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Tack Curt
Som ni ser ovan så har Jan ersatt Curt i
redaktionen. Curt har varit med ända sedan
starten 1996 och har varit ett bra stöd med alla
sina och Guns kontakter och allmänna
kunskaper om bygden.
Nu har Curt blivit mer och mer involverad MIF
och dess ekonomi som kassör och känner att
han måste koncentrera sig på det.
Så tack Curt för ett jättebra jobb och samarbete
under åren.
Jan Sikkema kommer alltså att ersätta Curt och
han kommer framförallt att jobba med
kalendariet ”Händer runt Mien”.
Hoppas alla hjälper Jan att samla ihop alla
händelser i bygden. Tänk på att det är ni som
arrangerar något som måste komma ihåg att
meddela redaktionen. Ni kan givetvis kontakta
Jan direkt på 0459-851 30, info@arbori.se eller
som tidigare till oss andra i redaktionen.
Red.

Ungdommar till bygden
Under våren kommer två ungdomar, Johanna
Giselhäll och Anders Collin, bägge i 20årsåldern, att bosätta sig i Mienbygden. Johanna
och Anders kommer från Kyrkhult respektive
Ryd. Johanna är anställd på Trehörna Omsorg
och Anders på Linders aluminiumbåtar.

Ungdomarna har längtat efter en möjlighet att
kunna bo på landet. Mienbygden har länge utövat
en lockelse, inte minst på grund av Anders
fiskeintresse. Anders är en flitig sportfiskare med
sjön Mien som ett favoritvatten.

Johanna ägnar sig åt något större djur, nämligen
hästar, ett intresse hon odlat sedan tidig barndom.
Johanna tävlar i hoppning med egen häst, ett
svenskt halvblodssto. Stallplats nära den nya
boplatsen är av intresse.
Det hus som Johanna och Anders är på väg att
flytta in hyrs av familjen Farnschläder och ligger i
Midingsbråte.
Vi hälsar Johanna och Anders välkomna och
hoppas att de kommer att trivas!

Ändå yngre
Johanna och Anders är närmast pensionärer
jämfört med Viktor och Gabriel.
I april fick Sara och Jan i Gäddeviksås en son på
3,5 kg som heter Viktor. Och bara ett stenkast
bort och några veckor senare kom Gabriel. Elias,
Kasper och Anthon fick en bror. Jimmy och
Pernilla fick alltså ytterligare en son (på 5 kg).

Bygdegårdsföreningens årsmöte

Ett 25-30-tal hade samlats i
Bygdegården för sedvanliga
förhandlingar en fredagskväll
i april.

Men det var också en del andra
aktiviteter. Olle presenterade sitt
och Ailas förslag på ny layout
för köket. Dom efterlyser förslag
och synpunkter. Så kontakta dom
gärna om du har idéer.

Och god mat bjöds det också på.
Flera olika pajer som damerna
fixat smakade riktigt bra.
Det var en liten fest för alla vaktmästare i Bygdegården under
året.

Men den stora överraskningen på årsmötet var väl invigningen av Erik Karlssons relief.
Rune och Signe Bengtsson hade skänkt en summa pengar till Bygdegårdsföreningen som dom
använde för inköp av en fin relief i sjödränkt ek som Erik gjort.

Lena Bruzelius avtäckte reliefen tillsammans med Erik.
Lena, född Bengtsson, är tillsammans med sina syskon Ingrid och Bengt alltså Rune och
Signes barn för er som inte visste det.

Och som motivet på reliefen anger så blev det också musik och dans. Bakom Agneta och
Ragnar (Lenas man) som spelar står syskonen Bengt, Lena och Ingrid (skymd). Dessutom
konstnären själv.
Och på dansgolvet fångade kameran Ros-Marie och Åke samt Curt och Gun.
Björn

