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Öringutsläpp
Två år tidigare har Miens fiskevårdsområde
(FVO) satt ut insjööring i sjön. Fisken har köpts
ifrån olika uppfödare och i år var det från
Långhults Fiskeodling AB i Ryssby berättar
Erik Melander som är ordförande i Miens FVO.
Fiskarna kördes hit till Midingsbråte badplats i
början av maj med lastbil som hade tankar med
vatten där fiskarna förvarades. När det var dags
för utsläpp kopplades ett rör till tankarna och
öringarna åkte vattenrutschkana ner i Mien.

Det var totalt i år 750 kg fisk med en medelvikt på
0,7 kg och uppskattningsvis 20-30 cm långa.
Alltså ca 1000 fiskar. Om dom inte blir uppätna
av Miens stora gäddor så kan dom bli 10 ggr så
stora. Den största öring som dragits upp i Mien
var på ca 7 kg.
Text och foto Björn

Här slutar resan med ett hopp.

Det är inte gratis att köpa fisk. Detta år kostade
det 60 000:- varav Länsstyrelsen bidrar med
hälften. Den andra hälften får FVO stå för själva
och finansieras genom försäljning av fiskekort
och medlemmarnas årsavgifter. Så den som
köper fiskekort får ju valuta tillbaka genom mer
fisk i Mien.
Var tar dom vägen undrar gänget.
Kolla också FVO:s webbsida: www.miensfvo.se/

Välkommen till årets Missionsauktion i Bygdegården!
Lördagen den 30/7 kl 14.30
Kaffeservering.
Auktion på handarbeten, bakat, syltat och saftat mm. Lotterier och 20-kronorsbord.
Kvällen avslutas med helgsmålsbön klockan 18.00.
MIDINGSBRÅTE KYRKLIGA SYKRETS
Behållningen från denna auktion går till välgörande ändamål enligt senare beslut av
syföreningens medlemmar. Vanligtvis fördelas dock pengarna till ett fåtal välkända
hjälporganisationer som Världens Barn och Svenska Kyrkans Internationella Arbete (tidigare
Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission).
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets som föreningen formellt heter lär ha startat sin verksamhet
någon gång på mitten av 1940-talet. Auktionerna hölls då i Grönteboda Skola med Knut
Mattson som auktionsutropare. Föreningen var stor - man hade ett tag till och med planer på
att uppföra en egen liten möteslokal bortom syfabriken. Anna och Harald Sandmark var
villiga att skänka en liten tomt där. Men när så Grönteboda skola stängdes i mitten på
femtiotalet (1954?) lär skolan ha köpts eller övertagits av syföreningen. Senare hölls
missionsauktionerna i Missionshuset på kullen vid ån för att till sist (1997) flytta till
Bygdegården där det var bättre plats.
Som nämnts ovan var syföreningen från början rätt stor. Det berättas att de flesta kvinnor i
byn var med i den. Man får då komma ihåg att det var helt andra villkor på den tiden. Utbudet
av aktiviteter utöver det vardagliga var minimalt, och dagens jäkt och dubbelarbete för
kvinnor förekom knappt. Förståeligt nog har efter hand antalet medlemmar i föreningen
minskat och medelåldern ökat – här liksom i alla andra kyrkliga syföreningar i Sverige. Våra
syföreningsauktioner har kunnat genomföras tack vare många som ställt upp inför auktionen
med gåvor och en hjälpande hand – och tack vare en oerhört generös offervilja. Själva är vi
för få nu, så det ser ut att bli vår sista missionsauktion.
/Gullan, Rose-Marie, Karin och Emmy.

Trädgårdsdesign
Lördagen den 5 mars var vi 17st som samlats i Gäddeviksås bygdegård, för att lyssna till
trädgårdskonsulent Annika Carlsberg Sjöström. Hon berättade och visade bilder om
trädgårdar, blommor och gröna växter. Vad man ska tänka på för att få en fin trädgård.
Tack för en trevlig och lärorik lördag!
Ulla och Ingrid

