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Hur vill du ha Mieninfo? 
Som vi har informerat om vid några tillfällen så har Miengruppen mycket svårt att få ihop pengar för att kunna 

ge ut Mieninfo som papperstidning gratis. 

Kostnad för att kopiering och distribution ligger på ca 10 000 till 12 000:- per år. All övrigt görs ideellt. 

Gruppen brukar få 5 000:- per år i kommunalbidrag och det verkar ligga still. Vildsvinsfesten gav förra året 

drygt 4 000:- i överskott. Några andra säkra tillskott har vi inte kunnat hitta. 

Som ni ser så går det inte ihop sig. Att det trots allt gjorde det förra året beror på ett privat bidrag. Tack för detta 

Karin! 

 

På Miengruppens årsmöte diskuterade vi olika förslag för att lösa frågan. Vi kan ju inte hela tiden hoppas på 

privata bidrag. Dessutom har gruppen ingen ekonomi för att kunna göra något annat än att ge ut Mieninfo. 

Vi har även indikation på att alla inte läser papperstidningen som man nu får gratis. 

 

Så här kommer distributionen, som ett försök, att ske fom nästa nummer. Du kan få tillgång till Mieninfo på tre 

olika sätt: 

 

Gratis papperstidning 

Du som bor/har sommarhus i Mienområdet och tidigare fått Mieninfo gratis kan få det i fortsättningen också. 

Kan vara så att du inte har dator eller av annat skäl vill ha tidningen i pappersformat. 

Men du måste då anmäla intresset till Eivor Lindstrand. Gärna omgående eller absolut senast under juli månad. 

Eivor Lindstrand: Adress Sjöliden, Midingsbråte, 362 92 Tingsryd. Tel 0459-851 22. 

 

Prenumeration av papperstidning 

Fungerar som tidigare. Om du bor utanför Mienområdet och vill ha Mieninfo som papperstidning kan du 

prenummerara på den. Den kostar 100:-/år. Du anmäler även det till Eivor. 

Ni som redan prenumererar behöver inte göra något. Tidningen kommer året ut. 

 

Webbtidningen 

Du som har dator med internetuppkoppling kan ladda ner tidningen på Miengruppens hemsida: 

www.miengruppen.se som en pdf-fil. Då ser du den också i färg. 

Här ligger även alla gamla nummer från 1996 och framåt. 

 

Jag skall försöka att informera när nya nummer (4 per år) ligger ute på webben. Du som brukar få mina 

”Mienutskick” behöver inte göra något. Om inte så anmäl en mejladress till mej på info@bjk.g.se så lägger jag 

in den i min mejlinglista så får du utskicken med bla info om nya nummer.   Red./Björn 
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http://www.miengruppen.se/
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Min framtidsvision 
Hur är det i Grönteboda om hundra år? 

Det vi aldrig veta får 

Är bondgårdsstugorna fortfarande sommarbostäder 

som stadsborna åker till när det är vackert väder? 

 

Nej, jag tror inte det är så 

för den generationen som finns då 

är vischan inget för dem 

De vill ha det lugnt och bekvämt i sina hem 

 

Motionera de gör någon gång 

med en promenad som ej blir för lång 

Jag tycker de gör alldeles rätt 

som väljer ett sådant levnadssätt 

 

Att åka till Grönteboda och gräva i trädgårdsland, 

trevligare än så kan man ju ha det minsann 

De har sommarbostäder  

i Thailand, på Mauritius och Grand Canaria 

där är det njutbart och gott för hälsan att vara 

 
Porsche, Ferrari, Bugatti och Lamborghini 

all ungdom far 

Det är inte så vanligt i våra dar 

Limousinen är inte längre något lyxåk 

Den står parkerad utanför varje kåk 

 

Datoren, televisionen, mobilen finns ej längre kvar 

på museum sin plats de har 

De är dåtidens antikviteter 

Tekniken har kommit med andra fantastiska nyheter 

 