Svarteksrelief
”Erik Karlsson högg denna skulptur ur en ek tagen i
sjön Mien en gång på 1980-talet.
Eken låg vid gamla båtastan* på Rune och Signe
Bengtssons gård i Midingsbråte.
För medel skänkta dem till minne har skulpturen
förvärvats av Midingsbygdens Bygdegårdsförening.
Den avtäcktes år 2010.”
Så här står det på baksidan av den fina svarteksrelief
som Erik Karlsson i Midingsbråte skapat.
Svartek eller som den också kallas sjödränkt ek är
alltså ekkärnor som har legat i vatten eller mossar
under lång tid och då har mörknat. Den tunna ytveden
på ekarna har tidigt försvunnit och när sedan kärnan
har legat något eller några 100-tal år så blir den först
brun och senare allt mörkare. Stig Klingberg f.d.
läkaren på Sjukstugan i Tingsryd som på 60-talet
hjälpte pappa Allan att ”fiska” svartek i Stora Hensjön
i Hensmåla har forskat om svartek. Och om jag inte
minns fel av hans rapport så kan eken ha legat i vatten
i flera tusen år och blir då riktigt blåsvart.
Gamla skeppsvrak av ek tex Regalskeppet Vasa är
ofta svarta eller bruna om de har legat en tid under
vatten.
När det gäller svartek som ligger i havet finns det
speciella restriktioner för att ta upp det eftersom det
kan vara arkeologiskt material.

Här i närbild ser man hur Erik fint utnyttjat tagen efter
bildhuggarjärnen. Det blir som små fina fasetter i den
hårda träytan.

Ett problem med sjödränkt ek är
konserveringen. Om man tar upp eken och
låter den snabbt torka så spricker den sönder i
många flisor. Man måste alltså låta materialet
torka långsamt troligen flera år.
Kanske Erik gjort som pappa, grovhuggit
medan eken var fuktig och relativt mjuk. Och
sedan när eken torkat och blivit riktigt hård,
gjort den slutliga skärningen av ytan.
Björn
*båta’stan = gammalt uttryck för båtupplag

På kurs mot en kurs.
Rapport och funderingar.
I brist på aspirerande ungdomar fick oldboysarna Olle B och Kalle H åka på kurs.
Plats var Grimslövs hembygdsgård f.d. Folkets Hus och arrangör var Hembygdsföreningarnas
riksförbund. Efter en visning av den pampiga hembygdsgården med egen filmlokal,
vandrarhemsutrymmen, fullt godkänt kök, och ett otal andra utrymmen sattes vi vänligt men bestämt
i ”skolbänken”. Först på tapeten eller schemat var gårdarnas betydelse i bygden.
Vad var bäst och viktigt. Vi kom väl fram till att d et var gemenskapen, möjligheten att unisont göra
sig hörd i olika sammanhang, Gården är en viktig knutpunkt i bygden.
Det är här vi har möjlighet att göra vår röst hörd. Hur var det någon sade ”Eniga vi stå söndrade vi
falla” eller ” Vem hör en ropandes röst i öknen?” Det är här som gården har en möjlighet att bli en
kanal utåt – en förstärkare med kraft. Det räcker inte med att gå hemma och knyta näven i
”byxfeckan”. Sist men inte minst vikten av att ha roligt tillsammans – att känna gemenskap.
Del två betonade väl vikten av att göra sig hörd och sedd. Tala om att vi finns – vad vi gör. Någon
gård hade valt att uppenbara sig på facebook – ett viktigt forum på Internet för både gammal och ung.
Överhuvudtaget tryckte man på Internets betydelse – och då framförallt för att nå en yngre
generation. Ett exempel kan ju vara ha en gemensam hemsida för bygden där alla aktiviteter och
föreningar ingår. Varje förening mm har sin egen sida i hemsidan. På så sätt når alla en större krets.
(Samarbete är nyckeln till mycket – särskilt i glesbygd.) Det gäller ju också att ha de rätta sökorden.
Vem söker tex på Kalle Pettersson i Blagstamosse”? Kanske olika aktiviteter (och föreningarna) även
kan finnas på kommunens hemsida? Ett välkommet avbrott var väl den vällagade maten från husets
utmärkta kök.
Del tre bjöd på mötesteknik. Det handlade om ordförandes, revisorers mm uppgifter. Hur skall ett
årsmöte se ut? Vad skall revisorerna granska och hur skall redogörelse se ut mm mm?
Två diskuterande och funderande gamlingar med ungt sinne styrde kosan mot hembygden –
välmatade med allehanda idéer och åsikter.
Kalle på Tallbacka.

Webbsidan
Som diskuterades ovan. De föreningar i bygden, läs Bygdegårdsföreningen och MIF, som vill kan
givetvis få en undersida på Miengruppens sida www.miengruppen.se
Och ni som redan har en sida, privat eller företag i bygden, kan också få en länk därifrån.
Kontakta Björn eller Jan för ett lämpligt upplägg.