Fusing
Tre söndagsförmiddagar i mars var vi ett gäng på 8 personer som samlades i Bygdegården för att
testa på att göra smycken i fusingteknik. Det är en teknik där man med hjälp av värme smälter
samman och formar glas i en så kallad fusingugn. Olika glasplattor används och smälts samman till
effektfulla och vackra smycken.
Kursledare var Ingrid Burmérius ifrån Urshult som leder fusingkurser via Studieförbundet
Vuxenskolan i Tingsryd. Första kurstillfället fick vi en genomgång av Ingrid om hur vi skulle gå
tillväga för att kunna skapa våra egna fusingsmycken. Sedan, för att ytterligare inspirera oss, visade
hon ett urval av de smycken hon tillverkat själv.
Efter detta började fantasin flöda och alla började fundera på vad de ville göra och vilket sorts glas
de ville använda. När vi kommit så långt började själva tillverkningen. Vi fick skära, knäcka och
forma glasbitar i olika färger för att skapa grunden till våra smycken. Dessa bitar limmades sedan
ihop lager-på-lager, för att de inte skulle glida isär vid bränningen. Själva bränningen sker i en
särskild ugn hemma hos Ingrid, så vi fick vänta en vecka på att få se det färdiga resultatet.
Med spänd förväntan kom vi till Bygdegården nästföljande söndag, för att äntligen få se hur våra
smycken såg ut. Alla blev nog mer eller mindre förundrade över att de ojämna och taggiga glasbitar
vi limmat ihop, smälts samman och blivit fantastiskt vackra smycken. Nu återstod det sista
momentet innan smyckena var färdiga och det var att limma fast smyckena på antingen armband,
halsbandshänge eller örhänge, allt beroende på vad för slags smycke vi valt att tillverka. Som en
positiv överraskning så hade Ingrid tagit med sig ytterligare en omgång av glas, så de flesta av oss
kunde inte låta bli att tillverka ytterligare några smycken.
Sammanfattningsvis så hörde jag mycket positiva omdömen om kursen och alla var förvånade över
vad de lyckades åstadkomma på så kort tid. Ytterligare något som är kul är att alla smycken som
tillverkades dessutom är unika och att man kan vara säker på att man är ganska ensam om just ett
sådant smycke. De flesta av oss fick nog blodad tand och det började direkt talas om en ny kurs till
hösten. Vem vet, det kanske finns ytterligare personer som vill testa på att göra ett eget
fusingsmycke?

Text: Monika
Foto Ferdinand

Ett rekorderligt kakkalas!
Söndagen den 10/4 bjöds det på kakkalas i
Gäddeviksås Bygdegård – och vilket
kakkalas. Hela salen var dukad med små
och stora bord till gästerna - väl över
hundra sittplatser. Här dög det inte med
pappersdukar och grovt porslin, utan
broderade dukar och gammalt kaffegods
skulle det vara. I mitten av salen frestade
ett gigantiskt serveringsbord med drygt 40
sorter, och där ingick, förutom vetebröd
och kakor, även tårta och pajer med
vaniljsås eller grädde. Väl till bords
serverade pigga värdinnor kaffe eller te ur
serveringskannor – inga termoskannor på
borden här inte. Billigt var det också: För
50 kronor fick man sin entrébiljett i form
av en assiett! Sedan var det bara att välja
och plocka och njuta.
För den som sökte efter gluten- eller
sockerfritt fanns det ett separat bord, fast
det gick nog att hitta ytterligare sorter från
det stora bordet – allt var ordentligt
namnat.
Detta sjunde kakkalas var verkligt
gemytligt, folk satt länge kvar och
språkade och tog den ena vändan efter den
andra till serveringsbordet. Det var en jämn
ström av gäster under hela eftermiddagen
totalt kring 190 personer – personalen
oräknad.
Dessa våra kakkalas har börjat bli kända i trakterna. Besökare talar ibland om hur de hört
besättas om dem från bekanta, och bekantas bekanta. En del gäster var också rätt långväga
ifrån. Det är klart att det är främst förtäringen och stämningen som drar, men någon
sidoaktivitet brukar det alltid bjudas på. Den här gången var Birgitta från Styragårdens
Trädgård i Väckelsång inbjuden och hon hade ett gott förråd med vårblommor och kryddväxter
att sälja i ett tält invid entrén.
Det finns en liten kakkommitté med en handfull medlemmar som står för dessa kakkalas. Man
kan undra hur i all sin dar det kan bli så många sorter. Jo, det har visat sig att det finns ett stort
engagemang för detta i bygden och det är många utöver damerna i kak-kommittén som bakar.
Det händer till och med att någon undrar: Kan inte jag också få vara med och baka? Allt ätbart
är för övrigt skänkt, och det är rikligt. Den här gången blev det så mycket över att man kunde
skänka ett flott kakfat till vardera av fyra boenden i kommunen.

