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Förberedelser för djupkartering
Under året har ett s k Leaderprojekt godkänts
och därigenom har vi fått möjlighet att göra en
djupkarta över Mien. Förhoppningsvis kommer
själva mätningarna att utföras under
sommarhalvåret 2011.
Ett första förberedande arbete som vi boende i
Mienbygden kan utföra är att samlas för att
skriva upp namn på uddar, öar, vikar etc, så att
namnen kommer med på den nya djupkartan.
Detta är en uppgift som innebär att gamla namn
som snart har fallit i glömska bevaras för
framtiden. I funderingarna kring detta har vi
kommit fram till att kunskapen är ganska lokal.
D v s boende på en sida av Mien känner till det
mesta ”hemikring”, men inte så mycket på
andra delar. Det vore därför av värde om vi
kunde samla grupper vid olika delar av sjön och
träffas kring en karta. Sedan samlar vi upp
kartorna, går igenom och för upp alla uppgifter
på en karta som sedan kopieras, så att samtliga
grupper kan kontrollera sina uppgifter.
Längre fram mot våren skall vi märka ut grund
som ligger alldeles under vattenytan inför
djupmätningen.

Sjögull trivs på djup till ca tre meter. I våra trakter
har framförallt Brändeborgsfjorden nedströms
Åsnens utlopp drabbats. Drygt sex hektar är nu
beväxt med Sjögull. Man befarar att hela sjöytan
kommer att vara täckt av Sjögull.
Hönshyltefjorden ner till Ryd och Åsnen vid
Urshult är också drabbade. Ytterligare information
går att hämta hem från:
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Publikatio
ner/vattenvard.htm

Kartor från 1600-talet
Riksarkivet har på nätet lagt in ett stort antal
kartor från hela Sverige från 1600-talet. Se:
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid
=22519

Det finns 4 kartor runt Mien. Här en från
Midingzbråta, Urshulta.
Björn

Styrelsen Miens FVO

Sjögull – en vacker men förrädisk
vattenväxt
Sjögull Nymphoides peltata säljs som
prydnadsväxt för bl a dammar. Den har satts ut
i sjöar och åar för att försköna. Sjögull har sitt
ursprung i Västsibirien och har alltså
importerats som prydnadsväxt.

Ulnarum står för Alnar. Det var den så kallade
Rydaholmsalnen (senare Stockholmsalnen) som
gällde som mått på 1630-talet. En aln motsvarade
59,3 cm. Skalstocken är oftast angiven i 900 eller
1 000 alnar.
Mats Höglund Arkivarie Riksarkivet

LOPPIS I BYGDEGÅRDEN
Nu var det första gången jag var med och hjälpte till lite grann på Loppmarknaden i
Bygdegården i Gäddeviksås. Ett roligt och givande uppdrag. Måste säga att jag
beundrar alla de som ställer upp ideellt med stort engagemang för att bygden skall
kunna leva vidare. Tack alla ni eldsjälar! Loppisen i det här fallet gick av stapeln under
själva konstrundan, första helgen i september. En hel del människor hade skänkt
massor av saker. Många var de som kom, gick en runda bland sakerna, sökte, fann
något som man ville ha, betalade, gick ut och var glada som små lärkor. Behållningen
som blev över går till att renovera köket i bygdegården.
Vad hände mer under de här dagarna? Förutom konstrundan. Jag kan t.ex. ta sträckan
mellan bygdegården och Y. Källehult. Aila och Lennart Thuresson hade gjort i ordning
sitt gamla hönshus, jättefint, för att där kunna ha lite utställningar m.m. Toppen idé!
Premiär utställaren fick bli Elinor Fairbanks med hennes fina tavlor, hon hade även
sällskap av sitt barnbarn Amanda som ställde ut smycken. En bra lokal gjord för
utställningar. Jag ser fram mot vad/vilken nästa utställare blir, eller kanske blir det
något helt annat? Det här är bara en liten del av vad som sker i bygden. En levande
landsbygd, det är det vi har, eller hur?!
Annika Carlberg-Sjöström
Y. Källehult

Intresse förfrågan!
”Hur designar jag min egen trädgård och vad gör jag
för att det skall bli som jag tänkt mig?”
Finns det några som skulle vara intresserade av att
delta i en kortkurs ”Trädgårdsdesign” t.ex. en lördag
eftermiddag i feb eller mars i Bygdegården
Gäddeviksås. Intresse anmälan kan göras till
Annika Carlberg-Sjöström / Trädgårdsdesigner
Tel: 0459-85011, 0708-320772
E-mail: info@annikacs.se
www.annikacs.se