Men hur vi nu tänker och om framtiden spår 

kanske vi senare det veta får 

Från ovan vi ser den blå planeten 

som fortfarande snurrar runt i evigheten 

 
Text: Karin Cederqvist       Bild: Linn Nussbaum 



 

Hoppets barnabrunnar 
Solstrålarna faller ner genom björk och fur och speglar sig 

till slut i tre skogskällor mitt i den småländska skogen. Så 

har de gjort i flera årtusenden. Kanske några som vandrade 

genom skogen bara iakttog källorna och gick vidare, 

kanske någon annan stannade till en varm sommardag för 

att släcka törsten under sin vandring. Många kom senare hit 

med sina sjuka barn, andra med någon äldre sjuk släkting. 

Man doppade sig i den första källan, drack vattnet ur den 

andra källan och tvättade sina kläder i den tredje. De blöta 

kläderna hängdes upp på tork på en av trädens grenar. 
Solstrålarna nådde inte fram till källornas botten. Hade de 

gjort det hade alla sett att det glänste av mynt. Mynten var 

svenska, tyska, danska och engelska. De äldsta var redan från Magnus Erikssons tid på 1300-talet och de yngsta 

från Oskar II:s tid (1872-1907). Men inte bara mynten ”prydde” botten. Hade man kunnat titta närmare såge 

man till och med smycken av silver, mässing och järn, knappar, spännen, en kam och till och med ett par 

glasögon som sjuka människor i sin nöd hade skiljts ifrån i hopp 

om att bli friska igen. Innan man åkte hemifrån hade man packat 

ner en slags offergåva som man skulle kasta i en av källorna för att 

ära sin Gud och stärka det egna hoppet om att ens barn skulle bli 

frisk och kry igen. Tillsammans utgjorde gåvorna den största 

offerskatten som någonsin har påträffats i en nordisk källa. Det 

kom man fram till när den grävdes upp år 1902. I dessa tre källor 

hittades 5848 mynt! Visserligen var det lite dåligt ställt med 

respekten för själva källkulten när man började att leta efter och 

gräva upp gåvorna, men det historiska materialet blev omfattande 

och värdefullt. 

De sista personliga berättelserna om de ovan nämnda källorna som ligger vid Ödetofta i Tolgs socken, nordost 

om Växjö, var en man, född 1834, som berättade att han själv hade hämtat en kruka med vatten från en av 

källorna för att tvätta en person som led av svårt utslag. Han såg då flera personer som hade samlats vid källan, 

de flesta med barn. En kvinna berättade att hon på 1870-talet följt med en äldre kvinna för att doppa en sjuk 

pojke i vattnet. 

Idag funderar man över om de olika kristna dopkällorna som finns här och där kanske hade ett hedniskt 

förflutet, att de tidigare var hedniska källor i vilka man kastade eller lade sina offergåvor. 

Den själva kristna missionen ägde rum i Småland under 900-1000-talet och fick då också ett visst fäste i 

landskapet. Som bevis anges runstenar med kristna symboler och religiösa texter. Men hur såg då själva mötet 

ut mellan den hedniska religionen och kristendomen? Det mesta tyder på att de båda religionerna existerade 

ganska fredligt  jämter varandra. Något som tyder på detta är att man har hittat både hedniska och kristna gravar 

på samma gravfält eller byggt kristna kyrkor vid förkristna gravfält. Och en del forskare utgår ifrån att man har 

överfört de gamla gudarnas egenskaper på kristna helgon. Allt befann sig mer eller mindre i en ganska fredlig 

samexistens. 