Full fart runt kakbordet…

men också i köket

Varför gör man nu detta: Jo för att det är roligt och trevligt - en härlig gemenskap - plus att det
ger ett tillskott till Bygdegårdens kassa där ett nytt kök är det närmaste målet. Var och en kan
räkna ut det ungefärliga nettot eftersom nästan allt är skänkt. Jag som skriver detta är full av
beundran över alla eldsjälar i bygden som ställer upp och fixar dessa kakkalas – riktiga
folkfester har de utvecklats till. Jag får erkänna att när jag hörde idén presenteras vid ett
styrelsesammanträde trodde jag inte alls på den – men nåväl, det kunde ju prövas. Ibland är det
roligt att ha fel!
/Olle B

Grillfest
Mer och äta men kanske inte lika sött blir det i sommar. Som förra året arrangerar Miengruppen
en grillfest i Bygdegården måndagen den 18/7 från kl 17:00. Det blir även i år vildsvin med
potatissallad eller korv för de yngsta. Maten kostar 150:- för vuxna och 75:- för barn under 12
år. En mindre kostnad för dom som väljer korv.
För planeringen av maten vill vi att du anmäler dej senast 10/7 till Jan Sikkema på 0459-851 30
eller via mejl på info@arbori.se
Miengruppens årliga bidrag från kommunen på 5000:- täcker bara halva kostnaden för
Mieninfo och vi hoppas att det blir ett överskott på grillfesten som skall hjälpa till med
finansieringen av detta blad så den i fortsättningen i bygden kan vara gratis att få eller
informera i.
Under kvällen kommer det också att finnas representanter från Mienet som kommer att
informera om hur det går med fiberprojektet.
Miengruppen och Mienet

En liten plätt
Livet i Eden innan Eva åt av kunskapens frukt och förledde Adam att smaka kan man tänka sig
som ett paradisiskt liv utan möda och besvär. Men efter det att ormen hade frestat dem förvisades
Adam och Eva ur paradiset och porten till lustgården stängdes för evigt. Adam och Eva fick nu
börja att jobba i sitt anletes svett och bruka jorden själva. På gotländska dopfuntar från 1100-talet
finns de båda avbildade sysselsatta med hackbruk. I många svenska medeltidskyrkor framställs
Adam med en spade eller med en plog. Vi längtar kanske alla tillbaka till lustgården där allt växer
och blommar utan slit, men försöker ändå återbilda paradiset när vi frenetiskt gräver, sår, gödar
och rensar i våra rabatter. Är paradisdrömmen människans drivkraft? Drömmen om en gyllene
urtid med milt och vårligt klimat utan ondska, sjukdomar eller död, där människan var vis och god
och kunde tala med allt levande.
Astrid Lindgren tog upp paradisbilden i sin bok
”Bröderna Lejonhjärta” och gjorde den till en
nordisk körsbärsdal med gullvivor, mandelblom och
tusenskönor. Syrener blommade och t.o.m. på
stenmuren växte det skära blommor. En längtan
kanske till ett urhem, till barndomslandet där inget
riktigt mörker finns.
Men träden och blommorna inte bara smyckar
jorden optiskt sett. De står också som symboler, de
berättar något för oss. Från Orienten kom
blomsterspråket till det medeltida Europa. I
medeltida klosterträdgårdar planterades rosor som
berättade om den himmelska kärleken och deras
törnen skulle påminna oss om martyrernas lidande.
En snövit madonnalilja påminner oss om Jungfru Marias renhet, aklejan däremot om hennes stora
sorg vid Kristi kors. Andra växter påminner oss om fred (olivkvisten), seger (lagern) och död och
uppståndelse (granen).

Vid midsommar reser sig stången med sin
blomsterprakt som ett fruktbarhetens tecken och
vi smyckar oss med blomsterkransar i håret. När
skymningen faller söker man sju sorters blommor
på ängen. Det heliga och magiska talet ska ge
varsel om kommande händelser. Särskilt
spännande är det med kärleksoraklet. Vem
kommer man att drömma om? Vem ska bli den
tillkommande på livets väg?
Och just när snön faller tätt och kylan hotar att
tränga in i husen då försvarar vi oss med en grön
gran mitt i vardagsrummet och klär den med
stjärnor, änglar, äpplen och glitter. En påminnelse
om det gröna, sköna paradiset. Livets träd från
lustgården.