Oktobersnö i Grönadal
Jeg tænkte at kanske du var intereseret i et par bilder från sidste vecka's första snö.
Det var en mycket smuk dag.
Jakob Bonfils

En julsaga för små och vuxna
När Erik och Emma gått och lagt sig på kvällen innan julafton kan Erik och Emma
inte somna. Det är ju så spännande med jul! I morgon är det julafton och då ska det
ätas massvis med god julmat, köttbullar och julskinka och så julgodis och
pepparkakor. Och sedan kommer tomten med alla julklappar. Det är ett väldigt
tisslande och tasslande i huset, Erik och Emma hör hur mamma Anneli och pappa
Johannes prasslar med papper och viskar och skrattar. Erik och Emma funderar på
att smyga upp och se vad som händer, men samtidigt vill ju Erik och Emma att det
ska bli julafton så fort det bara går och då är det ju bättre att somna på en gång, så
är det julafton när man vaknar!
Erik och Emma kniper ihop ögonen hårt och tar riktigt i för att
försöka somna. Men det går inte! Erik och Emma måste ju
samtidigt hålla lite utkik mot strumpan som hänger på den
halvöppna sovrumsdörren, för någon gång kommer ju tomten och
stoppar dit en julklapp. Och Erik och Emma skulle gärna vilja se
om det är tomten själv som kommer eller om det är en av
tomtens nissar. Mamma Anneli säger nämligen att det är nissarna
som delar ut paketen i alla barns strumpor eftersom tomten själv
har fullt upp med att förbereda sig för julklappsutdelningen på
julafton.
Erik och Emma vrider och vänder sig i sängen och kan inte somna. Till sist blir det
mörkt och tyst i huset och mamma Anneli och pappa Johannes har gått och lagt sig
och bara julstjärnan i fönstret lyser. Då hör Erik och Emma ett tyst tassande och en
nysning, Erik och Emma tittar mot dörren och ser en röd luva skymta fram bakom

dörren. Erik och Emma hör sedan ett skrapande och sedan två nysningar till och blir
väldigt nyfiken. Erik och Emma smyger upp ur sängen och kryper på golvet fram till
dörren och får syn på en liten tomtenisse!
Nissen är bara ungefär en halvmeter hög, som en
mellanstor hund ungefär, och är klädd i grå byxor och en
grå stickad tröja. På golvet ligger en liten, röd tomteluva.
Tomtenissen ser gammal ut och har skägg fast han är så
liten. Tomtenissen hoppar och hoppar för att försöka nå
att lägga julklappen i strumpan som hänger på
dörrhandtaget och till slut lyckas han. Då sätter han sig
ner och torkar sin rinnande, röda näsa med en stor
rödrutig näsduk och suckar. Nissen har varit fullt
upptagen av att få ner paketet i strumpan och har inte
sett Erik och Emma.
Nu kan inte Erik och Emma vara tyst längre, utan viskar försiktigt "Hej
tomtenissen!". Nissen vänder sig förskräckt om och ser på Erik och Emma och så
säger han lite surt "Hej du!” Ja, det är ju typiskt, nu har du sett mig också. Det här
var ingen bra julnatt" suckar han sedan. "Vad menar du?" frågar Erik och Emma. "Jo,
du förstår, det är inte meningen att människor ska se oss tomtenissar men jag
måste ha tappat min luva när jag hoppade. Med luvan på huvudet är jag osynlig,
men utan den kan du se mig". "Jag har haft en så jobbig natt" fortsätter nissen. "Jag
har blivit så förskräckligt förkyld förstår du, och då är det jobbigt att lägga paket i
alla strumpor. ”Det hade varit enklare om människorna ville hänga strumporna lite
lägre så att vi nissar når, nu måste man klättra och hoppa för att kunna lägga i
paketen, och det tar på krafterna" säger nissen och nyser igen. "Stackars
tomtenisse" säger Erik och Emma. "Gör det väldigt mycket att jag sett dig, jag
kunde inte sova för att det är så spännande att det är julafton i morgon och så hörde
jag dig nysa". "Nej, du verkar vara ett snällt barn så det gör nog inte så mycket"
säger tomtenissen. "Men du behöver väl inte berätta för någon att du sett mig, för
då kanske de andra nissarna hör det och retar mig för att jag inte gjort mitt jobb
ordentligt". "Jag lovar att jag inte ska berätta det för någon" säger Erik och Emma.
"Oj, oj, oj" säger tomtenissen "jag har många paket kvar att
lämna i strumpor i natt och jag är redan trött". Då får Erik och
Emma en idé! "Skulle det inte hjälpa med lite varm choklad?"
frågar Erik och Emma "då blir du säkert piggare!". "Ja, det har
du rätt i, det skulle vara gott!" säger nissen och nyser igen. Erik
och Emma tar nissen i handen och de smyger ut i köket. Erik
och Emma tar fram mjölk ur kylskåpet och häller i två muggar
och ställer dem i mikrovågsugnen och värmer mjölken och så
plockar Erik och Emma fram två skedar och en burk med O'boy.
I skafferiet hittar Erik och Emma också pepparkakor och ställer
burken på köksbordet. Tomtenissen har hoppat upp på
mikrovågsugnen och passar den så att de kan stoppa den precis
innan den säger "pling" så att inte mamma Anneli och pappa
Johannes vaknar. Sedan bänkar sig Erik och Emma och nissen
vid köksbordet och dricker varm choklad och äter pepparkakor.
Tomtenissen berättar att han och alla nissarna har arbetar hårt hela december för att
göra alla julklappar klara. "Men vi gör mycket mer än julklappar" berättar nissen. "Vi
är osynliga när vi har våra luvor på oss just för att vi ska kunna smyga in i hus och
trädgårdar och kontrollera att allt är som det ska och hjälpa till om det är något som
behöver göras". "Vad gör ni då?" undrar Erik och Emma. "Kommer du ihåg här om