Men varför fanns de källorna som hela sydöstra Sverige reste till sig just i Ödetofta? En sägen berättar om tre 

bröder från Ödetoftas trakter som blev munkar och vallfärdade till Rom och Jerusalem. Efter flera år återvände 

de till trakten och förälskade sig i tre vackra kvinnor som var ute och vallade boskap. De hamnade så att säga i 

höet. Till sin fasa upptäckte de för sent att de tre kvinnorna var deras egna systrar och att de hade begått en svår 

synd. För att erhålla Guds nåd bad de sina systrar att överlämna sig till Gud och munkarna begick senare 

självmord. Eftersom de hade bekänt sina synder och bett om Guds förlåtelse ”sprang efter Guds allvisa nåd 

trenne källor fram på denna plats till bot och hälsa för så många tusen fattiga barn som äre blevne ditförde”. Så 

formades munkarnas egna ”frivilliga” dödsstraff om till liv igen. För säkerligen stärkte resorna till de tre heliga 

källorna hoppet om tillfrisknande och räddade så många barns liv.    

  Text: Boel Cederqvist 
 

                                                        



 
MIENET EKONOMISK FÖRENING 

 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsens aktivitet 
Styrelsen har bestått av Peter Gunnarsson, Hans Hammargren (kassör), Magnus Johansson, Björn Jäderås 

(sekreterare), Claire Lieberath, Yvonne Martinsson, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), och Jan Sikkema. 

 

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsmötet 2013 informerade styrelsen, 

representanter från Tingsryds och Växjö kommun samt Wexnet om olika digitala lösningar och möjligheter med 

fiberoptik i det ”smarta hemmet”. 

 

Antal medlemmar 

Styrelsens mål var att föreningen skulle ha 90 medlemmar och vid årets slut hade detta mål nåtts. I slutet av 

2013 påbörjades förberedelserna inför redovisningen till PTS och Länsstyrelsen med genomgång av markavtal 

mm. 

 

Grävning, fiberblåsning och inmätning 
Föreningens entreprenörer/leverantörer har under 2013 grävt färdigt fibernätet i samtliga etapper. PEAB 

(underleverantör till Wexnet) blåste in fiber i etapp 1 och 2, som också kopplades in på Wexnets nät. 

 

Inmätning av de delar av fibernätet som var färdiga påbörjades under hösten. 

 

Liksom förra året har delar av styrelsen varit mycket engagerade i att rent praktiskt förbereda och bevaka 

grävningen. De har också regelbundet deltagit i byggmöten (totalt tretton stycken) med samtliga berörda aktörer 

(grävare, Tingsryds kommun, Trafikverket, Kraftringen). 

 

Ekonomi 
Förhandlingar har förts med samtliga leverantörer och kunder angående kostnader. Föreningen har varit lyckosam i 

dessa förhandlingar, och då föreningen har krävt in och erhållit del 1 och 2 av insatsen för samtliga etapper, 

samtidigt som inga större fakturor behövde betalas under 2013, har föreningen byggt upp ett kapital inför utgifter 

under 2014. 

 

 

 

Styrelsen genom Petra Nilsson 

Grönteboda mars 2014 



 
MIENET EKONOMISK FÖRENING 

 
Mienet årsstämma 2014-04-09 i Bygdegården Gäddeviksås 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämma 
Stämman utsåg Claire Lieberath till ordförande och Björn Jäderås till sekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden 
Ca 30 närvarade enligt bilaga. 

3. Val av två justeringsmän 
Stämman utsåg Gun Ihlström och Agne Gunnarsson till justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Kallelse till stämman har skickats via e-brev, annonserats i Mieninfo och publicerats på Mienets 

webbsida ca 2-3 veckor innan mötet. Stämman ansåg detta vara i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av stämman. 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse 
Hans Hammargren presenterade den ekonomiska redovisningen för 2013. 

Revisorerna Olle Bergman och Thomas Skåre hade inga synpunkter på bokföringen och tillstyrkte 

ansvarsfrihet för 2013. 

Claire Lieberath redogjorde för verksamheten 2013 som godkändes av stämman. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska 

disponeras. 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förs in i ny räkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2013. 

