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Nattpatrullen..

Fotokväll från Mienbygden

kallas den grupp som kör omkring på nätterna
i Urshult med omnejd.
Vår uppgift är att genom vår närvaro förhindra
brott och att genom iakttagelser underlätta för
polisen att brott klaras upp. Något eget
ingripande är alltså ej aktuellt. Vi är alltid 2 i
bilen när vi är ute och kör och det blir minst 3
ggr / år för var och en av oss. Varje nattrunda
vi gör, kör vi omkring 12 mil.
Innan vi kör ut kontaktar vi polisen i Växjö
och talar om vilka vi är och vilket bilnummer
vi har. Vi frågar om det är något speciellt vi
skall hålla koll på.
Midingsbråte och Hunnamåla ingår i Urshults
socken och från båda byarna finns det grupper
med i Nattpatrullen. Det innebär att även
Gäddeviksås, Y. Källehult och Kornalycke får
bevakning när nattpatrullen är ute och kör runt
Mien.
Det behövs alltid flera som är med i
Nattpatrullen och kör rundan. Vill Du vara
med, så ring
undertecknad 0477/15080

Jan Roelf Sikkema visar bilder från
helikopteruppstigningen tidigare i år. Och det
blir säkert även andra naturbilder.

Curt Ihlström

Gymnastiken är åter igång
Det är med stor glädje som vi hälsar Emelie
Thuresson välkommen som ledare för
gymnastiken i bygdegården i vår.
Vi hoppas att det blir många som kommer.
Män som kvinnor, ung som litet äldre.
Hyran för bygdegården betalas av
Midingsbygdens IF

Välkomna till
Bygdegården i
Gäddeviksås lördagen
den 7 februari kl 16:00.

Hundliv i Gäddeviksås
Min husse och matte är lite korkade, dom är totalt ovetande om hundar och hundars själsliv, dom till och
med påstår att hundar inte har en själ. Dom skulle bara veta vad jag drömmer om. Ibland drömmer jag
att jag är ute och springer i månskenet i en stor skog t.ex. När det är som roligast väcker dom mig och
säger att jag har fått nervösa ryckningar i benen. Inte nog med det, så har dom också lärt mig att jag jaga
bort alla kaniner så att dom inte skall äta upp mattes grönsaker och det är ju förståeligt; själv äter jag inte
grönsaker annat än i undantagsfall.
Nu finns det inte så mycket kaniner här längre, dom har
nog flyttat någon annanstans, så jag är ganska sysslolös.
Jag är ju en bordercollie säger dom, och bordercollies
skall ha ett arbete att utföra annars blir dom uttråkade
ungefär som husse när han inte kan hitta på något att
göra, då blir han gnällig och sur och det går ut över
mig.
Ibland blir han riktigt arg, som en gång när det kom en
flicka gående förbi mitt revir, ja husse säger hela tiden
att det här är ditt revir och så pekar han på stenmuren,
han säger att den får jag inte hoppa över. Flickan kom
gående med en kanin i koppel!? Jag tänkte att det var
väl bäst att göra som husse hade sagt, att jaga bort både
flickan och kaninen så jag satte full fart, jag är rätt
snabb när det gäller. Jag hoppade över stenmuren och
reste ragg och skällde på flickan och kaninen. Flickan
tog upp kaninen i famnen och blev vettskrämd. Då kom
husse rusande, illröd i ansiktet och jag blev rädd att han
skulle få hjärtslag av ilska. Han skrek åt mig att jag
skulle gå hem och om jag gjorde så en gång till så
skulle jag få sitta kopplad resten av sommaren. Men det
var ju en kanin, tänkte jag och lommade slokörad i väg.
Det var som om husse hade läst mina tankar och så
skrek han åt mig: Kan du inte se skillnad på en hund
och en kanin din dumma hund! Det var alltså en hund
som var lika liten som en kanin. Nu har jag försökt att
hålla mig inom mitt revir och när det kommer någon
människa förbi så brukar jag bara skälla fast husse
tycker inte om det heller. Egentligen förstår jag mig inte
på människor; hur kan dom bli rädda för mig, jag som
är så snäll, tycker jag själv i alla fall. I förra veckan
kom det två tanter förbi och såg malliga ut, då kunde
jag inte låta bli att skälla och hoppa över muren. Dom
blev jätterädda och jag tyckte till slut synd om dom och ville i själva verket bara hälsa. Men dom tyckte
att jag borde spärras in. Så då fick jag sitta i löplinan resten av den dagen. Jag är snäll och det skulle
aldrig falla mig in att bita någon, jo om jag fick tag i en ekorre skulle jag nog äta upp den, men tyvärr är
dom så snabba och hinner alltid före mig och ilar upp i ett träd, det kan reta gallfeber på mig och jag kan
stå där och skälla på den så att den skall ramla ner från trädet men det gör den aldrig, tyvärr.