dagen när pappa Johannes letade och letade och inte kunde hitta julpyntet? Och att
det sedan stod rakt framför näsan på honom i en garderob?" "Ja, det kommer jag
ihåg" säger Erik och Emma. "Vem tror du letade fram kartongen med pynt och
ställde fram den så att pappa Johannes nästan snubblade på den?" frågar nissen
klurigt. "Det är sådant vi hjälper till med!". "Så nästa gång de vuxna tror att saker
bara ordnar sig av sig själv, då vet du att jag eller någon annan nisse har tittat förbi"
säger tomtenissen och blinkar. Sedan tar han en stor klunk choklad och sätter ner
koppen. "Nej, nu måste jag ge mig iväg igen, jag har mycket kvar att göra innan det
blir morgon" säger nissen. "Tack så mycket för chokladen - det var jättegott och jag
känner mig mycket piggare". "Det var kul att träffa dig" säger Erik och Emma och
fortsätter "jag lovar att inte berätta för någon om dig".
"Det finns en sak till du måste lova mig innan jag går"
säger tomtenissen och tittar strängt på Erik och Emma.
"Du måste lova att du inte öppnar paketet i strumpan
förrän i morgon bitti när du vaknar!" "Det lovar jag" säger
Erik och Emma. "Nu är jag så trött att jag tror jag somnar
och sover gott". "Ja, sov gott och riktigt god jul!" säger
tomtenissen. Och så sätter han på sig sin luva och bli
osynlig! Men så ser Erik och Emma hur en av
pepparkakorna i burken plockas upp och försvinner ner i
en osynlig ficka!
Erik och Emma går och lägger sig och somnar direkt. På morgonen när Erik och
Emma vaknar och minns tomtenissen undrar Erik och Emma om det var en dröm
eller om Erik och Emma verkligen träffat tomtenissen på riktigt. Men när Erik och
Emma går ut i köket säger pappa Johannes som håller på och lagar frukost. "Jag tror
jag håller på att bli gammal och förvirrad, först kunde jag inte hitta julpyntet och nu
har jag bestämt för mig att jag torkade av köksbordet igår, men nu är det fullt med
pepparkakssmulor!" Erik och Emma fnittrar men berättar inte för pappa Johannes om
vilka det är som ätit pepparkakor. Istället säger Erik och Emma, "Pappa, nästa år
tror jag att vi ska sätta julstrumpan lite lägre, för att om det är som mamma säger,
att det är nissarna som lägger i paketet, så kan det kanske vara svårt för dem att nå
och om de är förkylda kan det vara jobbigt att hoppa". Pappa Johannes ser lite
förvånad ut men säger "Vet du Erik och Emma, det har jag inte tänkt på, men det
har du rätt i!"
Att tänka på...
Sätt inte julstrumporna för högt så att små förkylda tomtenissar
har svårt att lägga paket i dem!