9. Förslag om hantering av uteblivna betalningar 
Stämman beslutade följande: Två påminnelser skickas till medlemmen, därefter skickas ärendet till 

inkasso. Om betalningen inte inkommer kopplas medlemmen (fastigheten) från nätet i två månader. Om 

inbetalningen inte inkommit efter denna tid kan styrelsen besluta om fortsatt frånkoppling och 

uteslutning. 

10. Fastställande av årets medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 100:- av stämman. 

11. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 
Stämman beslutade följande: Styrelsemedlemmar arvoderas för sitt arbete med 200 kronor per timme 

(plus moms) som faktureras föreningen. Max 50 timmar/år totalt för hela styrelsen kan arvoderas (= 

10 000:-/år). 

Styrelsen beslutar själv om fördelningen inom styrelsen. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 7 (sju). 

13. Val av ordförande 
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda, på ett år. 

 

 

 



14. Val av styrelseledamöter 
Björn Jäderås och Yvonne Martinsson valdes på 2 år. 

Hans Hammargren valdes på 1 år. 

Claire Lieberath, Jan Sikkema och Bodil Nilsson kvarstår ytterligare ett år. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Olle Bergman och Thomas Skåre, Midingsbråte, som revisorer samt Ragnar Bruzelius, Midingsbråte, 

som revisorssuppleant valdes på ett år. 

16. Val av valberedning 
Lorenz Sandberg, Öjasjömåla och Birgitta Svensson, Kompersmåla valdes på ett år. 

17. Övriga ärenden 
a) Björn Jäderås redogjorde för den ekonomiska modell som Mienet använder. Medlemmarna kommer 

att märka det genom att ca 1000:-/år av insatsen kommer att betalas tillbaka samtidigt som en avgift på 

samma belopp kommer att faktureras. 

En beskrivning av modellen kommer att läggas ut på Mienets webbsida och kan också rekvireras från 

Björn. 

 

b) Styrelsen informerade om invigningsfesten som planeras tillsammans med Bygdegårdsföreningen 

den 16 maj. 

En kallelse med mer information kommer att skickas ut samt läggas in på webbsidan. 

 

c) Driftkostnaden för Mienets del har beräknats till ca 65:-/månad inklusive moms. 

Stämman beslutade att varje ansluten fastighet kommer att faktureras på 65:-/månad inklusive moms 

fram till nästa årsmöte. 

 

Stämman avslutades med fika och några råd om IP-telefoni från Gun Ihlström mfl, bla att man bör beställa 

sin IP-telefoni innan man säger upp sitt nuvarande abonnemang om man säkert vill ha kvar sitt gamla 

telefonnummer. 

 

 

 

Gäddeviksås 2014-04-09 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

Claire Lieberath   Björn Jäderås 

 

 

Justeras 

 

Agne Gunnarsson   Gun Ihlström 

 

 

Protokollet är i skrivande stund inte justerat. 

Mindre justeringar kan alltså komma att ske. 
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Hur vill du ha Mieninfo? 
Som vi har informerat om vid några tillfällen så har Miengruppen mycket svårt att få ihop pengar för att kunna 

ge ut Mieninfo som papperstidning gratis. 

Kostnad för att kopiering och distribution ligger på ca 10 000 till 12 000:- per år. All övrigt görs ideellt. 

Gruppen brukar få 5 000:- per år i kommunalbidrag och det verkar ligga still. Vildsvinsfesten gav förra året 

drygt 4 000:- i överskott. Några andra säkra tillskott har vi inte kunnat hitta. 

Som ni ser så går det inte ihop sig. Att det trots allt gjorde det förra året beror på ett privat bidrag. Tack för detta 

Karin! 

 

På Miengruppens årsmöte diskuterade vi olika förslag för att lösa frågan. Vi kan ju inte hela tiden hoppas på 

privata bidrag. Dessutom har gruppen ingen ekonomi för att kunna göra något annat än att ge ut Mieninfo. 

Vi har även indikation på att alla inte läser papperstidningen som man nu får gratis. 

