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Ny webbredaktör
När man tittar på nätet och kollar in hur de
olika webbsidorna är uppdaterade så märker
man hur dåligt de flesta är uppdaterade.
Många sidor verkar inte ha varit uppdaterade
på flera år. Men det finns undantag. Ett av
dom är Miengruppens sida. Kolla på:
www.miengruppen.se
En av förutsättningarna är en webbredaktör
som är på alerten och en sådan har vi i
Agneta Gyllö-Karlborg eller rättare sagt
hade. Agneta har efter många år lämnat över
jobbet till Jan Roelf Sikkema.
Jan känner vi som en duktig fotograf så vi
kan kanske förvänta oss en massa naturbilder
på sidan. Vi får väl se.
Agneta! Tack så mycket för Din fina insats
och lycka till Jan!
Red

Minibrasan som trots allt värmde lite.
Eivor/Björn

Nyinflyttade i Midingsbråte
Familjen Susanne ”Sanna” Johnsson och Bengt
Sandqvist med tonårsson, hästar, hundar och
katter flyttade julen 2007 till Midingsbråte.
Lämnade Karlshamn och Midingsbråte för lugnet
i Midingsbygden.

Fler aktiva sidor
Nu finns Miens FVO´s hemsida även på
engelska och tyska. Förhoppningsvis
kommer hemsidan att vara mer aktiv i
fortsättningen. Läs bl a på nyheter statistik
över vattennivån i Mien på:.
www.miensfvo.se
Erik Melander

Valborg
Årets valborgsmässobål blev pga blåsten
mycket, mycket liten. Många hade
emellertid vågat sig ut trots blåsten som
gjorde vårkvällen kylig.

Hjärtligt välkomna hälsar bygden genom Eivor.
(Missa inte Sannas inlägg på nästa sida.)

Att vara Medial och att verka som
Medium
Jag som är medial och har förmånen att
verka som Medium heter Susanne Johnsson
och kallas för Sanna.
Jag har sedan barnsben haft min mediala
förmåga, den har gått i arv i flera
generationer både på fars och mors sida. Vi
har alla en sak gemensamt - vi har bidragit
och bidrar till att utveckla förmågan för
kommande generationer samt att den ska
ingå i ett tjänande syfte i vår praktiska
verklighet.
Kanske har många av er sett något av alla
TV-program som idag finns kring detta
ämne. Det är Medium, det okända, akademin
för det okända o s v. Fördelen med att media
idag tar upp detta ämne, är att det skapar en
öppenhet, en debatt och ett ifrågasättande.
Jag kommer härmed att ta bort all mystik, all
glamour och förhoppningsvis kunna svara på
några av de vanligaste frågorna.
Enligt mitt sätt att se är ALLTING ENERGI.
Det innebär att ALLTING FINNS. Det
handlar om olika frekvenser,
sammansättningar och vibrationshastigheter.
Om vi föreställer oss att allt det som är VI,
är ett instrument som består av olika
svängningstal, så översätter vi dessa
svängningstal till toner för att göra det lite
enklare. Då föreställer vi oss att magen har
en ton, njurarna har en ton, halsen har en ton
o s v. Sedan har vi våra känslor, de har också
olika toner, våra minnen, vår kunskap, våra
tankar har också toner. Alla de här tonerna
bildar en melodi. När allt det som är VI kropp, själ och ande är i balans så spelas en
vacker melodi. De flesta människor brukar
kunna känna det i utstrålningen.
När vi möter en person som är i harmoni
med sig själv så kommenterar vi oftast:
- Vilken härlig människa, så varm, positiv
och så enkel att prata med.
Detta känner ni nog igen.
Om vi däremot träffar människor som är i
obalans och så utbrister vi ofta:
- Vilken jobbig människa.
Känner ni igen det?

