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Metoeoritföredrag
En söndag eftermiddag i slutet på april samlades
ett fyrtiotal åhörare i Bygdegården till ett
föredrag av Tomas Österberg med titeln
”Meteoriter och Meteoritkratersjön Mien”.

Tomas Österberg har länge intresserat sig för
meteoriter och meteornedslag och har gjort flera
fynd av meteoritstenar. Han inledde med en
liten meteoritkurs, visade prover på olika slag
av meteoritstenar och hade ett rikt bildmaterial
kring ämnet.

Mot slutet teoretiserade han kring sjön Miens
ursprung. Han menade att den med mycket stor
sannolikhet är resultatet av ett meteornedslag.
Kanske skedde det för hundratalet miljoner år
sedan - då dinosaurier strök omkring här? Med
tanke på sjöns storlek skulle det i så fall ha varit
en rejäl klump på si så där tre hundra meters
diameter som brakade ned mot jorden, och
kastade ut marken omkring sig i den våldsamma
explosion som följde nedslaget. - Att helt utesluta
ett vulkanisk ursprung till sjön kunde han dock
inte. //Olle

Rävjakt utan gränser.
Söndagen den femtonde februari hade Tingsryd Jägarungdom bjudit in ett flertal av sina jaktgrannar
till rävjakt på markerna i Midingsbråte och Gäddeviksås. Vädret bjöd på strålande sol och på
marken fanns en välkommen spårsnö. Ett flertal av jaktgrannarna ville gärna vara med och det var
ett 25-tal jägare som samlades vid brasan. Den värmde gott då det var riktigt kallt på morgonen,
runt 17 minusgrader. Två hundförare från Blekinge fanns på plats medförande att antal stövare av
rasen Finsk stövare och Schillerstövare. De hade fått starta tidigt på morgonen för att få nöjet att
släppa sina hundar i typiskt stenig småländsk terräng. En tredje hundförare fick tyvärr vända
halvvägs då han blev sjuk. Ytterligare ett antal intresserade rävjägare fanns på plats för att vara
fadder åt de ungdomar som ännu inte fyllt arton år.

Gänget som höll ut ända till kvällen
Alla hälsades välkomna av jaktledare Janne Cedlund som delade upp jägarna i två grupper där en
grupp skulle jaga i Gäddeviksås och en i Midingsbråte. I Midingsbråte blev det upptag så snart
Erling Nilsson släppt sin rutinerade finnstövarhane Acke. Räven buktade bra men ville inte gå i
pass. Däremot kom två rävar traskande över ett hygge där Pontus stod på pass. En riktig pulshöjare
men tyvärr höll de sig utom skotthåll. Ackes räv hade under tiden bestämt sig för att ett gryt var den
tryggaste platsen att befinna sig på och Ackes besvikna ylande angav var någonstans de befann sig.
Erik Nilsson har jagat räv i trakterna hela sitt liv och han var ganska säker på vilket gryt det
handlade om. Tillsammans med Mathias och hans tyska jakterrier Diesel gav sig han och Anton och
Jonas, två jaktbitna ungdomar, in i skogen för att försöka få ut räven. När de kom fram till grytet
visade de sig att det inte var i det grytet Ackes räv befann sig men turligt nog visade spåren i snön
att det ändå låg en räv inne. Diesel var mer än villig att gå ned och efter någon minut kom räven ut
och fick omgående möta en hagelsvärm från Jonas bössa.
Samtidigt i Gäddeviksås var det fullt drev men inte på räv. Även fast Kalle Jonskog hade släppt sin
schillerstövare på ett färskt rävslag lyckades en hare ligga i vägen utmed löpan och så blev det
hardrev. Även ett hardrev klingar härligt men i dag var det räven som skulle vara
huvudrollsinnehavare så Kalle kopplade sin hund efter någon timmes drev. Denna gång blev det
upptag på räv men den snubblade nästan över Kalles fötter och gick direkt i gryt. Kalles kommentar
till närkontakten med Mickel var att ”Jag kunde nog slagit ihjäl den med bössan om jag bara
hunnit”. Nästa upptag blev också på en hare som inte heller den visste var passen fanns.