Det bästa tycker jag, är när det kommer barn hit för dom brukar leka med mig och kasta pinnar och
bollar som jag kan springa och hämta. Fast småbarn är inte så kul för dom drar mig i svansen och i
öronen men jag blir inte arg på dom. Folk kanske tror att jag är ilsken av mig men det bara ser ut så, jag
är ju en vallhund, det ligger i min natur att valla, det spelar ingen roll om det är får, kor, rådjur eller folk
så ska dom helt enkelt vallas och det kanske kan se lite aggressivt ut, men så förhåller det sig inte. Vad
beträffar höns, ekorrar och kaniner är det en annan sak. Om någon händelsevis skulle läsa det här och
som går, cyklar eller joggar utanför mitt revir i Sjörup, så bry er inte om att jag ibland får ett ryck och
börjar skälla, jag är inte farlig.
Frida Bordercollie (tror jag)

Fler djur
Fotade och översatta till holländska av Jan Roelf
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Bland tomtar och vättar
Färgerna avtar i naturen och behovet att sätta
färg inomhus vid advents- och jultiden tilltar.
Vilken färg, om inte den röda, sprider särskilt
mycket värme i kylan.

Vår store och helröde tomte var från början
liten och visserligen hade han en röd luva
men jackan och byxorna var gråa. Hans
personlighet var inte sa bullrande utan han var
skygg. Hans övernaturlighet låg inte i att han
kunde trolla fram en massa dyrbara paket den
24. december. I stället var han en
lyckobringare som skyddade gården man
bodde i, men bara om man höll sig väl med
honom. Både den äldre och den yngre
tomtegubben vill nämligen uppfostra lite.
Folket på gården skulle vara arbetsamma, sa
den gamle tomtegubben, och idag får var
helröde tomte vara nöjd med att barnen inte
sitter för länge framför datorn. Den gamle grå
tomtegubben vakade över stallet och djuren
och den moderna vakar över sin arbetsplats
för det har blivit mycket nödvändigt i dessa
tider. Som tack fick den gamle grå tomten en
tallrik gröt, ofta risgrynsgröt,men den nye,
röde vill helst ha en internationell rätt med
någon spännande smakvariant.

Tomten är lite släkt med vättarna. Båda höll
till under vårdträdet och bar lycka till
människorna.
Vättarna ser ut som människor och lever
under jorden, just i södra Sverige ( i norra
Sverige ”vittror”).Man måste vara aktsam om
dem för om de flyr så är risken stor att olycka
bredde ut sig som t.ex. sjukdomar, fattigdom
och brand. Då sätter de igång sina magiska
krafter.Men är man snäll emot dem blir man i
stället rikligt belönad.Och trampa aldrig ute
på en padda! Det kan vara en vätt som har
antagit en helt annan skepnad. Eftersom
vättarna lever under jorden får man inte heller
hälla ut varmt vatten för det kan skade dem,
men du kan ju alltid förvarna de små som man
gjorde förr: ”Huka er vättar!” På gårdarna
hände det att vättarna lekte med barnen, men
det tyckte inte föräldrarna så mycket om för
man var rädd att de skulle skada barnen. Men
vättarna var inte huvudfigurerna på
bondgården utan gårdstomten med sin
position som väktare stod överst på listan.
Först tror man kanske att tomten är en s.a.s.
hednisk figur, men den ”överlevde”
kristendomen och i bibelkommentarer kan
man hitta ställen som varnar för att inte hedra
tomten. Den heliga Birgitta tyckte också att
det var viktigt att hedra honom och gjorde det
på två ställen i sina uppenbarelser.
Har du varit tomte någon gång? Om inte har
du en stor chans att kunna bli en hustomte för
det kan all bli...men bara om du är flitig 