Men kanske hittar vi mer? I slutet av 1800-talet fanns redan behovet av att rena luften i städerna.
Nu skulle inte bara växterna mätta våra estetiska behov och representera skönheten utan få en
funktion som reningsfilter. Här ser man att medvetenheten om miljön inte bara är av aktuellt
intresse. Den fanns redan tidigare och slog på allvar igenom på 60-talet. På det senare 80-talet blev
vår jords hot ännu tydligare. Ozonhål, drivhuseffekt och havererade kärnkraftverk ledde till vår
uppmärksamhet och självkritik växte fram. På 1500-talet sågs trädgården som en ort dit man
kunde fly undan den vilda naturen, men idag har förhållandet blivit omvänt. Naturen ska skyddas
för den ”vilde”, människan som hotar naturen med industrialiseringen, med miljöfarliga klorex
och konstgjorda gödningsämnen i sina trädgårdar och som glömmer bort de långvariga negativa
effekterna.
Finlandssvensken Georg Henrik von Wright (f.1916) och norrmannen Arne Naess (f.1912)
grundlade en ”ekosofi”. Människan kan inte isolera sig från naturen. Hon måste förenas med allt
levande och behöver riktlinjer för framtidens samhälle. Men enligt deras åsikt finns det hopp om
en grundläggande förnuftighet hos människan, att hon tar avsteg när det gäller dominansen över
naturen med vetenskap och teknik och ser förhållandet till naturen mer som en samlevnad – en coevolution.
Fram till mitten av 1500-talet
samlades man gärna i en lövsal
för att avnjuta en stund i
trädgården, senare ersattes dessa
ibland av mera permanenta
byggnader, av lusthus.
De kunde vara små eller byggas
ut nästan till små trädgårdsvillor.
Hit kunde man fly från mörka
slottssalar, från personalen och
leva behagligt en blå pingstdag
eller en sommarsöndag.
Familjen träffades där i sina
söndagskläder och åt frukost
eller middag, ute blommade
körsbärs- och päronträden. Det
var nog åtminstone en
påminnelse om Edens lustgård,
men här gällde söndagsstassen och inte den helt naturliga mänskliga kostymen, såsom egentligen
Gud skapade oss.
Lusthusen kom till de borgliga trädgårdarna i början av 1800-talet och byggdes som skydd mot
solen. Det fanns otaliga variationer på dessa små byggnader: turkiska kiosker, kinesiska pagoder,
grekiska tempel eller japanska paviljonger fick stå som förebilder till svenskens skaparlust. Ofta
var de sex- eller åttkantiga, dekorerade med lövsågerier och bildade ett litet centrum i otaliga
trädgårdar för att senare in på 1900-talet bli överlämnade till förfallets öde.
Nu ville man sitta ute i solen, man lämnade skuggan och började att tro på solens starka och
hälsosamma kraft.
Idag har lusthusen upplevt en renässans, men mer som en glasveranda som byggs till huset och
fått den mindre romantiska beteckningen ”pensionärsholk”. Men en liten utfärd i pensionärsholken
med en kopp kaffe i näven kanske inte heller är så dumt. Huvudsaken man tar sig tid, njuter av
utsikten och skapar sitt eget lilla paradis i meditativ ensamhet eller med ett par släktingar eller
vänner. Glad sommar!
Boel Cederqvist

Tårar
Man kan få tårar av glädje,
man kan få tårar av sorg
Men löken slår ju ändå rekord
Den kan man inte skala och dela
för då får man både tårar och sveda
Plocka nässlor till soppan är rena tortyren
För även med handskarna på
den brännande svedan tränger sig in ändå
Den vill vara ifred, har ett starkt försvar
Ja, det känner vi ju när vi på den tar
Men nässelsoppa är näringsrik och god
Min kock serverar vid mitt matsalsbord
Oj, jag mår illa! Snabbt ut jag måste fly
Med tårfyllda ögon jag måste spy och spy
Skräckslagen kock står bredvid och ser på
Han kan ej detta riktigt förstå
Ett råd han mig ger:
Karin, ät inte någon nässelsoppa mer!
Kanske även i magens värld den sig
vill försvara?
VARNING: Nässlan är en fara!
Text och bild: Karin Cederqvist