Det härliga är att de människor som vi upplever
som jobbiga, spelar kanske (symboliskt sett) i en
"annan orkester" än det "instrument" som är vi,
ELLER så speglar de minne hos oss själva som
vi gömt i kroppen.
Vi använder nämligen kroppen som ett skafferi.
Där stoppar vi ner minnen, tankar och händelser.
En stor del av våra känslor hamnar också där.
Om vi då stoppar in rädsla i vårt "skafferi" från
en händelse när vi var barn. Vad händer då?
Jo, rädslan som ligger där i vårt skafferi, börjar
att "jäsa" och då får vi ångest.
Gamla obearbetade händelser kan också ge sig i
uttryck som värk eller inflammationer, det är
inte ovanligt.
Om vi då tänker oss, att vi som personer, består
av olika skikt.
I ett skikt har vi den fysiska kroppen med alla
organ, där varje enskild enhet har olika
svängningstal.
Sedan har vi våra känslor, som också har olika
vibrationer och som ligger på olika frekvenser.
I det tredje skiktet har vi våra minnen, där varje
minne har sitt eget svängningstal.
I det fjärde skiktet har vi vår barndom och i det
femte har vi vår andlighet - vårt högre jag/det
kollektiva medvetandet och vår
skapelsefrekvens.
Våra duktiga vetenskapsmän har konstaterat att
allt levande är uppbyggt av samma "grundatom"
- samma ljusfrekvens, enligt mitt språk.
Det jag gör som Medium är att "koppla upp" mig
till den frekvensnivån. Jag fungerar då som en
mottagare/sändare för information. Det kallas för
att man kanaliserar - jag är alltså en kanal för
information, ungefär som att "ratta in" en
radiokanal på det gamla sättet.

Sitter detta i huvudet? Läser du tankar? Är
frågor jag ofta får. Mitt svar är:
- Nej, huvudet är en tillgång, men när det
gäller kanalisering får hjärnan "ta semester".
Den mediala förmågan samarbetar med
andlighet (som inte har med trostillhörighet
att göra) och med känslan.
Jag läser inte tankar och jag läser inte
kroppen eftersom bägge metoderna då skulle
färgas av mina erfarenheter, vilket ingen
skulle vara hjälpt av. Med hjälp av
kanaliseringen är jag således en "ren kanal"
för information och jag lägger inget
dömande, ifrågasättande eller en
tankemässig bedömning i det jag gör.
Det finns en del "oskrivna regler" som jag
följer, däribland:
1. Den mediala förmågan ska användas i ett
tjänande syfte.
2. Den ska bidra till utveckling, ansvar och
välmående samt utgå från den praktiska
fysiska verkligheten.
3. Förmågan ska alltid inriktas på det
positiva och kunna påvisa olika vägval.
Kan du prata med andar? undrar kanske
någon
Ja, jag påstår det. Min erfarenhet har lett mig
fram till, att när vi dör så lämnar vi skiktet
där, enkelt sett, vår tätaste
energisammansättning finns, d v s vår kropp.

Det är min övertygelse att "resten" eller "det som
faktiskt är vi"............;-) finns kvar runt om kring
oss. Därför kan man också få information från
dessa frekvenser, antingen via ord, bild, doft
eller musik.
Kan vi påverka fysiska föremål?
Ja, eftersom min uppfattning grundar sig på att
allting är energi så kan vi enligt min erfarenhet
påverka fysiska föremål.
Som ni nu har förstått så är användningsområdet
för den mediala förmågan stort. När jag verkar
som Medium så gör jag det i privata sittningar, i
telefonsittningar, hembesök, företagsmässigt, i
kriminalfall, djurkommunikation och i andra
sammanhang där jag behövs. Jag håller kurser
och föreläsningar och mer om det praktiska
hittar du på hemsidan: www.sannamedium.se.
Den sista frågan som jag ska försöka besvara är:
- Är detta en naturlig förmåga?
Svar: - Ja, enligt min erfarenhet är detta en
naturlig förmåga som alla människor har inom
sig, däremot är det inte alla som väljer att
utveckla den ;-).
Tack för att du tagit dig tid att läsa. Med önskan
om en underbar sommar med mycket skratt och
glädje.
Soliga hälsningar Sanna

