
Mieninfo 
Nr 1 / 2009   Mars, april och maj. 
 

Red:  Curt Ihlström 0477-15080  /  Eivor Lindstrand 0459-85122  /  Björn Jäderås 0459-85143 

Adress: Hakefors 3 ,  362 92 Tingsryd                                   e-post:   info@bjk.g.se 

                                                                                          webbsida:  www.miengruppen.se  

 

URSKICKLIG HÄRBOENDE ARBORIST 

trotsade häromkvällen alla faror och begav sig 

i nattsvart mörker uppför ett av Sjörups 

spinkigare träd för att rädda livet på en katt. 

Katten upptäcktes av signaturen onsdag 

förmiddag från något av husets fönster. Viss 

misstanke om vem som kunde vara djurets 

ägare föranledde mig att ringa den presumtive 

ägarens föräldrar, och de bekräftade så att 

säga kattens identitet per telefon. Enligt 

utsago hade den försvunnit hemifrån under 

söndagen redan! Men eftersom den spatserade 

runt i vår trädgård, förmodligen på jakt efter 

en fasantupp, som vi för övrigt inte har sett 

sen dess, på måndagen, så har den alltså inte 

suttit i trädet i dagarna tre. 

Onsdag middag kunde vi och ägarens 

föräldrar konstatera att vi inte hade en chans 

att hämta ner katten själva, varför Jan-Roelf 

kontaktades. Han befann sig i Älghult, där han 

som bäst höll på med hamling av 

kyrkogårdens 75 lindar. Men han lovade att 

komma förbi efter dagens arbete, och vid 19-

tiden, då det verkligen var becksvart och Jan 

förmodligen var dödtrött, kom han verkligen 

med rep och annan utrustning, inklusive en 

säck att stoppa ner djuret i. 

Det är möjligt att allting såg dubbelt 

dramatiskt ut i mörkret – det var ju bara 

ficklampor riktade mot Jan och grenen och 

katten, som lät ganska ynklig, ungefär som en 

övergiven baby. Klart att den var vettskrämd, 

så ju mer Jan närmade sig, ju längre ut på den 

absolut tunna grenen backade katten, och ju 

mer jag tittade och fattade, ju mer ont i magen 

fick jag. 

 

 

Plötsligt lät det ett rop, Jag har den! och sen 

något irriterat, Nästa gång ska jag ha på mig 

svetshandskar! Den klöste och bet allt vad den 

orkade, kunde ju inte veta om det var vän eller 

fiende den hade med att göra. Äntligen, äntligen 

lyckades det Jan att få ner katten i säcken så han 

kunde påbörja sin nedstigning eller snarare 

nerhissning från trädet. Katten lämpades, 

fortfarande iklädd säck in i en bur och åkte hem. 

Hoppas den fattar att den fortsättningsvis ska 

hålla sig hemma där det förhoppningsvis inte 

lurar så stora faror att den föranleds fly så högt 

upp i träden att den inte kan ta sig ner igen. Vem 

vet, den kanske skulle upp och kolla efter en 

fågel eller en ekorre bara? 

Hursomhelst, Jan utförde en suverän 

räddningsaktion och får härmed stor applåd och 

tack! 

 

Claire 

 

 

 

Efterlysning 
Nu har det äntligen blivit av, 9 tackor har bosatt 

sig på Sjörup! Än så länge bor dom inomhus, 

men tiden går förfärligt fort, och snart är det 

lamningsdags och sen betesdags.  

Finns det någon i bygden som har fårstängsel, 

som ni ändå inte vet vad ni ska göra av och som 

ni lika gärna skulle kunna sälja? Hör i så fall 

gärna av er till Claire och Christer, 0459-85105. 