I Midingsbråte var spänningen åter på topp då Erling hade släppt en av sina andra finnstövare på de
två rävar som Pontus sett. Strax efter upptaget kom Acke tillbaka och hakade då på drevet han
också. Nu var det två rävar som drevs av två finnstövare med en otrolig klang i stämman. De fyra
följdes åt under närmare fyra timmar och bjöd på en uppvisning som de som var med sent ska
glömma. Det var, som Jon uttryckte det, så att man ryste i hela kroppen. Flera av passkyttarna hade
drevet tätt inpå sig och ibland skymtade rävarna förbi men det är inte lätt att stå rätt. Till slut hade
Klas räknat ut var de brukade passera på sina rundor och lyckades skjuta en av rävarna.

Två vackra rävar blev dagens resultat
Efter en riktigt lyckad dag i rävmarkerna samlades alla vid elden för att prata igenom dagen och för
att få lite mat i magen. Någon kom då på att det fanns ett antal gryt som inte hade undersökts under
dagen och har man då med jaktsugna ungdomar att göra måste dessa givetvis undersökas. De var
för dagen tomma och i ärlighetens namn var nog även ungdomarna ganska trötta så det kanske var
tur det.
Vanja C
Fiske

Några bilder från Fiskevårdsföreningens stämma fotade av Ferdinand.
Jo det är väl en tjej bland gubbarna i alla fall.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MIENGRUPPEN 2008
Miengruppens årsmöte hölls den 21 april 2008 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. Till ny webbmaster utsågs Jan-Roelf Sikkema som redan har satt sin
prägel på hemsidan bl a genom att lägga ut fler foton.
Under året har Miengruppen deltagit i diskussioner kring en ny satsning på bredband genom
nedgrävning av fiberkabel. Denna diskussion kommer att fortsätta under 2009 och kanske prägla
årets arbete. Miengruppen har också deltagit i aktiviteter anordnade av Länsbygderådet Kronoberg.
Årets grillkväll gick av stapeln den 6 augusti vid badplatsen i Midingsbråte och var en välbesökt och
mycket trevlig tillställning. Mieninfo har som vanligt utkommit med fyra nummer med information
och historiska tillbakablickar men vi ser fortfarande fram emot fler skribenter. Som en extra service
har Björn på utmärkt sätt mejlat ut påminnelser om evenemang och en del aktiviteter som inte har
publicerats i Mieninfo. För att få ta del av denna service måste du bara anmäla din e-postadress till
Björn; info@bjk.g.se
Glöm inte att besöka Miengruppens hemsida www.miengruppen.se där du alltid kan läsa senaste
numret av Mieninfo.
Yttra Källehult 2009-04-20
På styrelsens uppdrag
Bodil Nilsson
Ordf. Miengruppen

Protokoll Miengruppens årsmöte 2009-04-20 i Bygdegården i Gäddeviksås
§1. Val av stämmoordförande
Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande.
§2. Stämmans val av protokollförare
Björn Jäderås valdes.
§3. Deltagarförteckning (röstlängd)
Upprättades och bifogas protokollet
§4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Tord Johansson och Gun Ihlström valdes
§5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Godkändes av stämman
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
Redovisades av ordförande Bodil Nilsson och kassör Petra Nilsson