Miens Fiskevårdsområdesförening
Verksamhetsberättelse år 2010
Under 2010 har styrelsen bestått av:
Ordförande:
Erik Melander
Vice ordförande:
Sven-Olof Karlborg
Kassör:
Bodil Nilsson
Sekreterare:
Peter Fast
Ledamöter:
Conny Aagesson
Percy Martinsson
Bengt Bengtsson
Suppleanter:
Pher Roswall
Bengt Wallin
Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Styrelsen har varit representerad vid
årsmöte med Tingsryds Fiskevårdskrets.
Utsättningen av öring har fortsatt även under 2010. Länsstyrelsen i Kronoberg beviljade ett
bidrag på 30 000 kr och Miens FVO avsatte lika mycket d v s 30 000 kr.
Arbetet med att förbättra fiskpassagerna fortsatte under 2010. 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 2010 att fungera väl.
Summan för 2010 slutade på 22.600 kr. Av denna summa utgjorde uthyrningen av båt 3.350
kr. Satsningen på fiskekortförsäljning och uthyrning av båt har under de tre senaste åren
inbringat 71.215 kr.
Hemsidan har nu haft ca. 15.000 besökare sedan starten. Ökningen av besökare är stabil.
2008 hade vi 2.373 besök, 2009 var siffran 4.474 och 2010 hade den stigit ytterligare till
6.104. Besök gärna www.miensfvo.se.
I somras beviljades vår EU-ansökan som gjorts tillsammans med Tingsryds Fiskevårdskrets
och Tingsryds kommun. Projektet heter 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. Upphandlingen av företag att sköta djupkarteringen avgjordes
under hösten och kan för vår del förhoppningsvis komma igång under sommaren.
I detta sammanhang vill jag framhålla det arbete som vår kassör Bodil Nilsson utfört. Utan
Bodils insatser hade detta inte blivit verklighet.
På styrelsens uppdrag
Erik Melander
Ordförande
Miens FVO

Möten
Så har det varit några årsmöten i Bygdegården. Först här Bygdegårdsföreningen den 29/3.

Och här protokoll (vid pressläggningen dock ännu inte justerat) från Miengruppen
Protokoll Miengruppens årsmöte 2011-04-05 i Bygdegården i Gäddeviksås
§1-2. Val av stämmoordförande
Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande.
§3. Stämmans val av protokollförare
Björn Jäderås valdes.
§4. Deltagarförteckning (röstlängd)
Upprättades och bifogas protokollet
§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Curt Ihlström och Erik Melander valdes
§6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Godkändes av stämman
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
Redovisades av ordförande/kassör Bodil Nilsson.
§8. Revisorernas berättelse
Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och rekommenderade ansvarsfrihet.
Revisorerna påpekade dock att föreningen gått med underskott (-1771:-).
Det är främst Mieninfo som kostar mer än förväntade inkomster framöver.
Olika förslag diskuterades. Sven Olof Karlborg skall kolla om det går att få någon
sorts presstöd för glesbygd att täcka upp ett förväntat underskott med.
§9. Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om föreningens vinst eller förlust
Årets förlust överförs till nytt räkenskapsår
§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
§11. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
Antal styrelseledamöter skall vara 7 + 2 suppleanter (utökat med en suppleant).
Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år
Petra Nilsson, Sven-Olof Karlborg och Björn Jäderås omvaldes som
ledamöter på 2 år.
(Kvarstår ytterligare 1 år gör Karin Bergman, Jan Roelf Sikkema och
Annika Carlberg-Sjöström).
Suppleant för ett år omvaldes Claire Lieberath. Nyval 1 år Eivor Lindstrand.
§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 valdes på 1 år.
Gun få även i uppdrag att söka ytterligare en valberedare
§15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga fanns
§16. Övriga ärenden
Bodil Nilsson informerade om LIS. Ett förslag från kommunen som nu är ute på
remiss. Det behandlar möjlighet att minska strandskyddet (nu 200 m) på några ställen
runt Miens stränder.
§17. Mötet avslutas
Justeras
Curt Ihlström

