker upp söderifrån med deras mer och mer
intensiva kvittrande. För att inte tala om solen som ju också lägger till med några watt.
Ett par veckor senare kommer då Valborg...den heliga från 700-talet, som först var en kungadotter
från England, men senare ägnande sig åt klosterlivet. Den trettionde april flammar bålarna, förr för
att skrämma bort både häxor och rovdjur, idag för att riset från de röjda markerna ska bort, och för
att det ju alltid har varit så. Just den förste maj släppte man ut kor och getter i skogen och då gällde
det att hålla vargarna och andra blodtörstiga djur borta, som hade knurrande magar efter en lång
vinter.
Selma Lagerlöf höll fast sina intryck om barnen och Valborg: ”Högarna brukar vara färdiga i god
tid på eftermiddagen, och sedan går alla barnen omkring med tändstickor i fickan och väntar på
mörkret. Det är så förfärligt ljust i Dalarna den här tiden på året. När klockan är åtta, har det
knappast börjat skymma. Det blir kallt och ruskigt att gå och vänta, för det finns bara vårvinter
ännu... Så äntligen kommer den rätta stunden. Var och en, som har bragt en aldrig så liten sticka
till bålet är närvarande, och den äldsta pojken tänder ett halmknippe och sticker den under högen.
Strax börjar lågorna arbeta, det fräser och knastrar i riset, de tunnaste kvistarna blir glödröda,
röken väller fram, svart och hotande. Så äntligen tränger lågan upp från toppen av risbålet, hög
och klar, stiger på en gång flera meter i höjden och syns över hela trakten.” (http://rundberg.org).
Det var nog en av de få dagarna på året som det var tillåtet för barn att ha tändstickor i fickan och då
blev liten på en gång stor.
Vad spännande!
Boel C

Vintern rasar ut bland vara fjällar,
drifvans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljumma kvällar,
solen kysser lif i skog och sjö.
Snart är sommaren här: i purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.
(Lindblad/Sätherberg)

Och så Ferdinands väder

Mienbygdens yrkesrigister
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.
Arborist
Byggnadssnickeri
Datorer
Fågelholkar
Gjuteri
Hästar
Konfektyr
Konst

Massage
Projekt
Skogsbruk
Snickeri
Sågverk

Åkeri
Översättning

Hamling, beskärning och fällning av besvärliga träd
Jan-Roelf Sikkema Gäddeviksås 0459-851 30 jrsikkema@hotmail.com
Utför det mesta inom husbyggnation
Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49
Programmering mm
Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42
Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st.
Per Johansson Grönadal 0459-851 59
Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium.
Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
Uppfödning av arabhästar
Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95
Tillverkning och försäljning av karameller mm
Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18
Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk
Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
Utför gåramålningar, kyrkomålningar och säljer Mienljusstaken
Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33
Bildkonstnär och art director
Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05, christer.lieberath@telia.com
Produktion och försäljning av teckningar och målningar
Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18
Massage och muskeltöjning
Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35
EU-projekt och internationella nätverk.
Bodil Nilsson Yttra Källehult 0459-851 85
Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk
Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059
Utför div byggnadssnickerier
Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98
Sågning av timmer samt kraftproduktion
Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53
Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ
Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42
Styckegods och skogstransporter
Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46
Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska
Claire Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05, claire.lieberath@telia.com

Nu täcker vi (nästan) hela yrkesregistret från "A" till "Ö"

Händer runt Mien
Mars:
Onsd 1/3

19:00

Årsmöte och sångstund: Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner
i Bygdegården Gäddeviksås
Kontaktperson Gun Ihlström 0477-150 80

Torsd. 2/3

19:00

Församlingsafton i Bygdegården Gäddeviksås
"Indien efter tsunamin." Margareta Johansson, Kalmar berättar
om Lutherhjälpens arbete där just nu.
Det blir servering, paketauktion till förmån för Lutherhjälpen-tag
med paket! - och som avslutning film med John Nilsson.
Arr: Tingsås församling

Lörd. 4/3

14:00

Buggkurs i Bygdegården Gäddeviksås

Lörd. 4/3

Bastun är öppen i Bygdegården Gäddeviksås varje lördag
hela våren. Tider se föra numret av Mieninfo

Tisd. 7/3

19:00

Gymnastiken fortsätter varje tisdag i Bygdegården Gäddeviksås

Lörd. 11/3

14:00

Buggkurs i Bygdegården Gäddeviksås

Lörd. 18/3

14:00

Buggkurs i Bygdegården Gäddeviksås

Lörd 25/3

18:30

MIF:s vårfest. Buffé med dans. Trubaduren Anders underhåller.
Anmälan senast 18/3 till Peter tel. 0459-85061 eller till
Magnus tel. 0459-85029

Månd. 27/3

19:00

Fiskestämma i Bygdegården Gäddeviksås.
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Ev någon underhållning.
Kaffeservering. Välkomna

Händer runt Mien
April:

Tisd. 4/4

18:30

Bygdegårdsföreningen och Miengruppen har årsmöte i
Bygdegården
Fika ordnas. Välkomna
Gun 0477-150 80 Bygdegårdsföreningen
Bodil 0459-851 21 Miengruppen

Onsd. 5/4

19:00

Visans Vänner
Bästis i Ryd

Lörd. 22/4

Tid meddelas
senare

Med MIF till Rügen.
För medlemmar och övriga i mån av plats
Anmälan senast 15/4 till Peter tel. nr 0459-850 61 eller
Jörgen tel. nr 0459-820 17

Sönd. 30/4

20:00

Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats.
Sedvanligt program.

Maj:
Månd. 1/5

Manusstopp Mieninfo nr 2 / 2006.
Aktiviteter under juni, juli och augusti.
Om Du skriver på dator, skicka gärna via e-post eller skicka en
diskett eller cd.

Onsdagar
3,10,17,24,
31/5

18:00 – 19:00 Fotbollsträning för barn på Hagavallen.
Kontaktperson Peter 0459-850 61

Onsd. 3/5

19:00

Onsd. 24/5

Visans Vänner
Bygdegården i Gäddeviksås
Vårmöte. Visans Vänner
Tid och plats meddelas senare

Glöm inte Miengruppens och Bygdegårdsföreningens årsmöten den 4 april. Vi kommer bl.a.
att diskutera hur vi skall förberedas oss för eventuella framtida svårigheter och katastrofer.
Kom med dina synpunkter och idéer.
Vi har valberedningar igång så det är också "riskfritt" att komma.