§7. Revisorernas berättelse
Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och rekommenderade ansvarsfrihet
§8. Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om föreningens vinst eller förlust
Överförs till nytt räkenskapsår
§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
§10. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
Bodil Nilsson valdes som ordförande för ett år
Petra Nilsson, Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås valdes som ledamöter på 2 år.
Suppleant för ett år Agneta Gyllö Karlborg
(Kvarstår 1 år Karin Bergman, Jan Roelf Sikkema och Annika Carlberg-Sjöström)
§11. Val av Mieninfo´s redaktion
Curt Ihlström, Eivor Lindstrand och Björn Jäderås valdes på 1 år.
Som webbredaktör för www.miengruppen.se valdes Jan Roelf Sikkema
§12. Val av revisorer
Lars Augustinsson och Curt Ihlström valdes på 1 år.
§13. Val av valberedning
Gun Ihlström och Eivor Lindstrand valdes på 1 år
§14. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Saknades
§15. Övriga ärenden
Bodil Nilsson informerade om bredbandsutbyggnad i och runt Tingsryds
kommun och hur det skulle kunna påverka vår bygd.
Miengruppen fick i uppdrag att bevaka området och eventuellt göra en förstudie.
Kommunfullmäktige kommer att ha ett möte i Bygdegården i Gäddeviksås 23/4
Den inleds med en frågestund för allmänheten och mötet diskuterade olika frågor
att ställa till politikerna. Följande föreslogs:
Turism och inflyttning, bredbandsutbyggnad, Karlshamns vattentäkt och dess
påverkan på Mien och Mieån, avloppsinventeringen och sotningsfrågan.
Mötet diskuterade Karlshamns kommuns krav på deras vattentäkt, dvs Mien, Mieån och
de omgivande landområden i Tingsryd kommun.
Ett vattenråd bör kanske bildas. Miengruppen fick i uppdrag att i samråd med
Fiskevårdsföreningen utreda om det är lämpligt och möjligt.
§16. Mötet avslutas
Mötet avslutades med en fri diskussion och gott hembakat bröd av Karin Bergman.
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Blomstervandring i Midingsbråte
Under de senaste sju åren har Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med lokala
föreningar genomfört blomstervandringar över hela landet söndagen före midsommar, De
Vilda Blommornas Dag. Syftet är att få människor att känna glädjen av att uppleva mångfalden i naturen och att lyfta fram den skatt av vilda växter vi fortfarande äger i vårt land. I
samarrangemang med Miengruppen och Hembygdsföreningen Gamla Urshult skall jag leda
en blomstervandring söndagen den 14 juni i Midingsbråte med samling vid badplatsen
kl. 10.00.
Boken Smålands flora
Under tiden 1978–2006 genomfördes en detaljerad undersökning av floran i Småland. Landskapet delades in i 1432 inventeringsrutor, av vilka jag har haft glädjen att inventera de fyra
som berör sjön Mien. Resultatet av mer än 300 personers inventeringsarbete blev år 2007 –
300 år efter Carl von Linnés födelse – ett bokverk i två band, vilka finns att köpa för 320 kr
tillsammans.
Vilda växter i Midingsbråte
Eftersom det i år är 100 år sedan landets första naturvårdslag stiftades och de första nationalparkerna skapades, rekommenderar SBF att vi vandrar i något naturreservat. Ett sådant finns
faktiskt i Midingsbråte, ett litet naturskogsliknande område med tall, gran och bok vid Norra
Svansjön söder om Ekelund nära Blekingegränsen.
Jag har dock tänkt mig en rundvandring längs vägar kring betesmarkerna i byn, vilken bjuder
på en betydligt mer omväxlande flora. Förutom många vanliga blomväxter kan vi även träffa
på några i trakten ovanliga, såsom skogsbingel (avbildad på Sveriges Riksbanks hundralapp),
klibbarv med små vita blommor (säkerligen överblommad i mitten av juni) och rödkörvel,
som liknar hundkäx men med rödlätta blommor. En annan intressant växt med små vita
blommor är den i Midingsbygden ganska vanliga backmåran, som har en unik utbredning. I
hela världen växer den bara i ett sammanhängande område nordöstligaste Skåne, västra
Blekinge och i södra Smålands inland plus några få lokaler i Västergötland och norra
Tyskland. Vid badplatsen kan vi få se virginiahägg, som från början är odlad men har spritt
sig och därför numera räknas till den vilda floran (förvildad). Däremot kommer vi nog att se
varken granspira, kattfot eller slåttergubbe, tre välkända exempel på arter som på senare år
har blivit allt ovanligare och därför förts upp på eller är på väg att hamna på Sveriges
nationella rödlista över hotade arter.
Mieåns dalgång
Den rikaste floran i Midingsbråte hittar man i Mieåns dalgång. Där finns Smålands kanske
största förekomst av avenbok, ett träd som har sin nordgräns i södra Småland. I ett grustag
400 m söder om allmänna vägen växer den rödlistade lilla strandlummern och även den
ovanliga spensliga ullörten. Tyvärr håller grustaget på att växa igen. I den dyiga åkanten finns
den gulblommiga myrliljan, som visserligen är ganska vanlig i västra Småland men här har en
av sina östligaste förekomster. I den grunda ån kan man hitta ett par arter braxengräs (små
rosettväxter) och notblomster med blekblå läppblommor, vilka är oerhört vanliga i Mien.
Ännu längre söderut, där sluttningarna är som brantast, växer lundviol med blåvioletta
blommor, dvärghäxört och mellanhäxört med små vita blommor i klase, alla ovanliga i södra
Småland. Vid en gammal kvarnruin nära Starkeklev kan man hitta gotlandsag på sin enda
kända växtplats i Kronobergs län. Längre söderut vid Logruva (platsen för Midingsbråte
glashytta på 1600-talet) växer också flera ovanliga växter såsom de vitblommiga lundarv,
buskstjärnblomma och skogsbräsma samt småvänderot med rosa blommor. Inne i de djupa