Detta händer i Bygdegården.
Solariet är delvis nytt och uppfräschat till nu i december. Om du vill sola så kontakta aktuell
vaktmästare. (Se nedan). Det kostar 25 kr / halvtimme. Man lägger 5- kronor i ett myntinkast.
Olle och Rudolf har arbetat med golvet i stora salen. De har lagt ner många timmars jobb men
är inte nöjda. På sikfesten visade det sig att man fortfarande blir vit på byxbenen när man
dansar. Golvet är ett sorgligt kapitel men Olle och Rudolf har lovat att inte ge upp.
Vi hoppas att så småningom kunna skaffa en ny diskmaskin till köket. I samband med det
kommer en viss ombyggnad av köket att ske. Detta kan vi bl.a. diskutera på årsmötet.
Du har väl sett i Dag för dag att vi får chans att gympa på måndagarna. Det kommer att
kännas extra bra efter julmaten och nyårslöften.
Om vi skulle tappa för många kilon så vill jag förvarna om ett nytt kakkalas till våren. Alla ni
som vill pröva nya recept ring Aila (0459/85023) och erbjud er att baka.
Beträffande bygdegårdsföreningens årsmöte den 7 febr. hoppas vi att du känner till:
Mötesförhandlingarna tar ungefär en halvtimma. Valberedningen kommer att ha val klara, så
vill du bli vald till något måste du kontakta valberedningen senast mitten av jan. Du är mycket
välkommen att ställa frågor om bygdegårdens skötsel. Om du inte har några frågor så kan du
sitta och lyssna den lilla stunden för omedelbart efter mötet börjar Jan Roelf Sikkema sin
bildvisning. Kanske får du se en bild av just ditt hus.
I valberedningen ingår: Inga – Lill Karlsson och Björn Jäderås.
Aktuella vaktmästare är:
December – Januari
Thea och Tord Johansson, tel.0459/ 85146
Ewa Gunnarsson och Leif Karlsson, tel.0459 /85137
Februari – Mars
Kristina och Magnus Johansson tel. 0459 / 85029
Jan Roelf Sikkema tel. 0459 / 85130
Björn Jäderås tel.0459 / 85143
/Gun Ihlström/

Nödtelefonen
Preliminärt på tisdag kväll den 9 december kl 19 testar vi nödtelefonen i Bygdegården.
Du som inte vet hur den funkar får gärna vara med. Bra att veta om något händer och du
behöver använda den.
Slå gärna en signal innan och kolla om tiden ändrats 0459-851 43.
Följande har alltid nycklar till Bygdegården och rummet med telefonen:
Curt och Gun Ihlström i Södra Hunnamåla 0477 150 80
Claire och Christer Lieberath i Gäddeviksås 0459-851 05
Tord och Tea Johansson i Midingsbråte 0459-851 46
Om du inte vet var dom bor så kontakta dom gärna så du vet det i en nödsituation.
Vaktmästarna enligt anslag på Bygdegården har också nycklar.
Björn

Melodikryss i Bygdegården

Ett trettiotal personer samlades den 5:e oktober för en musik- och sångeftermiddag med Agneta i
Källehult.
En mycket trevlig uppläggning på krysslösningen gjorde samvaron trivsam och det blev ett fint sätt att
tillbringa den dystra oktobereftermiddagen på.
Detta kan vi göra flera gånger
Tack Agneta med dotter!

Text och foto: Eivor och Ferdinand

Trollehatt

Jag var på fest i Trollehatt
så drömde jag en natt
Det bjöds på helstekt vildsvin
till det vi drack ett glas årsgångsvin
Så fick vi hallonsylt och ostkaka
Vad gott det smaka!
Jag träffade mina gamla vänner
från förr
Det var som om någon öppnat en dörr
Till dem jag ville tala, men kunde ej
finna orden. Det var så längesen
de fanns kvar här på jorden.
Stämningen var sluten och tyst
Vännerna sade ej heller ett endaste knyst
Från sin hall kom lille gubben Klas
Han hade nog känt doften av kalas
Han spelade dragspel och sjöng för oss
Då kom den stela stämningen loss
Vi dansade och sjöng i månens sken
ända fram till soluppgången
Då fortsatte fåglarna med den underbara
sången
Med ens alltsammans försvunnet var
Endast jag fanns kvar
Stor ensamhet och tomhet jag inom mig
känner
för borta är alla mina vänner
Men så kom det ett troll
Han hade tappat sin hatt
Han bugade artigt, kastade sitt trollspö
och sade „God natt!“
Karin C

Drömstället.
I fyra år har vi letat efter ett ställe som vi
ville bo på, vi har kört många mil för att
komma fram till olika hus som varit till salu.
Oftast har vi inte ens behövt gå ur bilen för
att kunna konstatera att det inte var något för
oss. Ju fler hus vi har tittat på, ju längre har
listan på önskvärda saker för huset blivit.
Den första maj sa Olle ”Idag är det visning
på ett hus”. Vi funderade om verkligen
skulle åka och se på ytterligare ett hus, till
slut bestämde vi oss för att göra det i alla
fall.
När vi kom fram till missionshuset i
Midingsbråte blev vi överväldigade,
vi tittade på varandra och sa ”Detta är
huset”.
Och så blev det, tack vare Ingegerd och Sune
fick vi köpa detta underbara hus som hade
allt som fanns på vår önskelista, t.o.m. ett
solur och flaggstång.
Olle har under många år arbetat som sångare
och musiker och Tina inom
restaurangbranschen, så visst har vi längtat
efter tystnaden. Här finns det lugn, som vi
behöver i en vacker miljö som ger
kreativitet. Vid flygeln i vårt vardagsrum
komponerar Olle nya låtar med utsikt över
Mien.