Justeras
Erik Melander

Mienet
Även Mienet har haft årsmöte i Bygdegården. Förutom årsmötesförhandlingar och fika var det lite
information från utomstående.
Johan Lönnborg från Sparbanken Eken berättade om lånemöjligheter, som är goda, för att
finansiera insatsen.
Johan poängterade särskilt att banken värderar en fastighet högre som har fiberanslutning.
Ökningen är minst motsvarande en investeringskostnad på 30 000:-. En köksrenovering tex ger
inte samma höjning som motsvarande belopp på en fiberanslutning.
Lorenz Sandberg från Öjasjömåla berättade om sina erfarenheter av Telias ”fast mobil”. Efter
mycket strul i början fungerar det nu bra med vanliga telefonsamtal men det finns fortfarande
några saker som inte funkar lika bra som vanlig fast linje.
Daniel Norén och Mats Bildh från Wexnet visade vilken utrustning som behövs i huset och vilka
möjligheter som finns. Dessutom beskrev dom hur fibernätet byggs ut i Tingsryd kommun och
specifikt i vårt område.
Sedan några månader tillbaka har maxhastigheten höjts från 100 till 1000 Mbit/s (mobila nätet i
vårt område ligger idag på ca 1 Mbit/s).
För den som idag har både fast telefon och mobilt Internet får en sänkning av
abonnemangskostnader med ca 250:-/månad. Vilket ungefär motsvarar kostnaden för ett lån på
30000:-.
Om man bara använder fast telefon får man ungefär samma abonnemangskostnader som idag.
Den som investerar i fiber, tex för framtida generationsväxling, men inte använder den betalar
ingen abonnemangskostnad förrän nätet tas i drift.

Peter Gunnarsson från Mienet hälsar Daniel, Johan och Mats välkomna
För närvarande har Mienet ca 120 medlemmar. Hur många som blir kvar i ”skarpt läge” när det
blir aktuellt med kontraktsskrivning är en svår fråga. Några kanske hoppar av men kanske andra
tillkommer.
Med 120 anslutningar och bidrag från Eken, kommunen och länsstyrelsen bedömer föreningen att
kostnaden kommer att hamna på ca 25 000:- per anslutning.
Men som ni kanske hört är pengarna på länsstyrelsen slut och lokala politiker lobbar mot
regeringen att anslå mer. Utan länsstyrelsens bidrag så blir det svårighet att klara 30 000:- per
anslutning som styrelsen bedömer vara acceptabel maxgräns. I så fall behöver vi nog vara
ytterligare fler medlemmar och det är inte för sent att anmäla sig på www.mienet.se

Dans och gym
Några foton av Ferdinand på danskursen den 13 mars och gym-kursen 21 mars.

Grönteboda skola
Här ett par skolfoton från Grönteboda skola från år 1943 och 1949.
Hoppas ni känner igen några ansikten.

Händer runt Mien
Juni
30/5 – 4/6
Fred 3/6

Ca kl
10-17
17:00

Fred. 24/6

17:00

Tingsrydgruppens konstsymposium på Sjörup (Claire/Christer).
Utställning med Tingsrydgruppen, kurser mm
Nyvernissage med en symposieutställning på Sjörup.
Kl 18:00 utdelning av Tingsrydgruppens kulturpris ”Guldlövet”
Midsommarafton
Knytkalas i Bygdegården i Gäddeviksås. Med förhoppning om att
det blir lika trevligt som förra året.
Anmälan till Gun Ihlström 0477-150 80

Juli:
Lörd 30/7

14:30

Månd, 18/7

17:00

Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås
Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.
Kontaktperson: Karin Bergman 0459-850 04
Grillfest
Anmäler dej senast 10/7 till Jan Sikkema på 0459-851 30 eller via
mejl på info@arbori.se

Augusti:
Månd 1/8

15, 22, 29/8
September
Lörd, sönd.
3-4/9
Lörd, sönd.
3-4/9

18:0019:00
10:0018:00
10:0017:00

Manusstopp Mieninfo nr 3/11. 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
e-post.
Loppisinlämning till loppmarknad 3-4 september
kl 18-19 Bygdegården
Konst- och Hembygdsrundan. Mer info nästa nummer.
Kontakt och kartor: Björn 0459-851 43
Loppmarknad bygdegårdsföreningen
Bygdegården i Gäddeviksås
Har man saker till loppis att skänka så kan man ta kontakt med Aila
Thuresson 0459-85023 eller Karin Bergman 0459-85004

Valborg
Som vanligt en brasa vid Midingsbråte badplats.
Foto Ferdinand

Bredband via fiber i Mienområdet
Denna intresseanmälan är inte på något sätt bindande utan till för att Mienet ska kunna planera
en utbyggnad av fibernätet.
För att du skall kunna ta del av bidragen från kommun och länsstyrelse måste vi ha din
anmälan snarast. Dessutom måste du samtidigt betala inträdesavgiften på SEK 100:- till
Mienet på bankgiro 686-8319.
Det blir alltså dyrare att anmäla sig senare.
Mer info på: www.mienet.se där du också hittar anmälan om du vill skicka den elektroniskt via
e-post till: 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