skogarna väster om ån återfinns klobjörnbär (ett nedliggande björnbär med hårigt och mycket
taggigt årsskott samt välsmakande men svårplockade bär, som är vanligt söder och öster om
Mien men bara är funnet på ytterligare ett ställe i Småland) samt även spontant vildväxande
murgröna, vilket är ganska ovanligt i inre Småland.
Välkomna!
Alla som är intresserade av den vilda floran är välkomna att delta i vandringen. Några
speciella förkunskaper krävs inte, utan vi tittar i all enkelhet på och berättar om de mer eller
mindre vanliga blommor som vi möter, och vandringen beräknas ta ca 3 timmar. Deltagare
rekommenderas att bära grova skor och att ta med sig en matsäck och – i värsta fall –
regnkläder.
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För er som inte har en hundralapp.
Skogsbingel

Catch & Release – behandla fisken väl
Släppa tillbaka fisken efter fångsten – s.k. catch and release – är en vedertagen metod
att minimera sportfiskets påverkan på fiskbestånden. Att behålla en eller två fiskar
till matlagning och släppa tillbaka alla små exemplar eller allt för stora fiskar är ett
vettigt och förnuftigt sätt att värna om vår miljö. Ett riktat sportfiske på begränsade
områden påverkar fiskbeståndet mer än vad man tror – särskilt gäller detta de stora
exemplaren – troféfiskar som alla sportfiskare drömmer om att fånga.

När fisken är landad och man väljer att
släppa tillbaka den – är det givetvis viktigt
att behandla fisken på rätt sätt. Det är
meningslöst att praktisera catch and release
om fisken löper stor risk för skador och en
eventuell död. Landa fisken med en stor håv
eller ett gälgrepp. Huggkroken ska du lämna
hemma, den skadar mer än gör nytta.
Använd en avkrokningsmatta eller en bit
presenning som fisken kan ligga på under
avkrokningsfasen. Eller kroka av fisken
direkt när du säkrat den med ett gälgrepp.
Bäst är naturligtvis att sköta avkrokningen i
vattnet och inte lyfta ombord fisken.