 

 



Skyddat nummer  
Telefonen ringer „Skyddat nummer“ 

Skall jag svara? Nej, det får nog vara 

En försäljare det säkert är 

Så någon affär blir det inte här 

Kanske det är en vän 

som vill ringa till mig igen 

Men det är nog besked från Svenska Spel 

En miljon vore inte fel 

Jag svarar glatt hallå, hallå 

Men det var inte så 

Samtalet från USA det var 

som meddelar att min broder 

i livet ej längre finns kvar 

Han kanske finns i ett annat land 

och vilar i Guds trygga famn 

Några amerikabrev och besök 

vi ej längre får  

som vi fått i många år 

Det knackar intensivt på dörren 

Jag skyndar mig för att öppna 

men det finns ingen där 

Förunderligt, någon måste ha varit här 

Till sin hembygd han nog återkommer ibland ändå 

Ja, det är sådant vi ej kan förstå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Karin Cederqvist 



Skorstensfejare eller 

skorstensbrand? 

Via - och med hjälp av - Björn skickades 

förra veckan ut ett mail till de i bygden 

som ibland mottager information den 

vägen. Mailet handlade om en förfrågan 

om sotning. 

Vi har haft en del problem med att få 

sotaren att ta sig hit till obygden, det verkar 

mest av allt som han/hon kommer lite på 

måfå. Och irriterande nog måste vi väldigt 

ofta ringa för att förmå honom. Andra 

veckan i februari ringde jag för tredje 

gången och undrade vad som hade hänt 

med min arbetsorder, och det dröjde ett tag 

innan herr Sotare hittade lappen under en 

massa papper. Jaha, sade jag, när kan du 

komma då? Ja, ser du, det kan jag inte 

svara dig på, vi har ju våra rutter…. 

Förra året hade vi besök i februari och juni, 

ett minst sagt idiotiskt intervall. Oktober 

och februari vore bättre (fast det är klart att 

alla kan inte få som de vill, tydligen). 

Tämligen frustrerad över att inte få ett 

konkret svar undrade jag något otåligt vad 

han egentligen ville råda mig att göra. 

Onödigt att utsätta sig för brandrisk. Ring 

brandchefen för Östra Kronoberg, var 

svaret. Och vidare att det var han som 

bestämt att sotarna måste ägna en stor del 

av sin tid att utföra brandinspektioner, 

varför man alltså inte hann med sotningen. 

Klart att jag kontaktade herr brandchef 

(som dementerade påståendet). 

Han kunde dock berätta att det finns ett 

antal regler, som jag inte ska rada upp här. 

Men essensen är att pannor, köks-, ved- 

och pellets-, ska sotas två gånger om året. 

’Vanliga’ eldstäder en gång. Det finns 

möjlighet att själv sota, eller låta någon 

annan fejare från t.ex. ett annat distrikt 

göra det. Men man måste söka om 

tillstånd. En del låter andra göra det, 

kanske för att de känner någon eller kanske 

för att de kan tycka att tingsrydsotaren är 

en konstig prick. Det är någonting som inte 

jag vill ha någon mening om. 

 

 

Hur som helst, jag har efter ett par dagar 

fått reaktioner från sex hushåll, som alla 

har samma problem som vi: sotaren 

kommer inte. Någon fick för sig att jag 

skulle fixa så att han kom dit och gjorde 

sitt jobb. Det varken kan, vill eller ska jag. 

Däremot ska jag meddela brandmannen 

hur läget är kring Mien. Jag har pratat med 

honom en andra gång, då han ville 

meddela att han haft kontakt med 

skorstensfejarmästaren, som erkände att 

han låg efter och att detta berodde på 

personalbrist. Han kanske har haft 

personalbrist i många år, vad vet jag. Jag 

misstänker att man inte är allt för 

strukturerad. Och egentligen spelar det 

ingen roll vad anledningen till den 

bristfälliga sotningen är, det är ett arbete, 

en säkerhetsåtgärd som måste utföras 

regelbundet. 

 

 
 

Gissa vad – det kom en sotaryngling och 

en lärling i slutet av förra veckan och 

ordnade pannan. Men varför fick ingen 

annan besök av honom? 

Bra om ni meddelar om ni har liknande 

problem så kanske det kan bli bättre så 

småningom! 