Mien i mars 2008
Foto Jan Roelf Sikkema

Drömmen
Det var som en vacker sommardag
vi åkte en båttur till Ramsö
katten Pudding och jag
Vid Gustavs stuga på en stubbe
där satt det en liten gubbe
Jag frågade vänligt varifrån
han kom och vem han var,
men på detta jag ej fick något svar
Med ilsken blick han snabbt försvann
Vi sökte och letade, men vi ej honom fann
Pudding skjuter rygg och väser
Djuren får ibland ett syniskt seende
Det kan man se på deras beteende
Jag hör en viskning: ”Ro till Klasahall!
Där ni säkert honom finna skall.“
Ja, där vi honom också fann.
Med ilsken gest han pekar på oss och skrek:
”Stick! Här får ni inte vara!
Ro hem med er bara!“
En sten han kastade efter båten.
Jag skrek åt honom: ”Nu är du väl belåten.“
När vi mot hemmet for, jag tänkte på Klasagubbe
det nog var ändå
som ibland till Mienbygden återvänder
för att se hur det ser ut idag
och vad som händer

Men sent på kvällen det knackar
försiktigt på dörren
Ja, där står minnsann
gubben åter med tårfyllda ögon,
han gråter.
Med ångestfylld röst han säger:
Karin, kan du förlåta mig
Idag jag har varit så stygg och elak mot dig.
Jag hann aldrig giva honom något svar
för snabbt som en pil han uti stjärnhimmelen for
Det var som om någon i honom drar
Gudrun det kanske var?
Stor saknad och vemod jag inom mig känner
För jag ville så gärna att vi skulle bli vänner
Men ett litet minne från honom jag ändå har
för på trappan står hans lilla lykta kvar
Väckarklockan ringer, jag vaknar
Vilken underlig dröm jag hade i natt
Det var visst något om Klasagubbe
och jag var
på Ramsö med min katt
Vad ska denna drömmen betyda?
Jag kan den inte tyda.
Bild och text
Karin Cederqvist

Grannsamverkan
Funderingarna kring en organiserad
grannsamverkan kommer från Västra
Torsås, närmare bestämt Anders Malmqvist
i Ulvö, som är sammankallande och
huvudkontaktman gentemot Polis och
Kommun i Västra Torsås.
Anders gästade bygdegården i Gäddeviksås i
samband med Bygdegårdsföreningens
årsstämma, och gav en uppskattad
information kring grannsamverkan i Västra
Torsås.
Vad innebär då grannsamverkan? Det har vi
redan, säger kanske vän av ordning.
Grannsamverkan innebär inte att man skapar
något medborgargarde. Tanken är att vi
genom att samarbeta försvårar för den eller
de som är ute i felaktiga syften.
Om alla är uppmärksamma på okända bilar
eller personer som beter sig underligt kan vi
i bästa fall ringa in eventuella spekulanter på
kriminell verksamhet som inbrott och
stölder.
Viktigt att
poängtera är att
man under inga
som helst
omständigheter
skall ingripa mot
misstänkta.
Ingenting är värt risken att utsättas för våld,
i värsta fall med vapen.
Det handlar inte om att förhindra brott
genom att ingripa. Vad vi skall hjälpas åt att
göra är att vara uppmärksamma och notera.
Enligt Polisen börjar tjuvarna ofta med att
kartlägga det eller de hus man är
intresserade av. Det kan vara en eller flera
personer, med bil, cykel eller till fots. Ibland
frågar vederbörande efter vatten, eller om
man har däck, bilbatterier etc. att sälja. Det
förekommer också att man vill låna telefon.
Ett sätt att komma in för att kunna notera om
något är värt att stjäla. Släpp inte in någon
främmande person i ditt hem!