Kalkning av sjöar och våtmarksytor inom Miens avrinningsområde 2010
Grässjön
Övre Långasjön
Kroksjön
Gårdsjön
Gäddegylet
Sutaresjön
Aborragyl
Lunksjön
Fryksjön
Hjortagyl
Södrasjön
Stensjön
Hättegyl
Väjlen
Drevsjön
Yttre Arasjön
Övre Arasjön

3.02 ton
2.02
7.96
1.01
2.02
6.05
3.02
36.23
4.03
2.02
3.02
14.92
1.01
2.03
13.96
10.79
5.04

Västra Rammsjön
Väjlagölen
Agnagöl
Östra Rammsjön
Hätte Göl
Norre Göl
Söre Göl
Ulvsjön
Sävsjön
Illaregölen
Spårasjön
Göta Göl

6.10
1.01
2.02
5.04
1.06
1.01
2.02
6.05
2.02
1.01
2.02
2.02

Lunksjön
Drevsjön
Drevån Nedre
Drevån Nedre
Drevån Nedre
Bastaremålabäcken
Bastaremålabäcken
Drevån Nedre

15.18
17.38
6.11
6.11
23.34
7.10
18.24
14.20

Samtliga kalkningsåtgärder är utförda från helikopter den 14, 15 & 16 mars 2010.
Uppgifterna har lämnats av Jens Steinbacher, kalkningsansvarig, Tingsryds kommun.

Miens Fiskevårdsområdesförening
Verksamhetsberättelse år 2009
Under 2009 har styrelsen bestått av:
Ordförande:
Erik Melander
Vice ordförande:
Sven-Olof Karlborg
Kassör:
Bodil Nilsson
Sekreterare:
Peter Fast
Ledamöter:
Conny Aagesson
Percy Magnusson
Bengt Bengtsson
Suppleanter:
Pher Roswall
Bengt Wallin
Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Styrelsen har varit representerad vid
årsmöte med Tingsryds Fiskevårdskrets samt deltagit i ”Fiskevatten som resurs” en utbildning
som arrangerades av Länsstyrelsen i Kronoberg och innehöll tre kurstillfällen under
november.
Under våren beslöt styrelsen att satsa på en utsättning av öring i Mien. Länsstyrelsen i
Kronoberg beviljade ett bidrag på 28 000 kr och Miens FVO avsatte 32 000 kr. Många
mienbor kom till badplatsen i Midingsbråte den 23 juni för att beskåda utsättningen.
Miens FVO´s överklagan om skyddszon kring Mien avslogs i ett svar från Miljödepartementet i oktober. En liten framgång kan det tyckas vara att regeringen har ändrat
paragraferna 6 och 17 i länsstyrelsernas beslut. Detta gäller dock endast de primära och
sekundära zonerna och berör därför inte Mien.
Arbetet med att förbättra fiskpassagerna fortsatte under 2009. Det har varit svårigheter på
grund av låga vattennivåer. Ansvarig tjänsteman och projektledare är Theodor Samuelsson,
Avdelningen för Vattenvård, Biologisk återställning, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Försäljningen av fiskekort och uthyrningen av båt fortsatte även under 2009 att fungera väl.
Summan för 2009 slutade på 25 230 kr. Det nya konceptet med kombipris för hyra av båt
inklusive fiskekort, 250 kr för en dag. För en vecka är kostnaden 600 kr. Detta har slagit väl
ut. Uthyrningen av båt har genererat 4 310 kr vilket är dubbelt så mycket som föregående år.
Hemsidan har nu haft närmare 9 000 besökare sedan starten, besök gärna www.miensfvo.se.
Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en EU-ansökan tillsammans med Tingsryds
Fiskevårdskrets och Tingsryds kommun. Ansökan har skickats in till Leader Småland Sydost
och innehåller olika aktiviteter för att öka fisketurismen i kommunen samt medel för att ta
fram djupkartor för 6 fiskevårdsområden bl a Mien. Beslut väntas i juni 2010.
På styrelsens uppdrag
Erik Melander
Ordförande
Miens FVO

Hos Sankte Per
Jag knackar på hos Sankte Per
Jag saknar mina vänner
”Säg, är de möjligtvis här?”
”Namn och personnummer jag vill veta
när jag ska in i datorn för att söka och leta.”

”Oh, välkomna, välkomna,
det är många år sedan jag
såg eder sist.
Kan ni förstå att för mig
har det varit ganska så trist?”