 

Så här kommer distributionen, som ett försök, att ske fom nästa nummer. Du kan få tillgång till Mieninfo på tre 

olika sätt: 

 

Gratis papperstidning 

Du som bor/har sommarhus i Mienområdet och tidigare fått Mieninfo gratis kan få det i fortsättningen också. 

Kan vara så att du inte har dator eller av annat skäl vill ha tidningen i pappersformat. 

Men du måste då anmäla intresset till Eivor Lindstrand. Gärna omgående eller absolut senast under juli månad. 

Eivor Lindstrand: Adress Sjöliden, Midingsbråte, 362 92 Tingsryd. Tel 0459-851 22. 

 

Prenumeration av papperstidning 

Fungerar som tidigare. Om du bor utanför Mienområdet och vill ha Mieninfo som papperstidning kan du 

prenummerara på den. Den kostar 100:-/år. Du anmäler även det till Eivor. 

Ni som redan prenumererar behöver inte göra något. Tidningen kommer året ut. 

 

Webbtidningen 

Du som har dator med internetuppkoppling kan ladda ner tidningen på Miengruppens hemsida: 

www.miengruppen.se som en pdf-fil. Då ser du den också i färg. 

Här ligger även alla gamla nummer från 1996 och framåt. 

 

Jag skall försöka att informera när nya nummer (4 per år) ligger ute på webben. Du som brukar få mina 

”Mienutskick” behöver inte göra något. Om inte så anmäl en mejladress till mej på info@bjk.g.se så lägger jag 

in den i min mejlinglista så får du utskicken med bla info om nya nummer.   Red./Björn 
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Min framtidsvision 
Hur är det i Grönteboda om hundra år? 

Det vi aldrig veta får 

Är bondgårdsstugorna fortfarande sommarbostäder 

som stadsborna åker till när det är vackert väder? 

 

Nej, jag tror inte det är så 

för den generationen som finns då 

är vischan inget för dem 

De vill ha det lugnt och bekvämt i sina hem 

 

Motionera de gör någon gång 

med en promenad som ej blir för lång 

Jag tycker de gör alldeles rätt 

som väljer ett sådant levnadssätt 

 

Att åka till Grönteboda och gräva i trädgårdsland, 

trevligare än så kan man ju ha det minsann 

De har sommarbostäder  

i Thailand, på Mauritius och Grand Canaria 

där är det njutbart och gott för hälsan att vara 

 
Porsche, Ferrari, Bugatti och Lamborghini 

all ungdom far 

Det är inte så vanligt i våra dar 

Limousinen är inte längre något lyxåk 

Den står parkerad utanför varje kåk 

 

Datoren, televisionen, mobilen finns ej längre kvar 

på museum sin plats de har 

De är dåtidens antikviteter 

Tekniken har kommit med andra fantastiska nyheter 

 

Men hur vi nu tänker och om framtiden spår 

kanske vi senare det veta får 

Från ovan vi ser den blå planeten 

som fortfarande snurrar runt i evigheten 

 
Text: Karin Cederqvist       Bild: Linn Nussbaum 



 

Hoppets barnabrunnar 
Solstrålarna faller ner genom björk och fur och speglar sig 

till slut i tre skogskällor mitt i den småländska skogen. Så 

har de gjort i flera årtusenden. Kanske några som vandrade 

genom skogen bara iakttog källorna och gick vidare, 

kanske någon annan stannade till en varm sommardag för 

att släcka törsten under sin vandring. Många kom senare hit 

med sina sjuka barn, andra med någon äldre sjuk släkting. 