Rent konkret innebär din medverkan i
grannsamverkan att du fyller i en blankett med
uppgifter om dina telefonnummer, vilken som
är den granne du meddelar när du reser bort o s
v. Uppgifterna handhas av din kontaktperson.
Det är alltså ingen
central registrering
utan uppgifterna
stannar inom varje
område. Inte minst
viktigt är detta för
innehavare av
fritidshus att vara
med på detta. Det förekommer att fritidshus
som utsätts för inbrott under vinterhalvåret får
svåra skador på grund av att dörrar eller fönster
stått öppna under lång tid.
Viktigt alltså att grannarna kan larma ägaren.
Hur skall jag bete mig i olika situationer?
Om du ser ett inbrott som pågår eller upptäcker
ett fullbordat inbrott. Ring Polisen på 112 och
meddela din kontaktperson. Iaktta på säkert
avstånd och notera tidpunkter, fordon,
personer. Hur många är de? Hur är de klädda?
Notera också i förekommande fall vilken väg
tjuvarna försvinner. Ingrip inte.
I andra situationer där du ser konstigheter.
Skumma bilar, främmande människor som
smyger omkring. Kort sagt avvikelser från det
normala. Notera och informera din
kontaktperson. Kontaktpersonen i sin tur
sprider informationen till övriga
kontaktpersoner.
I den bästa av
världar kan den
samlade
informationen ge
polisen bra hjälp i
samband med
brottsutredning.
Jag är ingen expert på det här med
grannsamverkan, men jag svarar gärna på
frågor i den mån jag kan det och tillhandahåller
formulär för den som är intresserad.
Erik Melander 0459-851 52
info@midingsbrate.se

Midingsbygdens bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Gun Ihlström, ordförande,
Peter Gunnarsson, vice ordförande (till okt.), Olle Bergman, sekreterare, Tord Johansson, kassör,
Ros-Marie Gunnarsson, Rudolf Fleischer, Ronny Karlsson och Aila Thuresson (efter okt.)
Suppleanter: Ronny Karlsson och Jack Svensson.
Revisorer har varit Åke Gunnarsson och Claire Lieberath och suppleant Bo Johansson.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.
Den ambulerande vaktmästarorganisationen har fortsatt och fungerar bra. Mot slutet av året
genomfördes en enkät, där styrelsen bad vaktmästarna svara skriftligt på tre frågor: hur man
upplevde situationen, önskade förändringar och önskan att kvarstå. Det visade sig att de allra flesta
var nöjda men några önskade göra uppehåll. Därför har vi fått fem nya namn på
vaktmästarorganisationen för kommande år. Varmt tack till alla vaktmästare och speciellt till er som
slutar, vi hoppas att ni återkommer om några år. Som en liten uppmuntran och för att få möjlighet
att diskutera inbjöds alla vaktmästare till en tacosfest i januari.
Efter stormen Per aktualiserades frågan om kristelefon. Styrelsen framförde till kommunen att det
var viktigt att en sådan fanns här i bygden och inte uppe i Tingsryd. Miengruppen tog över frågan
genom Claire Lieberhart. Tack vare hennes och Björn Jäderås engagemang har vi en satellittelefon
installerad härute.
Föreningen har fått en videoprojektor. Olle Bergman uppmärksammade att man kunde få en sådan
genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Olle hämtade projektorn och demonstrerade den vid förra
årsmötet. En stor videoduk eller storbildsskärm har inköpts.
Aktiviteter som föreningen arrangerar varje år är midsommarfirande, loppmarknad och sikfest.
Midsommarfirandet höll på att regna bort. Men Alf, Laila och Sofia gjorde sitt bästa för att
genomföra dansen inomhus. Det är numera så få deltagare att vi ifrågasätter om vi ska fortsätta med
midsommardans. Loppmarknaden och sikfesten var välbesökta och gav ett bra tillskott i kassan.
Under semestertider organiserade Karin och Rose-Marie även s.k. ”bakluckeloppis” vid badplatsen
i Midingsbråte. Tanken var att sälja till turister och trots dåligt väder inbringade även detta några
tusen. Varmt tack till alla engagerade.