(Sagan och bilden är lånade ur internet, bl.a.: www.server.nu)

Kallelsen

Idag på min skogspromenad
var det inte som en vanlig dag
I skogens sus hör jag ett orgelbrus
och kyrkokörens vackra sång
samt kyrkklockans tunga, dova klang
Var det månntro ett förebrå för
något som skall hända?
Med oro jag till hemmet vill återvända
I brevlådan en kallelse jag får,
tidningen ”Sju kyrkor” mig når
Vem av dem skall jag välja?
Det blir nog Väckelsång, för där
har jag ej varit förut någon gång
Vänlig kyrkoherde predikar om bibelns
heliga och lärorika ord
Vi skall leva därefter så vi får
frid och glädje på vår jord
Återigen får jag höra orgelmusiken,
kyrkklockans klang
och kyrkokörsången
som en repris från min skogspromenad
den gången
Text och bild: Karin Cederqvist

Badplatsen
Vi vill bara berätta lite om vad som hänt på badplatsen i Midingsbråte i sommar och här även
med några bilder!
Kiosken har i år drivits av oss, Julia Johansson, Isak och Simon Skåre. Det har varit en
underbar sommar. Badplatsen har besökts av många turister, mest danskar o tyskar.
Men även byborna har njutit av denna vackra plats.
Kiosken har haft öppet på onsdagskvällarna i sommar. Det har varit mycket trevligt. Alla som
har velat och haft lust har kommit och fikat och haft en mysig och hemtrevlig gemenskap.

Det har också varit allsång med Olle o Tina Björngreen. En uppskattad och trevlig kväll.
Molntäcket sprack upp och det blev ett underbart väder.
Något annat roligt är att Midingsbråtes badplats ligger på top 20 i landet bland fina badplatser.
Gå in på badkartan.se och titta. Lägg gärna in Ditt omdöme, skriv något eller lägg in en bild.
Stort tack till Er som sköter vår vackra badplats. Tack Olle o Tina för allsången, tack alla
bybor, kunder och turister mfl som har köpta godsaker i kiosken.
Tack för den här säsongen!
Julia, Isak o Simon

Bilderna är från allsången den 22 augusti. Det finns gott om bilder från onsdagskvällarna och
det finns fler bilder från allsången. Vill Ni ha mer bilder så hör av Er, det tar så lång tid att
ladda upp via mail.
Anette Skåre

Mienet
Nu börjar det röra på sig när det gäller fiber i vår bygd. För närvarande är vi ca 70 fastigheter som
är preliminärt intresserade att ansluta sig. En styrelse är vald och vi kommer att bilda en ekonomisk
förening som skall administrera byggandet och driften av ett fibernät runt Mien. Namnet blir Mienet
Ekonomisk Förening. Mienet uttalas ”minet” i analogi med hur Mieån stavas och uttalas.
Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen: Tord Johansson och Peter Gunnarsson i
Midingsbråte. Hans Hammargren, Jan Sikkema och Claire Lieberath i Gäddeviksås. Björn Jäderås i
Hakefors. Bodil Nilsson i Yttre Källehult. Yvonne Martinsson i Hunnamåla eller ordföranden Petra
Nilsson i Grönteboda.
Det är fortfarande inte för sent att anmäla intresse. Dvs om man bor inom det upptagningsområde
som föreningen har bestämt. Om man bor utanför området är det inte säkert att man kan ansluta sig.
I alla fall inte till samma pris som de inom området. Se svarta begränsningslinjen i kartan nedan.
Anmälningsblankett sist i Mieninfo eller på webben: www.miengruppen.se

De svarta prickarna
visar ungefär var
de intresserade har
sina fastigheter.
Den svarta linjen
visar det område
där man kan få
anslutning till
Mienet.

Jämförelsen med elnätet är kanske inte helt relevant men kan kanske ändå vara intressant. Min
pappa Allan berätta ibland om det elnät som installerades i Gäddeviksås (kanske även andra byar
runt Mien?). Hans pappa Olof som var intresserad av teknisk och hantverk var med och byggde och
drev elnätet med en generator vid kvarnen. Om jag minns pappa rätt så var det i första hand för
belysning. Kraft och värme fick man nog fortfarande från hästar och ved. Men det var inte ström
hela natten. På kvällen stängde man av och hela byn slocknade. Varför man stängde av på natten vet
jag inte men kanske för att spara vatten i dammen till nästa dag. Vattnet behövdes väl också för
kvarndriften.
Ibland var det inte så noga med riktiga strömbrytare berättade pappa vidare. Man kunde tex bara ha
krokar i ändarna på ett par trådar som man häktade i varandra. Vilken spänning och effekter det var
frågan om vet jag inte.
Enligt pappas syster, alltså faster Elin Karlsson i Gäddeviksås, installerades elnätet i slutet av 1920talet. Rune Nilsson har berättat i tidigare nummer att den första turbinen installerades 1935 vilket
betyder att generatorn i början måste ha drivits av ett vattenhjul. På något sätt är cirkeln sluten
eftersom Rune nu igen genererar el till elnätet.
Precis som nu med fibernätet så gick de boende i Gäddeviksås samman och byggde och bekostade
sitt egna elnät. Men alla ville inte vara med. Några tyckte el var en nymodig fluga för sta’bor.
Björn

Stora Kakkalaset i Bygdegården
I höst var jag bortrest så jag missade det kakkalaset. Men det kommer säkert flera.
Ferdinand foto/Björn text

Precis som till Allsång på
Skansen så får man köa innan
det öppnar prick kl 14:00

Först måste man betala sin
50-lapp och kanske göra
några andra affärer.