Vår Herres datacentral är enorm och stor
för det finns många som i himmelriket bor
”Namn jag naturligtvis vet, men det där med
personnummer är ju var och ens egen lilla
hemlighet.”

”Vi har varit och rest i världsdelar fem,
men till sist så längtade vi ju ändå hem
Bara en liten tid vi hos dig kan vara.
Vi ska nu till Kallinge flygplats fara.”

”Jag kanske kan finna dem ändå,
får se hur det kan gå.
Vänta ett tag min vän!
Jag kommer snart tillbaka igen.”
Väntan blev lång, han återvände ej
Han kunde nog ej de finna
Nu vill jag härifrån försvinna
I min helikopter jag far till planeten
Jorden åter
Det stormar och regnar
Himmelen gråter

”En rymdkost väntar på oss där
Så nu högt uti universum det bär.”
”Lycka till med ert reseäventyr,
Hoppas det ej går omstyr.”
”Vår pilot är en rymdvan
och världsberömd man.
Han heter Christer Fuglesang.”
På natten jag ser en blixt
och hör ett väldigt dån
Det kommer från ovan,
högt uppifrån

Skönt att vara hemma
återigen i mitt kök
Det knackar på dörren
Nu få jag besök

Åskan jag tänkte på då
men tyvärr var det inte så
I radions morgonnyheter det talades om
en rymdfarkost har exploderat,
alla omkom

Här står mina vänner jag
sökte efter hos Sankte Per,
det var ju ett onödigt besvär

Men ett litet hopp för dem jag ändå har
Återigen till Sankte Per jag far
Jag frågar efter vännerna där
”Ja Karin, nu finns de här.”

Text: Karin Cederqvist
Bild: Linn Nußbaum

Det goda eller det onda?
Varje gång vi läser tidningen eller sätter på teven
strömmar beskrivningar av situationer emot oss
som man bara inte kan eller inte vill tro. Någon
har blivit nerskjuten i ett krig, mördad eller
torterad. Barn eller vuxna lider på jorden. Det är
chockerande, svårt att förstå och helst av allt vill
man kanske inte alls ha med saken att göra. Vi
vänder oss bort, sätter på kaffet, tittar på
blommorna i trädgården och åker till Ica. Vi

Detta är några aspekter på hur kristendomen ser
på ondskan. Men inte bara religionerna har
analyserat och tolkat det destruktiva i människan.

känner oss maktlösa.
Är människan fri att välja det goda eller det onda?
Och varför väljer hon inte alltid ”det goda”? Det
onda gör ju allt värre?
Surfar man lite i Wikipedia finner man detta:
Sigmund Freud

”Bibeln innehåller ingen allmänt accepterad
förklaring till ondskans problem. En vanlig

Sigmund Freud (1856-1939) var en

teologisk förklaring är emellertid att Gud av
respekt för människans fria vilja inte kan
tvinga henne att göra goda gärningar. Det
talas inom kristendomen om en ond högre
makt, djävulen, som frestar människor att
göra onda handlingar. Kyrkliga ledare
som Augustinus och Luther har talat
om arvsynden; att människans oförmåga att
göra goda gärningar är nedärvd sedan Adam

betydelsefull läkare som grundade
psykoanalysen: Han föddes i Mähren i ÖsterrikeUngern och intresserade sig mycket för
människans goda och onda sidor. Än idag har han
inflytande på det västerländska tänkandet och
hans arbeten bidrar säkerligen till att det
mänskliga handlandet ofta analyseras på en
betonad psykologisk bakgrund. Han utgår mycket
från de mänskliga behoven när det gäller att

och Evas syndafall, och att sjukdom, död
och lidande kom in i världen efter den
händelsen. Inom flera frikyrkor betonar
man helgelseläran; att först när en människa
blir troende, ångrar sin synd och har ett
ödmjukt och öppet sinne, en vilja att låta
Gud förändra sig, kan Gud påbörja en
process så att hennes tankar och sinnelag

förklara hur vi beter oss.

förvandlas. På så sätt kan hon göra goda
gärningar, inte till följd av egna prestationer
utan som en gåva av nåd.”