Ett 20-tal besökte Bygdegårdsföreningens årsmöte
Under våren anordnades en kurs i line-dans. Ett tiotal deltagare kämpade under Ingmar Hansson
entusiastiska ledning. Visans Vänner har haft 5 viskvällar i bygdegården, kaffeservering och
lotterier har inbringat en del pengar till bygdegården.
Under året väcktes idén att ordna Tema-kvällar i bygdegården, helst 6 – 7 per år. Styrelsen anser det
viktigt att vi försöker samla bygdens folk till olika sorters arrangemang.

Den 20 januari fick vi besök av Tingsryds Spelmän som genomförde ett program till minne av
Axel Sjölander, som i år skulle fyllt 110 år.
Annika Carlberg höll ett intressant föredrag om engelska trädgårdar. I samband med detta invigdes
storbildsprojektorn.
Regionteatern framförde Heart Break Hotel. En uppskattad föreställning med 65 besökare. Det var
så stor uppslutning att skådespelarna blev helt överraskade.
Lördag och söndag 23 – 24 november arrangerade Karin och Olle Bergman ljusstöpardagar. Detta
har blivit en uppskattad tradition.
Bastubaden på lördagar har fortsatt, det är inte så många som badar, cirka 8 – 10 personer i veckan.
Men för dem som badar har det blivit en skön vana och trevlig samvaro.
Teatergruppen började repetera under hösten. Man har arbetat flitigt både på och bakom scenen. De
flesta skådespelarna är från bygden och några från Ryd. Premiären är planerad till slutet av mars
och man tänker framföra minst 4 föreställningar, då man också serverar mat. Detta är ett väldigt
trevligt initiativ, som verkligen uppskattas.

Anders Malmqvist från Ulvö informerade på årsmötet om grannsamverkan, bredband,
helikopterflygning mm i Västra Torsås
Ofta får föreningen inbjudan att deltaga i olika sammankomster. Olle Bergman representerade
bygdegården vid kommunens bussresa till turistmässan i Köpenhamn. Gun Ihlström deltog i ett
ordförandemöte, som distriktsstyrelsen ordnade i Vemboö bygdegård. Här fick man råd och tips om
hur distriktsstyrelsen kan hjälpa den lilla föreningen med olika tjänster, försäkringar, kontakter med
myndigheter etc.
I samband med Signe och Rune Bengtssons bortgång skänktes pengar till Midingsbråte Kyrkliga
Syförening. Enligt deras önskemål skulle en del av dessa pengar komma bygden till del. På barnen
Lena, Ingrid och Bengts önskan har 15 000 kronor av dessa medel överlåtits som gåva till
Bygdegårdsföreningen. Styrelsen har framfört sitt varma tack för gåvan.
Detta var en sammanfattning av vad som hänt under det gångna verksamhetsåret.
Vi i styrelsen vill tacka för gott samarbete och visat förtroende.
Gäddeviksås den 7 april 2008
Styrelsen:
Gun Ihlström, Peter Gunnarsson, Tord Johansson, Olle Bergman, Rudolf Fleischer,
Ros-Marie Gunnarsson, Ronny Karlsson och Aila Turesson.

Och så var det fika förståss.

Mienbygdens yrkesregister…
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
Bilreparationer
Datorer
Fågelholkar
Gjuteri
Hästar
Konfektyr
Konst

Projekt
Skogsbruk
Snickeri
Sågverk
Trädgårdsdesign
Åkeri
Översättning

Hamling, beskärning och fällning av besvärliga träd
Jan-Roelf Sikkema Gäddeviksås 0459-851 30 www.arbori.se
Reperation och service av bilar och motorverktyg
Jimmy Ovesson Gäddeviksås 070-589 49 95
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, 070-650 89 90
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
EU-projekt.
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
Trädgårdsdesign, Växt- & trädgårdsrådgivning.
Annika Carlberg-Sjöström Yttra Källehult
0708-32 07 72, 0459-850 11 ugtserv@europe.com
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"
Hör av dej om du vill ändra något.