Minimera tiden ovanför land
Ha alltid med dig en uppsättning tänger och
avbitare, men undvik käftöppnaren. Den är
onödig och skadar fiskens tänder. Eftersom
fiskarna har stel överkäke går det utmärkt att
försiktigt bända upp fiskens underkäke med
gälgreppet. Ta det lugnt och försiktigt så
uppstår inte några problem. Försök dock att
minimera tiden ovanför land för fisken.
Efter eventuell vägning och fotografering
släpps fisken varsamt tillbaka. Är fisken
medtagen kan man hålla den i stjärtspolen
och köra den fram och tillbaka i vattnet för
att syresätta gälarna. Släpp aldrig en fisk
som inte visar tydliga tecken på att själv
simma iväg.
Om du måste förvara fisken en kortare tid,
t.ex. om du behöver foto- eller vågassistans,
är en s.k. karpsäckett lämpligt alternativ. En
karpsäck är tillverkad av mjukt nylontyg
med någon form av hål eller nät som
garanterar god vattengenomströmning.

Säckning av fisk sker bäst när vattnet är kallt
och syrerikt. På sommaren måste säckning
ske med försiktighet och helst då på lite
(svalare) djupare vatten. Kom ihåg att
minimal hantering ger ökade
överlevnadschanser för fisken – både under
sommar och vinter!
Gälgrepp ett smidigt alternativ
När du ska landa en gädda från båt är
gälgrepp ett smidigt alternativ. Särskilt om
du avser att släppa tillbaka fisken. När du
säkrat gäddan med gälgreppet kan du t.o.m.
kroka av fisken i vattnet. Det ser svårt och
riskabelt ut, men är enklare än vad du tror.
Vänta tills gäddan är trött efter drillningen.
Kolla sedan hur och var betet sitter. Välj den
sida av gäddhuvudet som är fri från ev.
vassa trekrokar. För in handen mellan
gällock och käkben. Tveka inte utan gör allt
i en rörelse tills du kan greppa gäddan. Du
riskerar inte att skada dig på gäddans tänder
utan det är möjligtvis de vassa
gälräfständerna som kan ge små skärsår på
ovansidan av handen. Använd en tunn
handske om det känns bättre och säkrare.
Släpp aldrig taget, även om gäddan börjar
sprattla. Då kan det gå illa – både för gäddan
och din hand. Ju större gädda desto enklare.

Jag har t.ex. landat gädda på 16,5 kilo med
denna smidiga metod.
Prova själv nästa gång!
Fredrik Stjärnkvist, CWC AB

Text och bilder publiceras med tillstånd av
Fiske Team Norden/ Hans Thelin.

Kalkning av sjöar och våtmarksytor inom Miens avrinningsområde 2009
Grässjön
Övre Långasjön
Kroksjön
Gårdsjön
Gäddegylet
Sutaresjön
Aborragyl
Lunksjön
Fryksjön
Hjortagyl
Södrasjön
Stensjön
Hättegyl
Väjlen
Drevsjön
Yttre Arasjön
Övre Arasjön

3.03 ton
3.03
6.06
1.01
2.02
3.03
3.03
37.17
4.04
2.02
3.03
15,03
1.01
2.02
14.04
10,69
5.05

Västra Rammsjön
Väjlagölen
Agnagöl
Östra Rammsjön
Hätte Göl
Norre Göl
Söre Göl
Ulvsjön
Lunksjön
Drevsjön
Drevån Nedre
Drevån Nedre
Drevån Nedre
Bastaremålabäcken
Bastaremålabäcken
Drevån Nedre

7.51 ton
1.01
0.97
5.03
0.97
0.97
1.94
6.06
14.98
17.40
6.05
5.95
24.28
6.94
17.96
13.99

Optimix
Optimix
Optimix
Optimix
Optimix
Optimix
Optimix
Optimix

Samtliga kalkningsåtgärder är utförda från helikopter den 12, 13 & 14 mars 2009. Siffrorna anger
ton. Optimix är en produkt som används vid kalkning av våtmarker. Den låga fukthalten (ca 1%)
gör att Optimix även kan spridas under vinterförhållanden utan risk för frysning vid lastning eller i
spridningsbehållaren. Framföralt är Optimix en produkt som ger minimalt med damm vid spridning.
Upgifterna om kalkning har lämnats av Jens Steinbacher, kalkningsansvarig, Tingsryds komun.