 

Claire Lieberath 

 

 

 

 



Midingsbygdens bygdegårdsförening 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Gun Ihlström, ordförande, 

Aila Thuresson vice ordförande, Olle Bergman, sekreterare, Tord Johansson, kassör, Ros-

Marie Gunnarsson, Rudolf  Fleischer och Ronny Karlsson.  

Suppleanter: Peter Gunnarsson och Kalle Hedsten 

Revisorer har varit Åke Gunnarsson och Claire Lieberhart och suppleant Bo Johansson, 

Grönadal. 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. 

 

Den ambulerande vaktmästarorganisationen har fortsatt och fungerar bra. I den enkät som 

genomfördes mot slutet av förra året påpekades vissa saker, som vi försökt förbättra. Det 

gällde öppnandet av bastun på lördagar och att vaktmästarnycklar skulle överlämnas direkt. 

Detta har åtgärdats, Olle har beställt och distribuerat fler nycklar. En förbättring är att Thea 

lämnar tillträdande vaktmästare en planeringslista, så alla vet vad som skall hända. Som en 

liten uppmuntran och för att få möjlighet att diskutera inbjöds alla vaktmästare till en 

”plankfest” i början av februari. 

 

Den 16 januari hade vi en temakväll ”Mienbygden från ovan” Jan Roelf Sikkema visade 

bilder från helikopterturen över Mien och Gun berättade lite om de olika byarnas historia. 

 

Under mars och april spelades 4 teaterföreställningar: ”Kors och tvärs i Gäddeviksås”. 

Konceptet var Wallmans salonger eller Salong Gäddeviksås, man ser teater och omedelbart 

efter serverar skådespelarna mat och dryck. Kvällen var mycket välorganiserad och trevlig. 

Ett beundransvärt arbete och engagemang ligger bakom. Tack alla som bidrog på scen, i kök 

eller på annat sätt. 

Som en uppmuntran till alla som varit delaktiga organiserade Aila en glasbruksresa med 

hyttsill till Kosta. Här fick också alla vaktmästare möjlighet att delta till ett reducerat pris. I 

mån av plats erbjöds även andra som på olika sätt engagerar sig i bygden att delta. Resan 

genomfördes en vacker vårkväll och var mycket uppskattad. Detta är ett utmärkt sätt att lära 

känna dem som man inte träffar så ofta eller de som är nyinflyttade. 

 

Den 6 juni fick bygdegårdsföreningen motta Lions kulturstipendium. Det innebar i realiteten 

ett diplom, en check på 5000 kr. samt blommor. Anledningen var dels att föreningen arbetat 

många timmar ideellt i samband med bergvärmeinstallationen och renovering av lokalerna 

och dels att vi på olika sätt engagerar oss med teater, loppmarknader m.m. 

 

Det traditionella midsommarfirandet inställdes efter många och långa diskussioner. Det känns 

hårt att ta bort en tradition som funnits sedan bygdegården var ny. Men intresset har minskat 

år efter år så vi beslöt fira en annorlunda midsommar. Ingen midsommarstång restes men vi 

uppmuntrade till knytkalas. Vi var mellan 25 – 30 personer, som kalasade under trevliga 

former och alla var vi överens om att detta kan vara något man kan satsa på flera gånger.  

 

En stor attraktion var kakkalaset den 17 aug. Bygdegården var smyckad till oigenkännlighet, 

blommor, broderade dukar, handarbeten på väggarna och bara gammalt porslin. Ett långbord i 

mitten var uppdukat med säkert 30 olika sorter. Under dagens lopp kom cirka 140 personer 

som fyllde på sina assietter umgicks och trivdes. 

 



I oktober besökte Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen bygdegården i samband med en 

rundtur i kommunen. Syftet var att se hur man arbetar med olika projekt på landsbygden. 