Man doppade sig i den första källan, drack vattnet ur den 

andra källan och tvättade sina kläder i den tredje. De blöta 

kläderna hängdes upp på tork på en av trädens grenar. 
Solstrålarna nådde inte fram till källornas botten. Hade de 

gjort det hade alla sett att det glänste av mynt. Mynten var 

svenska, tyska, danska och engelska. De äldsta var redan från Magnus Erikssons tid på 1300-talet och de yngsta 

från Oskar II:s tid (1872-1907). Men inte bara mynten ”prydde” botten. Hade man kunnat titta närmare såge 

man till och med smycken av silver, mässing och järn, knappar, spännen, en kam och till och med ett par 

glasögon som sjuka människor i sin nöd hade skiljts ifrån i hopp 

om att bli friska igen. Innan man åkte hemifrån hade man packat 

ner en slags offergåva som man skulle kasta i en av källorna för att 

ära sin Gud och stärka det egna hoppet om att ens barn skulle bli 

frisk och kry igen. Tillsammans utgjorde gåvorna den största 

offerskatten som någonsin har påträffats i en nordisk källa. Det 

kom man fram till när den grävdes upp år 1902. I dessa tre källor 

hittades 5848 mynt! Visserligen var det lite dåligt ställt med 

respekten för själva källkulten när man började att leta efter och 

gräva upp gåvorna, men det historiska materialet blev omfattande 

och värdefullt. 

De sista personliga berättelserna om de ovan nämnda källorna som ligger vid Ödetofta i Tolgs socken, nordost 

om Växjö, var en man, född 1834, som berättade att han själv hade hämtat en kruka med vatten från en av 

källorna för att tvätta en person som led av svårt utslag. Han såg då flera personer som hade samlats vid källan, 

de flesta med barn. En kvinna berättade att hon på 1870-talet följt med en äldre kvinna för att doppa en sjuk 

pojke i vattnet. 

Idag funderar man över om de olika kristna dopkällorna som finns här och där kanske hade ett hedniskt 

förflutet, att de tidigare var hedniska källor i vilka man kastade eller lade sina offergåvor. 

Den själva kristna missionen ägde rum i Småland under 900-1000-talet och fick då också ett visst fäste i 

landskapet. Som bevis anges runstenar med kristna symboler och religiösa texter. Men hur såg då själva mötet 

ut mellan den hedniska religionen och kristendomen? Det mesta tyder på att de båda religionerna existerade 

ganska fredligt  jämter varandra. Något som tyder på detta är att man har hittat både hedniska och kristna gravar 

på samma gravfält eller byggt kristna kyrkor vid förkristna gravfält. Och en del forskare utgår ifrån att man har 

överfört de gamla gudarnas egenskaper på kristna helgon. Allt befann sig mer eller mindre i en ganska fredlig 

samexistens. 

Men varför fanns de källorna som hela sydöstra Sverige reste till sig just i Ödetofta? En sägen berättar om tre 

bröder från Ödetoftas trakter som blev munkar och vallfärdade till Rom och Jerusalem. Efter flera år återvände 

de till trakten och förälskade sig i tre vackra kvinnor som var ute och vallade boskap. De hamnade så att säga i 

höet. Till sin fasa upptäckte de för sent att de tre kvinnorna var deras egna systrar och att de hade begått en svår 

synd. För att erhålla Guds nåd bad de sina systrar att överlämna sig till Gud och munkarna begick senare 

självmord. Eftersom de hade bekänt sina synder och bett om Guds förlåtelse ”sprang efter Guds allvisa nåd 

trenne källor fram på denna plats till bot och hälsa för så många tusen fattiga barn som äre blevne ditförde”. Så 

formades munkarnas egna ”frivilliga” dödsstraff om till liv igen. För säkerligen stärkte resorna till de tre heliga 

källorna hoppet om tillfrisknande och räddade så många barns liv.    

  Text: Boel Cederqvist 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsens aktivitet 
Styrelsen har bestått av Peter Gunnarsson, Hans Hammargren (kassör), Magnus Johansson, Björn Jäderås 

(sekreterare), Claire Lieberath, Yvonne Martinsson, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), och Jan Sikkema. 

 

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsmötet 2013 informerade styrelsen, 

representanter från Tingsryds och Växjö kommun samt Wexnet om olika digitala lösningar och möjligheter med 

fiberoptik i det ”smarta hemmet”. 