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, 070-58 850 37
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.

Ett fall
Jag ramlar utför trappen
och snavar på katten
oj, oj, oj vad ont det gör
men jag kan resa mig upp och gå
behöver ej ringa 112
Jag kokar svart kaffe
och tar ett glas likör
sådant piggar upp när man
känner sig lite utanför
Televisionen jag sätter på
och ser på kunskapskanalen
där visas ett trevligt program
från Venedigbiennalen
Återigen jag dit vill fara
till Venedig det pittoreska och rara
Jag stänger av televisen och
lägger in ett par vedträn i spisen
Oj, oj, vad ont det gör igen
Får nog ringa till och beställa en röntgen
Katten Pudding sitter vid sitt tomma fat
Jag ser han tänker ”Idag blir det nog ingen mat.“

Text: Karin Cederqvist
Foto: Linn Nußbaum

The Big Apple – New York …
… staden man sjunger om, staden man imponeras av, staden som både älskas och hatas. Den är i
vilket fall som helst både tuff och enkel. Tuff p.g.a. de höga husen, de starkt trafikerade gatorna,
konsumpressen, de skyhöga priserna, de svåra förhållandena för vissa sociala grupper och enkel
p.g.a. lättheten att komma in i ett spontant samtal, att uppfylla alla sina önskningar (om inte
sedlarna tar slut), att inte behöva vara tyst och lugn. Sätter man på tv:n verkar den s.k.
amerikanen/amerikanskan lite för högljudd, lite för självupptagen, lite för sminkad, lite för ytlig,
men samtidigt verkar de i mina ögon friare, mer humoristiska och utstrålar en framåtanda som
blåser omkull vilken som helst. Man blir nästan lite avundsjuk. Varför är vi så himla komplicerade
ibland-everything is really easy going – or not?

Träffade en äldre kvinna s.a.a. mitt i trafiken, som levde på turismen,
sålde böcker från Indonesien som var gjorda av naturmaterial.
Limousinernas avgaser svepte omkring henne, fick prata högt så att
hon skulle kunna höra mig. Liten till växten, söt och snäll, och där var
allt också „easy going“ tills jag började att prata med henne om att
New York inte bara är der rika Manhattan, alla har det inte så lätt i den
här stan. Svaret blev bara: ”I love New York“. Kanske Obama klarar
upp det?

Vi bodde på 24:e våningen, hissen gick snabbt, parkettgolvet knakade gemytligt och när jag tittade
ut genom fönstren såg bilarna på gatan ut som leksaksbilar, så högt uppifrån. Man kunde t.o.m. se
ända fram till Hudson River. Började att kika över till de andra höghusen, såg en man som tog på
sig en blå skjorta och kollade tillbaka, en kvinna som tittade ut genom ett fönster , och jag började
att undra hur det var att sitta på en balkong på den 40:e våningen.

Men var fanns barnen? På
eftermiddagen lekte de i Central Park
på små berg eller på den stora
lekplatsen, en mörkhyad man var där
för att underhålla dem. Han var
mycket öppen, de spelade musik
tillsammans och viftade med höfterna.
Lite kors och tvärs joggades det och
cyklades det och sprangs det, tyckte
att alla var på väg någonstans hela
tiden.