Kors och tvärs i Gäddeviksås
Så var det då dags. Efter månader av repetition, scenbygge, matplanering och annat så fick vi
då äntligen se teatern. Fyra överfullsatta föreställningar runt månadsskiftet mars/april vilket
betyder att flera hundra har sett föreställningen och ätit god mat.
Här följer en fotokavalkad med bilder av Björn och Olle.

Kvällen började redan på dagen
med att förbereda maten och
duka för 70-80 gäster samt en
massa andra praktiska saker
som skulle fixas.

En sista koll av Åke innan det är dags att dra på fracken och tillsammans med regissören Irene
presentera föreställningen.

v.g.v.

Och så börjar föreställningen med alla förvecklingar och halvsanningar till publikens stora
förtjusning

Och i pausen är det hög koncentration (nåja) inför
nästa akt.

Och här är hela gänget.

Lennart, Tobbe, Ros-Marie, Lasse, Inga-Lill, Karin, Eivor, Elin och Gitte
Men kvällen är inte slut ännu. Tjejerna i köket under ledning av Aila har fixat käket under
föreställningens gång och är beredda när den är slut.

Med skådespelarnas hjälp bordserverades nästan 100 personer på några få minuter så ingen
behövde vänta på maten, ett under av logistik.
Vad blev det då? Jo Aila hade komponerat ihop en måltid med marinerad fläskfilé med
potatisgratäng och grönsaker. Och det hela avslutades med kaffe och en god kaka av Gullan.

Och gästerna lät sig väl smaka.
Och nu ser vi fram emot nästa teater om ett par år eller så.

//Björn

Verksamhetsberättelse för Miengruppen 2007
Miengruppens årsmöte för verksamhetsåret 2006 hölls den 10 april 2007 i Gäddeviksås
Bygdegård. Under året har följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf., Petra
Nilsson, kassör, ledamöterna Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg, Annika Carlberg-Sjöström,
Karin Bergman och Jan-Roelf Sikkema samt suppleant Agneta Gyllö Karlborg. Till
redaktionen för Mieninfo omvaldes Björn Jäderås, Curt Ihlström och Eivor Lindstrand.
EU-projektet Storm över Mien har nu avslutats och redovisningen har godkänts av
Smålandsgruppen. Total projektbudget uppgick till 710 935 kr varav 384 825 kr bestod av
ideellt arbete. EU’s landsbygdsprogram Leader+ har bidragit med 116 491 kr, Arbetsförmedlingen Rehab och Tingsryds kommun har medfinansierat projektet med 199 289 kr,
temahelgens projektintäkter uppgick till 10 330 kr.
Ett ämne som berör Mienområdet är vattenfrågan. Detta är en komplicerad fråga så projektet
bjöd in till ett informationsmöte i bygdegården den 18 april. Både Tingsryds- och Karlshamns
kommuner deltog med representanter och tillsammans gick vi igenom det förslag till vattenskyddsområde som Karlshamns kommun tagit fram. Drygt 30 personer deltog i mötet som
avslutades med ett beslut om att överklaga den tertiära zonen på 100 meter runt sjön Mien.
Ett yttrande skickades in och den 2 oktober kallades representant för Miengruppen till samrådsmöte på Rådhuset i Karlshamn. Varken Karlshamns kommun eller Länsstyrelsen i
Blekinge visade på någon förståelse för våra argument, vilket däremot Tingsryds kommun
gjorde.
Den 28 juni fick Mienområdet för första gången besök av Tingsryds kommuns fullmäktige.
Detta var ett budgetmöte och startade därför redan kl 15 vilket försvårade för många mienbor
att kunna närvara. De flesta antingen jobbade eller hade startat sin semester. Undertecknad var
dock på plats och presenterade Miengruppens verksamhet, både historik och framtidsplaner,
samt visade bygdegården för de som så önskade.
Under året har Miengruppen haft tre styrgruppsmöten med anledning av projektet Storm över
Mien. Årets första grillkväll gick av stapeln den 4 juli i Yttra Källehult hos Annika och Bertil
som för första gången öppnade en lokal turistinformation med material om sjön Mien på
svenska och tyska. Den 8 augusti träffades vi vid badplatsen i Midingsbråte. Vi båda
tillfällena kom ca 28 personer och vi klarade oss precis undan regnet och hade en trevlig stund
tillsammans. Mieninfo har som vanligt utkommit med fyra nummer, lättläst information
blandat med yttranden och årsmötesprotokoll. Glöm inte att besöka Miengruppens hemsidan
www.miengruppen.se.
Yttra Källehult 2008-04-21
På styrelsens uppdrag
Bodil Nilsson, ordf. Miengruppen