Människan har olika behov som föda, sexualitet,
att undvika smärta etc. En del av psyket
översätter dessa behov till drifter. Så försöker vi
att leva i balans genom att tillfredsställa behoven
och vi vill undvika olustkänslor. Men realiteten
och grupperna vi lever i sätter vissa gränser. När
tillfredsställelsen söks används beteende och
strategier som bestraffas eller belönas. Nu måste
vi börja att kontrollera oss själva och befinner oss
i en social verklighet.
v.g.v

Freud ansåg att det mänskliga beteendet ofta kan
förklaras genom fysiska behov som vi inte har så

Den står för det passiva, det anorganiska, för
döden och kan rikta sig mot personen själv eller

mycket kontroll över. Dessa behov säkrar vår
överlevnad. Här ställde Freud upp en hierarki på
olika drifter, därefter vilken betydelse de har för
det mänskliga beteendet.

mot andra. Enligt Freud dominerar denna driften
hos personer som blivit neurotiska, t.ex personer
som utför tvångshandlingar (tvång att alltid tvätta
händerna, överdrivet kontrollbehov etc.). Driften
Thanatos kan inta så mycket plats i det mänskliga
psyket att en del människor kan uppleva det
önskvärt att förstöra det som omgiver dem, och så
kan man finna en förklaring till varför sånt som

Libido är den drivkraften som enligt honom är
den starkaste och leder till det konstruktiva i
människan. Den säkrar människans överlevnad
(genom föda och dryck) och fortplantning
(genom sexualiteten). Man skulle kunna översätta
dem med ”livsinstinkter”. Men jämte den
drivkraften finns den destruktiva dödsdriften,
Thanatos (från den grekiska guden Thanatos)
som bildar det motsatta till Libido.

t.ex. ett mord kan hända. Men i vetenskapens
värld finns det många teorier som vill förklara
människans handlande och Freuds teori är bara en
av många. Inte sant?
Boel Cederqvist

Miengruppen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Miengruppens årsmöte hölls den 20 april 2009 i Gäddeviksås Bygdegård. Under året har följande personer
arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf./kassör, 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.
Som webbmaster för www.miengruppen.se valdes Jan Roelf Sikkema.
En stor del av Miengruppens arbete under 2009 har fokuserat kring den planerade bredbandsutbyggnaden i
Tingsryds kommun. EON´s nedgrävning av elkabel på landsbygden i kommunen har påskyndat och
intensifierat bildandet av ekonomiska föreningar så att samförläggning av tomrör för fiberkabel kan ske.
Miengruppen bildade en arbetsgrupp som har arbetat vidare med frågan under året. Vi började med ett möte
hos Kreab i Hallabro den 30 april som sen följdes upp med ytterligare ett möte den 21 juli. Dialogen med
Kreab fortsätter.
Miengruppen har deltagit både på stormöten (Tingsryd, Kvarnamåla) och på mindre möten med ett antal
nybildande ekonomiska fiberföreningar i kommunen. Miengruppens första informationsmöte om fiber gick av
stapeln den 22 september i bygdegården. För mer information, vänligen besök hemsidan
www.miengruppen.se.
Den 23 april höll Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun sitt möte i Gäddeviksås Bygdegård. Ett antal
mienbor kom och ställde relevanta frågor. Tingsryds kommun bjöd in till ett informations- och
samverkansmöte med lokala utvecklingsgrupper den 6 maj. Att utbyta erfarenheter med andra
utvecklingsgrupper är viktigt inte minst för att få kunskap om vad som händer i andra delar av kommunen.
Årets grillkväll arrangerades måndagen den 10 augusti vid badplatsen i Midingsbråte. Som vanligt kom ett 30tal personer till denna årligen återkommande aktivitet. Det är mycket trevligt, så har du inte varit med, passa
på i augusti 2010.
Yttra Källehult 2010-04-19
På styrelsens uppdrag
Bodil Nilsson Ordf. Miengruppen