Bodil Nilsson talade om Miengruppens arbete och Gun talade om hur vi arbetar med vår 

bygdegård. Alla som var där är på olika sätt knutna till olika former av samarbete på 

landsbygden. De var imponerade av: vaktmästarorganisation, våra lokaler, främst källarplanet 

med dusch och bastu, av loppmarknader, teater och värmeinstallationen. Däremot undrade de 

över att vi inte hade fler fester med dans. 

 

Vårt mål i styrelsen är att bygdegårdsföreningen försöker anordna minst en aktivitet per 

månad. I oktober framförde Agneta och Emilia Karlborg ett melodikryss. I samband med fika 

lyssnade vi på sång och musik och försökte fylla i rätt svar. Trevligt och uppskattat med lite 

nya inslag. 

 

Sikfesten behåller sin popularitet, av utrymmesskäl måste vi denna gången tyvärr neka några, 

som anmälde sig sent. ”Madde och Grabbarna” svarade för musiken.  

 

Sista helgen i november ordnade Karin och Olle ljusstöpning. Vi är glada för att denna 

tradition fortsätter, den inleder julen och ljusen som stöps blir riktiga kvalitetsljus. 

Ljusstöpningen har också en social funktion, alla kan anmäla sig och känna sig delaktiga. 

 

I somras, i samband med missionsauktionen, hade vi ett brandtillbud i reglaget till dimmern.  

Branden släcktes snabbt och efter en stunds vädring kunde auktionen fortsätta. Nu är 

elektroniken utbytt och rummet är ommålat.   

 

Innan sikfesten i november arbetade Olle och Rudolf med parkettgolvet. Olle hade kontaktat 

olika firmor för att få råd. Efter många timmars arbete i olika omgångar verkar golvet fungera. 

Det är vackert att se på och vi hoppas det håller för nästa danskväll. Även solariet har 

reparerats och fått nya rör. 

Andra saker som förbättrats är att fönstren har kittats och målats, vägen hyvlats och grusats. 

De stora träden vid grindstolparna började bli dåliga och är nu borttagna. 

 

Vi har planer på att åtgärda köket i samband med anskaffandet av en ny eller en begagnad 

diskmaskin. Ingenting är bestämt, men vi arbetar med det. 

 

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 februari 2009 

 

 

Styrelsen: 

 

Gun Ihlström   Aila Turesson Tord Johansson          Olle Bergman 

 

 

Rudolf Fleischer Ros– Marie Gunnarsson                      Ronny Karlsson       

   



Skolan i Yttre Källehult 
Jag har fått lånat ett par skolkort av Maj-Britt Gustafsson i Gäddeviksås. Dessa är från den tidigare 

skolbyggnaden som fanns innan nuvarande som Bosse Bengtsson har. 

Hoppas jag uppfattade Maj-Britt rätt om bildfakta. Annars så får vi rätta och/eller komplettera i nästa 

nummer. 

 
En av flickorna på stenen framför skolan är Maj-Britts farmor Karolina Nilsson (född Pettersdotter). 

Hon var född 1863 så kortet är rimligen från början eller mitten av 1870-talet. Det är ca 50 barn på 

bilden och vad jag kan se bara en lärare. Att fundera på med tanke på diskussionen om lärartätheten i 

dagens skolor. 

 

 
Även här är det en lärare på ett 50-tal elever. Lärarinnan heter fröken Swedell och bilden är ifrån 1908 

till 1910. Tydligen lite osäkert men i bakre raden 2:a från vänster står Maj-Britts pappa Gunnar 

Nilsson. Han var född 1897 så det bör kunna stämma med årtalen. Andra från vänster i näst bakre 

raden står min farfar Olof Jönsson som var ett år yngre än Gunnar. Hör gärna av er med namn på fler 

elever ni känner igen. 

Maj-Britt har också lovat att återkomma med några kort från den nya skolan till nästa nummer. Det ser 

vi fram emot.    //Björn 



Idrottsföreningens årsmöte 

och julfest 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdegårdsföreningens årsmöte 

och Jans helikopterbilder 

 

Ferdinand 

fotade 



Väder 
Här är förra årets väder i detalj. Och som vanligt är det Ferdinand som har mätt och 

dokumenterat. 