Men sen är det bara att hugga
in på kakbordet och låta sig
serveras kaffe.

Fotografen blev så tagen av det
dignande bordet att han darrade till
just när han knäppte bilden

Händer runt Mien
December:
Lörd 11/12

10:0017:00

Healingkurs i bygdegården, den 11 dec 10-17, för alla
intresserade, ingen förkunskap behövs.
Anmälan till Sanna senast den 7 dec på 0459-830 50.
Förhoppningsvis kan Sanna ta emot anmälan något senare om
tidningen inte hinner ut till den 7:e/Red.

Januari:
Februari:
Tisd. 1/2

Tisd 1/2

Manusstopp Mieninfo nr 1/11. Aktiviteter i mars, april och maj år
2011. 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.
Terminsstart för meditationsgruppen i Midingsbråte, för alla
intresserade, nya som gamla deltagare är varmt välkomna.
Anmälan senast den 20 januari till Sanna på tel: 0459-830 50.

Mars
Kortkurs i trädgårdsdesign.
Inget bestämt ännu men kontakta Annika för anmälan och info på
0459-850 11 eller 0708-320 772

Inte mycket
Det blev inte mycket i ”Händer runt Mien” denna gång. Glöm alltså inte att meddela redaktionen
vad du/ni vill ha med. Redaktionen har ingen möjlighet att ringa runt och påminna. Ta alltså för
vana att alltid meddela oss så fort du/ni har beslutat ett arrangemang och helst innan manusstopp.
Redaktionen

Prenumeranter
De prenumeranter som vill ha ”tidningen” i fortsättningen ombeds att betala 75:- till bankgiro 59605592 för år 2010. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.
Eivor

Tack
Tack Simon och Isak för att ni hjälpte oss med veden. Skönt att veta att det finns grabbar i byn som
ställer upp när man själv inte riktigt klarar det. Vi återkommer nästa år.
Lena och Claes

Intresseanmälan

Bredband via fiber i Mienområdet = Mienet
Denna intresseanmälan är inte på något sätt bindande utan till för att känna av om det finns ett
intresse att dra fiber i vårt område.
Det är dock viktigt att du svarar, speciellt om du är intresserad eftersom svaren delvis kommer
att påverka hur vårt område begränsas. Det kan alltså bli svårare/dyrare att komma med om
man vill ansluta sig senare.
Mer info på: www.miengruppen.se där du också hittar anmälan om du vill skicka den
elektroniskt via e-post info@bjk.g.se .
Namn
Adress
Telefon + mobil
e-post
Fastighetsbeteckning
Datum
Intresse Kryssa för
Jag är klart intresserad om förutsättningarna är ungefär som har diskuterats
Jag är intresserad men behöver mer information
Jag är inte intresserad. Beskriv gärna på nästa sida varför du inte är intresserad
Ideellt arbete Kryssa gärna för flera
Jag kan arbeta ideellt med grävning
Jag kan arbeta ideellt med teknik, hantverk mm
Jag kan arbeta ideellt med ekonomi, skatter, bokföring mm
Jag kan arbeta ideellt med information, organisation mm
Jag kan arbeta ideellt med förhandlingar, inköp mm
Jag kan arbeta ideellt med administration
Jag kan arbeta ideellt med inkomstbringande arrangemang
Jag kan arbeta ideellt med annat tex:
Jag kan inte arbeta ideellt
Info utbildning Kryssa för
Önskar info/utbildning allmänt
Önskar info/utbildning om tjänster
Önskar info/utbildning om trygghetssystem
Önskar info/utbildning i tekniken

Inköpta tjänster
Jag kan offerera följande tjänster:

vgv

Pricka in din fastighet på kartan med en stor svart punkt.

Klicka på och
drag punkten
dit du bor

Har Du synpunkter förslag eller idéer (tex på inkomstbringande aktiviteter) skriv här eller på
separat lapp.

Skickas till: Björn Jäderås, Hakefors 3, 362 92 Tingsryd eller via mejl till info@bjk.g.se