Men inte visste jag att det med turister överbefolkade Broadway förr var en gammal indiansk
vandringsled, att Manhattan såldes av indianer år 1626 till européer för endast 24 dollar i glaspärlor,
att senare engelsmännen tog över efter holländarna och kolonin fick namnet New York, att World
Trade Center byggdes 1973, att ”Ground Zero“ efter den stora katastrofen har kommit in i en
ekonomisk kris eftersom bankerna inte längre har pengar att bygga på området, att det fanns en
utvandrad svensk som hette Jonas Bronck som var den förste som slog sig ned i det norra området
och därefter fick stadsområdet sitt namn ”the Bronx“ – när man ville besöka honom på sin farm
sade man : “We are going tot he Broncks.“

Men vi fick också ”go home“ igen, flyget kom in i
lite turbulenser och jag andades in och ut med djupa
andetag – det hjälpte – men när jag satte fötterna på
marken igen blev jag betagen av allt det sköna och
gröna i “old Europe”.

Text: Boel Cederqvist , Foto: Johan Nußbaum

Kaffekalas
Den 5:e april var det åter ett stort kaffekalas i Gäddeviksås
Bygdegård. Mycket kakor och bullar hade bakats av
givmilda damer från trakten.
Ca 130 gäster kunde äta och dricka så mycket de vill.
Festligt dekorerad lokal förhöjde stämningen.
Pengarna som kom in blev bl a till en ny kaffebryggare i
Bygdegården.

Varmt tack till alla
som bakade, kokade
kaffe, serverade
mm.

Foto: Ferdinand K
Text: Eivor L

Bröllop men ingen eld
På grund av torkan och eldningsförbud blev det ingen brasa i år. Trots det så samlades ett troget gäng
vid badplatsen i Midingsbråte. Sång, fika och korv var det dock inget förbud för.

Samma dag gifte
sig Sara och Jan.
Bygden tog upp
den gamla seden
att ropa:
”Brudparet ut!”
och uppvaktade
med presenter.
Dessutom firar man i Nederländerna drottningens födelsedag (fast det inte är nuvarande som fyller),
därför alla holländska flaggor.

Skolkort
I förra numret lovade vi att återkomma med mer av Maj-Britts skolfoton. Tyvärr har vi inte hunnit
med det så vi sparat det till höstnumret. Istället kommer här ett par kort från Gullan Johansson i
Midingsbråte från 1936 och 1938. Hoppas ni kan tyda namnen som finns på kortens baksidor.
Yttre Källehults skola
Klass 1-2 år 1936
Lärarinna
Anna Johansson

Yttre Källehults skola år 1938. Lärare Arne Herrlin
Roligt med gamla skolkort, eller hur! Men det måste väl finnas kort från senare årtionden? /Red

Nya möjligheter att resa med buss 370
(Växjö) – Tingsryd – Karlshamn
Den 14 juni 2009 startar ett försök med utökad tidtabell som ger möjlighet till arbetspendling till
både Växjö och Karlshamn. Busshållplats finns vid nya rv 29 vägskäl Yttra Källehult/
Gäddeviksås. Byte av buss sker i Tingsryd. Tidtabellen gäller t o m 2010-06-19.

Karlshamn
Ire, vsk
Gäddeviksås
t Tingsryd
fr Tingsryd
Växjö

Helgfri
Helgfri
Helgfri
Månd-Fred
Fredag
Månd-Fred
Sön- och Helgdag
6.10
14.35
16.40
19.40
6.35
15.00
17.05
20.05
uppehåll för av- och påstigande – inga angivna tider
6.55
15.20
17.25
20.25
7.00
15.25
17.30
20.30
7.48
16.23
18.18
21.18

Helgfri
Helgfri
Helgfri
Månd-Fred
Fredag
Månd-Fred
Sön- och Helgdag
Växjö
6.15
12.15
16.30
16.15
t Tingsryd
7.03
13.03
17.25
17.03
fr Tingsryd
7.03
13.03
17.30
17.03
Gäddeviksås uppehåll för av- och påstigande – inga angivna tider
Ire, vsk
7.23
13.23
17.50
17.23
Karlshamn
7.48
13.48
18.15
17.48
fr K-hamn (tåg) 8.30
14.30
18.30
18.30
Malmö (Ö-tåg) 10.32
16.32
20.32
20.32