Årsmötet
Miengruppen hade givetvis ett årsmöte som i år inte var samtidigt med
Bygdegårdsföreningens. Pga detta, sjukdomar och diverse andra hinder så var mötet inte
speciellt välbesökt men vi lyckades i alla fall genomföra de administrativa och formella
punkterna.
Björn

Vårstädning
Åke har vårstädat badplatsen i Midingsbråte.
Han har gallrat bland buskar och sly och gjort
området ännu mer inbjudande. Utan Åke och
Midingsbygdens IF hade det inte blivit gjort.
Vi ”användare” kan bara tacka och se till att vi
inte skräpar ner.
De tillfälliga besökarna som troligtvis vistades
någon stans i närheten vid påsktiden i år och i
förbifarten lämnade sina sopor bla blöjor och
bortstädade julsaker i badplatsens överfulla
soptunnor borde skämmas.
Eivor/Ferdinand

Missade du teatern?

Ailas marinerade fläskfilé

Om du gjorde det så missade du också den
goda maten och kakorna som Aila och Gullan
fixade.
Men här kommer recepten så du kan provlaga
själv. Om du sedan också apar dej lite så kan
du få hela föreställningen hemma.
Gullans Jordnötskaka
Blanda och sjud:
2 dl sirap
1 dl socker
1 dl cocos
1 burk jordnötssmör

Sätt ugnen på 225° och putsa 1,7 kg fläskfilé
(för ca 8 personer).
Gör en kryddblandning av…
3 msk salt
1 tsk svartpeppar
2 ½ tsk Mexikansk kryddblandning
2 tsk finstött rosmarin
2 tsk salvia
1½ tsk vitlökspulver
…och klappa filéerna med blandningen.
Bryn filéerna runt om, lägg dom i en långpanna
och stek färdigt i ugnen ca 15 minuter.

Rör sedan ner:
1 tsk vaniljsocker
½ liter K-special flingor
½ liter puffat ris
2 dl cocos

Låt svalna och förvara i kylskåp fram till
serveringen. Detta görs dagen före serveringen.

Bred ut smeten på smort bakplåtspapper i en
form 25x30 cm och låt kallna.
Smält 200 g mörk choklad och bred sedan
chokladen över kakan.
Skall alltså inte
in i ugnen utan
den skall bara
skäras upp och
serveras med stil
(som Tobbe gör)
och med en klick
vispad grädde på
toppen.

Marinaden
½ tsk salt
1 tsk svartpeppar
1 dl vinäger
¾ dl vatten
2 ½ -3 dl olja
1 st finhackad lök
1 dl finhackad persilja
1 dl kapris
Hacka löken och persiljan fint. Låt kaprisen
rinna av. Blanda alla ingredienser och smaka
av. Vispa i den då och då tills saltet smälter.
Skär upp det kalla köttet i drygt ½ cm tjocka
skivor och lägg upp på ett fat med kant, häll
över marinaden. Marinera på svalt ställe minst
1-2 timmar innan servering.
Serveras lämpligen med en potatisgratäng.

Byalyftet på Norges nationaldag
Även i år hade vi tur med vädret när det var helikopterflygning över Mienområdet med start från
Midingsbråte.