Vi tycker om att äta gott, helst kravodlat och
närodlat. Bakom huset har vi en fin skog och
på skogspromenad följer gärna vår hund
Lizzi med och katten Sture, hemma vid
brasan sitter då helst vår andra katt HarpaDrutt. Så visst har vi det bra.
Tina har efter många år inom
restaurangbranschen, som egen krögare, fyra
år som restauranglärare, helt sadlat om och
nyss avslutat en två-årig högskole-utbildning
inom psykiatri och arbetar för tillfället i
Växjö men ser sig om efter ett arbete
närmare drömstället.
Olle lämnar nu musiklärarjobbet i Tingsryd
för att fortsätta med underhållning och egen
musikproduktion. Ni kommer säkert att höra
honom i sommar.
I maj hoppas vi på en Gudstjänst med vår
präst och alla ska vara hjärtligt välkomna.
Det blir mycket sång och musik och kyrkkaffe.
Vi hälsar till alla.
Olle & Tina

Välkomna till bygden!
hälsar redaktionen

Älgriket
Om man tar en stillsam promenad runt hägnet i Älgriket kan det plötsligt dyka upp två nyfikna
huvuden. Det är Elliot och Eleonora. Bland träd och buskar i naturlig miljö tycks de trivas gott. Djur
och natur tycks vara mottot för Älgriket.
Det kan också hända att lite längre in i skogen skymtar man Råberta. Hon kom att hamna i hägnet där
hon precis som de båda älgarna syns trivas. Någon gång nästa vår får hon kanske sällskap av Råbert
som väntar på att bli vuxen nog för att göra henne sällskap.
Tillökning väntas också hos älgarna.
Ett mindre hägn kommer enligt planerna för nästa år att innehålla 3 kronhjortar – en hane och två
hindar.
Älgriket öppnades första maj i år och har haft ca 1500 besökare detta år. Ta er tid när ni besöker
Älgriket. En promenad runt hägnet – ner mot sjön – upplev både djur och natur.
Info om Älgriket hittar ni på hemsidan www.älgriket.se

Älgtjurar gillar äpplen
vilket korna inte gör
Text och bild: Eivor och Ferdinand

Ljusstöpning
Här några bilder från årets ljusstöpning som arrangeras av paret Olle och Karin Bergman. Foton
tagna av Ferdinand.

Händer runt Mien
December:
Onsd 3/12

19:00

Sönd 7/12

15:00

Sönd 7/12

16:00

Tisd 9/12

19:00

Visans Vänner har julfest i Bygdegården i Gäddeviksås
Det serveras gröt, skinksmörgås och kaka.
Kvällens överraskning dvs. någon speciellt inbjuden gäst
Alla är välkomna
Årsmöte Midingsbygdens IF
Bygdegården Gäddeviksås
Alla är välkomna till MIF:s Julfest
Vi sjunger in julen tillsammans med Alf och Laila
Glögg, kaffe, pepparkakor och hemlagade lussekattor serveras
Test och utbildning av nödtelefonen. Kolla denna preliminära tid
på 0459-851 43

Januari:
Mån 12/1

19:00

Februari:
Sönd. 1/2

Tisd 3/2

19:00

Lörd 7/2

16:00

Mars
Fred 6/3

19:30

Månd 16/3

19:00

Gymnastiken börjar idag i Bygdegården och fortsätter måndagar
under våren.
Ledare Emelie Thuresson 0459-85023
Manusstopp Mieninfo nr 1/09. Aktiviteter i mars, april och maj år
2009. 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.
Visans Vänner träffas på Café Pärlan i Ryd
Fika som vanligt. Välkomna
Bygdegårdsföreningen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås
Jan Roelf Sikkema visar bilder från helikopterturen i våras
Öl, kaffe, smörgås serveras
Alla välkomna!
Musikcafé med Nick Borgen
Underhållning – förtäring
Se separata affischer
Årsstämman för Miens FVO i Gäddeviksås Bygdegård.

Jimmy Ovesson i Gäddeviksås erbjuder sig att byta
däck
även försäljning av däck och fälgar och reparation
Ring Jimmy: 070-589 49 95