 

Antal medlemmar 

Styrelsens mål var att föreningen skulle ha 90 medlemmar och vid årets slut hade detta mål nåtts. I slutet av 

2013 påbörjades förberedelserna inför redovisningen till PTS och Länsstyrelsen med genomgång av markavtal 

mm. 

 

Grävning, fiberblåsning och inmätning 
Föreningens entreprenörer/leverantörer har under 2013 grävt färdigt fibernätet i samtliga etapper. PEAB 

(underleverantör till Wexnet) blåste in fiber i etapp 1 och 2, som också kopplades in på Wexnets nät. 

 

Inmätning av de delar av fibernätet som var färdiga påbörjades under hösten. 

 

Liksom förra året har delar av styrelsen varit mycket engagerade i att rent praktiskt förbereda och bevaka 

grävningen. De har också regelbundet deltagit i byggmöten (totalt tretton stycken) med samtliga berörda aktörer 

(grävare, Tingsryds kommun, Trafikverket, Kraftringen). 

 

Ekonomi 
Förhandlingar har förts med samtliga leverantörer och kunder angående kostnader. Föreningen har varit lyckosam i 

dessa förhandlingar, och då föreningen har krävt in och erhållit del 1 och 2 av insatsen för samtliga etapper, 

samtidigt som inga större fakturor behövde betalas under 2013, har föreningen byggt upp ett kapital inför utgifter 

under 2014. 

 

 

 

Styrelsen genom Petra Nilsson 

Grönteboda mars 2014 
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Mienet årsstämma 2014-04-09 i Bygdegården Gäddeviksås 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämma 
Stämman utsåg Claire Lieberath till ordförande och Björn Jäderås till sekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden 
Ca 30 närvarade enligt bilaga. 

3. Val av två justeringsmän 
Stämman utsåg Gun Ihlström och Agne Gunnarsson till justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Kallelse till stämman har skickats via e-brev, annonserats i Mieninfo och publicerats på Mienets 

webbsida ca 2-3 veckor innan mötet. Stämman ansåg detta vara i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av stämman. 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse 
Hans Hammargren presenterade den ekonomiska redovisningen för 2013. 

Revisorerna Olle Bergman och Thomas Skåre hade inga synpunkter på bokföringen och tillstyrkte 

ansvarsfrihet för 2013. 

Claire Lieberath redogjorde för verksamheten 2013 som godkändes av stämman. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska 

disponeras. 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förs in i ny räkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2013. 

9. Förslag om hantering av uteblivna betalningar 
Stämman beslutade följande: Två påminnelser skickas till medlemmen, därefter skickas ärendet till 

inkasso. Om betalningen inte inkommer kopplas medlemmen (fastigheten) från nätet i två månader. Om 

inbetalningen inte inkommit efter denna tid kan styrelsen besluta om fortsatt frånkoppling och 

uteslutning. 

10. Fastställande av årets medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 100:- av stämman. 

11. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 
Stämman beslutade följande: Styrelsemedlemmar arvoderas för sitt arbete med 200 kronor per timme 

(plus moms) som faktureras föreningen. Max 50 timmar/år totalt för hela styrelsen kan arvoderas (= 

10 000:-/år). 

Styrelsen beslutar själv om fördelningen inom styrelsen. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 7 (sju). 

13. Val av ordförande 
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda, på ett år. 

 

 

 



14. Val av styrelseledamöter 
Björn Jäderås och Yvonne Martinsson valdes på 2 år. 

Hans Hammargren valdes på 1 år. 

Claire Lieberath, Jan Sikkema och Bodil Nilsson kvarstår ytterligare ett år. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Olle Bergman och Thomas Skåre, Midingsbråte, som revisorer samt Ragnar Bruzelius, Midingsbråte, 

som revisorssuppleant valdes på ett år. 