Protokoll Miengruppens årsmöte 2010-04-19 i Bygdegården i Gäddeviksås
§1-2. Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande.
§3. Björn Jäderås valdes som protokollförare.
§4. Deltagarförteckning (röstlängd) upprättades och bifogas protokollet
§5. Claire Lieberath och Jan Sikkema valdes att justera protokollet
§6. Stämman var utlyst i behörig ordning
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisades av ordförande/kassör Bodil Nilsson och (kassör) Petra
Nilsson
§8. Revisorerna tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och rekommenderade ansvarsfrihet
§9. Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om föreningens vinst eller förlust. Överförs
till nytt räkenskapsår
§10. Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
§11.Bodil Nilsson valdes som ordförande för ett år
Karin Bergman, Jan Roelf Sikkema och Annika Carlberg-Sjöström valdes som
ledamöter på 2 år.
(Kvarstår ytterligare 1 år Petra Nilsson, Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås).
Suppleant för ett år Claire Lieberath.
§12. Val av Mieninfo´s redaktion och webbmaster för Miengruppens webbsida. Jan Roelf Sikkema, Eivor Lindstrand och
Björn Jäderås valdes på 1 år.
§13. Val av revisorer och suppleant. Lars Augustinsson och Curt Ihlström valdes på 1 år. Tord Johansson som suppleant
på 1 år.
§14. Val av valberedning. Gun Ihlström och Eivor Lindstrand valdes på 1 år
§15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. Inga fanns
§16. Bodil Nilsson informerade om aktuellt läge om bredbandsfiber i kommunen. Miengruppen har representerat bygden,
i de möten mm som har förts i kommunen, innan en mer permanent grupp kommer att bildas.
Stämman föreslog en informations- och grillafton i juli då gruppen bjuder in någon/några som kan informera om hur
andra grupper har löst olika frågor om fiber. Ytterligare ett förslag var att på webbsidan ha korta presentationer av bygden
på olika språk. Och dessutom en kontaktperson angivet för respektive språk.
§17. Mötet avslutas.

Kakkalaset
Söndagen den 28 mars hade kakkommittén sitt fjärde kakkalas i bygdegården. Vilken fest!
Bygdegården var pyntad med dukar och porslin, som väntat på att få komma fram ur gömmorna.
Strax före 14.00 var det lång kö, många ville vara bland de första för att se det långa kaffebordet
med alla kaksorterna. Ingen släpptes in för tidigt men alla fick ”köpa” sin assiett för 50 kr och äta så
mycket de orkade.

En sista koll och provsittning

Uppbullat

Kakkommittén hälsar följande: Först ett stort och varmt tack till alla som bakar, hoppas att ni inte
tröttnar utan vill fortsätta. Det är helt frivilligt, ett år kanske det inte passar för dig att baka, då
hoppar du över och kanske kan baka nästa år. Någon kanske undrar varför ringde ingen till mig och
frågade om jag ville baka. Det bästa är att du ringer till någon i kommittén och säger att du vill
baka. Den du ringer vet säkert vilka sorter som är lämpliga. Varje liten kaka är välkommen. Denna
gången blev det inga kakor över. Men om det blir det så har man bjudit servicehusen på kakor och
det har uppskattats. Solängen, Äppelgården, Ekliden och Tingsgården har tidigare fått smaka de
goda kakorna.
Resultatet denna gång: 206 kaffegäster kom. Vinsten blev 9640 kr. vilket är mycket mer än vad en
stor fest inbringar för här är inget avbräck. De enda extra kostnaderna är kaffe, mjölk och socker.
De som ingår i kakfestkommittén är Aila Thuresson, Signe Håkansson, Maj-Britt Gustafsson,
Gullan Johansson, Thea Johansson, Ros-Marie Gunnarsson, Karin Bergman, Ingalill Karlsson och
Kristina Johansson.

Ni som besökte kaffekalaset såg att man kunde köpa olika blomsterarrangemang. De som sålde var
Lovisa Bengtsson och Matilda Månsson, som utbildar sig till florister i Växjö. De samarbetar med
ett projekt som kallas Plan, det är flickfaddrar som arbetar för att motverka barnäktenskap, brist på
utbildning, övergrepp och våld mot barn. Deras överskott går till Flickfadderinsamlingen och de
fick in 4000 kr.
Styrelsen tackar Lovisa, Matilda, kakkommitén och alla besökare. Vi återkommer med nästa
kaffekalas den 24 oktober.
//Gun och Karin Foto: Monika Johansson och Björn

Ett stort och varmt tack till er alla som jobbar
ideellt med kakfest, andra aktiviteter och
skötsel av vår allas gård - bygdegården.
Ni är väl värda en stor eloge.
Kalle på Tallbacka

Uppätet. Karin dukar av.