Intressant också på nästa sida där han har sammanställt temperaturerna från hela 

tjugohundratalet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur Sjöliden
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Jag har sammanställt Ferdinands siffror i en graf som visar hur temperaturerna har ändrats under 

åren. Varmast var det i juni 2007 med 32,9° och kallast i mars 2006 med -22°C. 

Man kan givetvis inte dra några slutsatser om klimatförändringar från mätningar under en så kort 

tid och på bara en plats men jag tycker att det i alla fall inte motsäger en temperaturhöjning. 

//Björn 

 

 

Meteoriter  
Söndagen den 26/4 kl 15:00 kommer Tomas Österberg till Bygdegården och ger oss en 

föreställning under temat "Meteoriter och Meteoritsjön Mien". Tomas har under flera år 

intresserat sig för meteoriter. Åtskilliga meteoritstenar har han funnit och i somras påträffade han 

en för Sverige unikt stor sådan. Han kommer att visa bilder och ta med sig en del geologiskt 

material. Fika ordnas. 



Mars: 

Tisd 3/3 19:00 Årsmöte och sångstund: Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner i 

Bygdegården Gäddeviksås. Vi bjuder på något gott. 

Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80. 

Fred 6/3 19:30 Nick Borgen kommer till Bygdegården i Gäddeviksås. 

Underhållning, stor räksmörgås, öl, vatten, kaffe och kaka för  

200 kr. Anmälan senast 1 mars till Gun tel. nr 0477-150 80. 

Tors 12/3 19:00 Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård. Se program nedan. 

Månd 16/3 19:00 Årsstämman för Miens Fiskevårdsområdeförening (FVO) 

i Bygdegården i Gäddeviksås. Kaffeservering 

April: 

Sönd.5/4 14:00-

18:00 

Stora kakkalaset i Bygdegården i Gäddeviksås 

Ät och drick så mycket Du orkar för endast 50 kr 

Tisd 7/4 19:00 Visans vänner. Café Pärlan i Ryd 

Lörd 18/4 Tid 

meddelas 

senare 

Med MIF till Rügen. 

För medlemmar och övriga i mån av plats. 

Anmälan snarast till Peter 0459-850 61 eller Jörgen 0459-820 17. 

Månd 20/4 19:00 Miengruppen har årsmöte i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Kaffeservering. Välkomna.        Kontakt Bodil 0459-851 21. 

Sönd 26/4 15:00 Thomas Österberg berättar om meteoriter och mineralsökning. 

Bygdegården i Gäddeviksås 

Kaffeservering. Välkomna 

Torsd 30/4 20:00 Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats. 

Sedvanligt program.       Välkomna.  

Maj 

Fred 1/5  Manusstopp Mieninfo nr 2/2009. 

Tisd 5/5 19:00 Visans Vänner.   Bygdegården i Gäddeviksås. 

Juni 

Tisd 4/6 18:30 Vi sjunger in sommaren med Visans Vänner. 

Badplatsen i Midingsbråte 

Ta med picknickkorg  

Sönd 14/6 10:00 Blomstervandring i Midingsbråte med Jan-Erik Hederås. 

Preliminärt program och Jan-Erik återkommer i nästa nummer med 

mer information om bla ”De Vilda Blommornas Dag” 

 

En liten rättelse 
Älgkor äter också äpple. Det var bara Eleonora som under en tid vägrade. Det visste jag –men 

inte den som ändrade i min text. 

Eivor 

 

Församlingsafton 
Välkommen till Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård torsdagen den 12 mars kl 19:00 

Åsa Blomquist, Väckelsång, berättar och visar bilder från sin tid som volontär i Tanzania 

hösten 2008. 

Samkväm. Paketauktion. John Nilsson visar film.  

Allt till förmån för Fasteinsamlingen. 

Arr: Tingsås församling. 

Händer runt Mien