Det fina flygvädret.

Det krävs koncentration för att flyga helikopter.

Jan Roelf har tagit nära 500 bilder så vi kan nog förvänta oss en ny bildvisning i Bygdegården i vinter.
Men här nedan några smakprov och säkert kommer Jan att lägga ut några på webbsidan i färg. //Björn

Midingsbråte

Grönteboda

Grönadal

Södra Hunnamåla
Ser ni Gun som vinkar?

Angående midsommar i Bygdegården
Det blir inget traditionellt midsommarfirande med majstång, lekar och kaffe men…Bygdegården är
öppen för knytkalas efter 17:00.
Alla är välkomna dit med sina vänner och sina knyten.
Kontakta Tord eller Thea och tala om att ni kommer ( 0459 / 85146 )

Jättekaffekalas
Den 17 augusti ordnas det största kaffekalaset som någonsin ägt rum i bygdegården. Många frivilliga,
bakglada, bakar sin specialsort och skänker. Alla som vill är välkomna att dricka kaffe och äta så
mycket kakor man orkar. För allt detta betalar man 50 kr. Vi kommer att sälja biljetter så att man kan
boka sig i förväg. Mer info kommer på anlagstavlorna i början av augusti.
I samband med Konst- och Hembygdsrundan kommer vi att servera kaffe och våfflor i bygdegården.
Vi ger mer information i nästa Mieninfo, som utkommer i början av aug.
/ Gun Ihlström

Socknar
Minns ni

Johan
Gustaf Jonasson,
den barske och
noggranna läraren
från Grönteboda
skola?
Om jag inte minns
fel så diskuteras nu
en ny
kyrkoorganisation
även om denna
karta kanske inte är
den nu gällande
indelningen. Kartan
är möjligen från
början av 1900talet.
Björn

Till slut…
Kom vintern även om de flesta tyckte att det var i senaste laget. Foto Jan Roelf.

Mien/Mieån i mars 2008

Händer runt Mien
Juni
Onsd 4/6

18:30

Visans Vänner.
Vi sjunger in sommaren.
Hembygdsstugorna i Ryd
Tag med picknickkorg

Tisd 17/6

19:00

Fred. 20/6

17:00

Test av nödtelefonen i Bygdegården. Vill du vara beredd om något
händer så kom och lär hur det funkar. Björn 0459-851 43
Knytkalas i Bygdegården. Se info inne i tidningen.
Kontakt anmälan Tord/Thea 0459-851 46

Juli:
Lörd 26/7

14:30

Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.
Kontaktperson: Gullan Johansson 0459-8502

18:00

Augusti:
Fred 1/8

Sönd 3/8

16:00

Onsd 6/8

19:00

Sönd 17/8

15:00

Visans Vänner
Gröna ön
Ta med picknickkorg. Kjell grillar korv som vanligt.
Manusstopp Mieninfo nr 3/08. Aktiviteter i september, oktober och
november. Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och
kommer att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på diskett,
cd eller e-post.
Friluftsgudstjänst hos Edith Grönte i Grönteboda.
Edith med familj bjuder på kaffe
Britt-Louise Billvik leder gudstjänsten
Alla hjärtligt välkomna
Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte.
Ta med mat, grill och ett glatt humör.
Kontaktperson: Bodil Nilsson 0459-851 85
Jättekaffekalas, se artikel. Kontaktperson Gun 0477-150 80

September
Lörd, sönd.
6-7/9

10:0018:00

Konst- och Hembygdsrundan. Mer info nästa nummer.
Kontakt och kartor: Björn 0459-851 43

Fred 1/8

Teatern igen
Om ni trodde teaterprojektet var slut sista föreställningen så trodde ni fel. Nästan hela gänget
med skådespelare och andra involverade åkte i mitten av maj till Kosta på Hyttsill.

Hela gänget imponeras av hur Åke och Kent hanterar glasblåsarpipan.
Foto Ferdinand