Bredbandfest

Loppis

Onsdagen den 14/7 grillar vi
bredbandsexperter och vildsvin.
Vi börjar kl 16 till 18 med att Mats Bildt från
Wexnet informerar om fiber och vi kan
givetvis ställa frågor. Troligen kommer det
även representanter från de andra grupperna i
kommunen som har kommit lite längre än vi.
Det diskuterar fortfarande i de olika
grupperna om olika lösningar för ekonomin.
En siffra som ofta kommer på tapeten är
25000:- per fastighet. Men mycket hänger på
hur kommunen kommer att dra det s.k.
stamnätet. Dvs det nät som kommunen drar
och bekostar till olika delar i kommunen. Ju
tätare stamnätet är desto mindre kostnad för
oss.
Förhandlingar förs av olika grupper,
organisationer mfl med kommunen och Bodil
representerar oss runt Mien.

Hejsan det är så här att vi i
Bygdegårdsföreningen ska ha loppmarknad
under konstrundan i september, och vi
behöver få in saker. Så om man har loppissaker att skänka så kan man ta kontakt med
mig Aila Thuresson 0459-850 23 eller Karin
Bergman 0459-850 04.

Och sedan på kvällen med start kl 19 käkar vi
grillat vildsvin med potatissallad eller korv
för de yngsta.
För att veta hur många som äter vill vi att ni
anmäler er senast 28/6 till Jan Sikkema på
0459-851 30 eller info@arbori.se
Maten kostar 150:- för vuxna och 75:- för
barn. En mindre kostnad för de som väljer
korv.
Men givetvis är det ingen kostnad för
informationen kl 16-18.
Alla både fastboende och fritidsboende är
välkomna till Bygdegården.
Miengruppen

Sommarrevy
Ytterligare saker som händer i sommar:
Sönd. den 11 juli kl.16.00 blir det
sommarrevy i bygdegården. Det är gamla
revygänget från Olofström som kommer på
besök- det blir lite blandat med sketcher och
allsång. Biljetten kommer att kosta 100 kr.
Det vore trevligt om vi fick många besökare.

Midsommar
Det blir Midsommarfirande som förra året.
Alltså knytkalas i Bygdegården i
Gäddeviksås på midsommarafton.
Anmälan till Tord/Thea 0459-851 46

Elden
Här är några bilder från Valborgsmäss i
Midingsbråte från Ferdinand.

Några fler kakbilder från Ferdinand

Här går det undan

Och några vinterbilder av Jan

Händer runt Mien
Juni
Tisd 1/6

18:00

Vi sjunger in sommaren med Visans Vänner.
Sjöaryd Urshult.
Tag med picknickkorg

Fred. 25/6

17:00

Midsommarafton
Knytkalas i Bygdegården i Gäddeviksås. Med förhoppning om att
det blir lika trevligt som förra året.
Anmälan till Tord/Thea 0459-851 46

Lörd. 3/7

16:00

Sönd 11/7

16:00

Onsd 14/7

16:0018:00

Onsd 14/7

19:00

Lörd 31/7

14:30

MIF:s 60-årsfest
Det firar vi på Hagavallen med lekar mat och dryck
Alla medlemmar välkomna
Anmälan senast 20/6 till Peter 0459-85061 eller Jörgen 0459-82017
Sommarrevy i Bygdegården,
Det är gamla revygänget från Olofström som kommer på besök- det
blir lite blandat med sketcher och allsång. Biljetten kostar 100 kr.
Kontaktperson: Gun 0477-150 80
Information om bredband.
Mats Bildt från Wexnet informerar om bredband via fiber i
Bygdegården i Gäddeviksås. Tänk ut frågor till Mats.
Kontaktperson: Bodil 0459-851 21
Grillafton med vildsvin.
Efter bredbandsinfon fortsätter vi med att äta vildsvin i
Bygdegården. Anmälan till Jan Sikkema. 0459-851 30 eller
info@arbori.se
Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.
Kontaktperson: Karin Bergman 0459-850 04

Juli:

Augusti:
Månd 2/8

Fred 6/8

18:00

September
Lörd, sönd.
4-5/9
Lörd, sönd.
4-5/9

10:0018:00
10:0015:00

Manusstopp Mieninfo nr 3/10. 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 cd eller
via e-post.
Visans Vänner, Visfest vid Hembygdsstugorna, Ryd
Ta med picknickkorg.
Konst- och Hembygdsrundan. Mer info nästa nummer.
Kontakt och kartor: Christer 0459-851 05
Loppmarknad Bygdegårdsföreningen
Bygdegården i Gäddeviksås
Har man saker till loppis att skänka så kan man ta kontakt med Aila
Thuresson 0459-850 23 eller Karin Bergman 0459-850 04