För mer information, kontakta Länstrafiken Kronoberg, trafikupplysningen tel. 0771-767076,
www.lanstrafikenkron.se.
Om vi tar bussen ibland ökar chansen att vi får behålla linjen mer än ett år….
På fredagar finns tre turer vilket bör underlätta för de som inte vill stanna en hel dag i Växjö eller
Karlshamn.
/Bodil

Hagavallen
För en tid sedan blev jag kontaktad av en kille som heter Mats (mer vet jag ej) som ville ha
vägbeskrivning till Hagavallen. Han har en webbsida där han presenterar olika idrottsplatser.
Nu har han varit på Hagavallen och fotat och skrivit om den.
Mats svar nedan till mig. Kontakta honom gärna på mats@idrottsplats.se om ni har något att tillägga.
Björn

Tack för vägbeskrivningen till Hagavallen, det behövdes. Var där och fotade i höstas. Helt underbar
liten läktare.
Bilder från Hagavallen finns nu på min hemsida www.idrottsplats.se .
Ni får jättegärna bidra med mer bilder om ni har äldre från tiden då ni hade lag. Eller om ni har något
att tillägga till min text som jag skrivit.
Någon som vet hur gammal läktaren är?
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
En hemsida om svenska idrottsplatser

Nick Borgen den 3:e mars.
Ferdinand fotade.

Och han har också hittat en
badflicka trots att det bara
var 5° varmt i Mien den
9:e april

Och några bilder av Jan Roelf
Tallfällning av Jan och Thijs
Skridskoåkning på holländskt vis på Mien
den 27:e februari, Thijs och Angie.

Händer runt Mien
Juni
Tisd 2/6

18:30

Vi sjunger in sommaren med Visans Vänner.
Badplatsen i Midingsbråte.
Tag med picknickkorg

Tisd 9/6

19:00

Sönd 14/6

10:00

Fred. 19/6

17:00

Test av nödtelefonen i Bygdegården. Vill du vara beredd om något
händer så kom och lär hur det funkar.
Kolla med Björn om eventuell ändrad tid 0459-851 43
De Vilda Blommornas Dag
Blomstervandring med Jan-Erik Hederås.
Samling vid badplatsen i Midingsbråte.
Se artikel på annan plats i bladet.
Midsommarafton
Knytkalas i Bygdegården i Gäddeviksås. Med förhoppning om att
det blir lika trevligt som förra året.
Anmälan till Tord/Thea 0459-851 46

Juli:
Lörd 25/7

14:30

Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.
Kontaktperson: Karin Bergman 0459-850 04

Augusti:
Lörd 1/8

Fred 7/8

18:00

Månd 10/8

19:00

Sönd 16/8

15:00

Manusstopp Mieninfo nr 3/09. 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.
Visans Vänner
Gröna ön
Ta med picknickkorg.
Grillkväll vid badplatsen i Midingsbråte.
Ta med mat, grill och ett glatt humör.
Kontaktperson: Bodil Nilsson 0459-851 85
Gudstjänst på Salatorpet. Se nedan.

September
Tisd 1/9
Lörd, sönd.
5-6/9

19:00
10:0018:00

Visans Vänner. Bygdegården i Gäddeviksås
Konst- och Hembygdsrundan. Mer info nästa nummer.
Kontakt och kartor: Björn 0459-851 43

Välkommen till

FRILUFTSGUDSTJÄNST
hos Karl-Erik Karlsson

på Salatorpet
söndagen den 16 augusti kl 15.00
Prosten Lars Aldén.
Tag med kaffekorg!
Vid regn är vi inomhus.
Arr: Tingsås församling