16. Val av valberedning 
Lorenz Sandberg, Öjasjömåla och Birgitta Svensson, Kompersmåla valdes på ett år. 

17. Övriga ärenden 
a) Björn Jäderås redogjorde för den ekonomiska modell som Mienet använder. Medlemmarna kommer 

att märka det genom att ca 1000:-/år av insatsen kommer att betalas tillbaka samtidigt som en avgift på 

samma belopp kommer att faktureras. 

En beskrivning av modellen kommer att läggas ut på Mienets webbsida och kan också rekvireras från 

Björn. 

 

b) Styrelsen informerade om invigningsfesten som planeras tillsammans med Bygdegårdsföreningen 

den 16 maj. 

En kallelse med mer information kommer att skickas ut samt läggas in på webbsidan. 

 

c) Driftkostnaden för Mienets del har beräknats till ca 65:-/månad inklusive moms. 

Stämman beslutade att varje ansluten fastighet kommer att faktureras på 65:-/månad inklusive moms 

fram till nästa årsmöte. 

 

Stämman avslutades med fika och några råd om IP-telefoni från Gun Ihlström mfl, bla att man bör beställa 

sin IP-telefoni innan man säger upp sitt nuvarande abonnemang om man säkert vill ha kvar sitt gamla 

telefonnummer. 

 

 

 

Gäddeviksås 2014-04-09 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

Claire Lieberath   Björn Jäderås 

 

 

Justeras 

 

Agne Gunnarsson   Gun Ihlström 

 

 

Protokollet är i skrivande stund inte justerat. 

Mindre justeringar kan alltså komma att ske. 
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Hur vill du ha Mieninfo? 
Som vi har informerat om vid några tillfällen så har Miengruppen mycket svårt att få ihop pengar för att kunna 

ge ut Mieninfo som papperstidning gratis. 

Kostnad för att kopiering och distribution ligger på ca 10 000 till 12 000:- per år. All övrigt görs ideellt. 

Gruppen brukar få 5 000:- per år i kommunalbidrag och det verkar ligga still. Vildsvinsfesten gav förra året 

drygt 4 000:- i överskott. Några andra säkra tillskott har vi inte kunnat hitta. 

Som ni ser så går det inte ihop sig. Att det trots allt gjorde det förra året beror på ett privat bidrag. Tack för detta 

Karin! 

 

På Miengruppens årsmöte diskuterade vi olika förslag för att lösa frågan. Vi kan ju inte hela tiden hoppas på 

privata bidrag. Dessutom har gruppen ingen ekonomi för att kunna göra något annat än att ge ut Mieninfo. 

Vi har även indikation på att alla inte läser papperstidningen som man nu får gratis. 

 

Så här kommer distributionen, som ett försök, att ske fom nästa nummer. Du kan få tillgång till Mieninfo på tre 

olika sätt: 

 

Gratis papperstidning 

Du som bor/har sommarhus i Mienområdet och tidigare fått Mieninfo gratis kan få det i fortsättningen också. 

Kan vara så att du inte har dator eller av annat skäl vill ha tidningen i pappersformat. 

Men du måste då anmäla intresset till Eivor Lindstrand. Gärna omgående eller absolut senast under juli månad. 

Eivor Lindstrand: Adress Sjöliden, Midingsbråte, 362 92 Tingsryd. Tel 0459-851 22. 

 

Prenumeration av papperstidning 

Fungerar som tidigare. Om du bor utanför Mienområdet och vill ha Mieninfo som papperstidning kan du 

prenummerara på den. Den kostar 100:-/år. Du anmäler även det till Eivor. 

Ni som redan prenumererar behöver inte göra något. Tidningen kommer året ut. 

 

Webbtidningen 

Du som har dator med internetuppkoppling kan ladda ner tidningen på Miengruppens hemsida: 

www.miengruppen.se som en pdf-fil. Då ser du den också i färg. 

Här ligger även alla gamla nummer från 1996 och framåt. 

 

Jag skall försöka att informera när nya nummer (4 per år) ligger ute på webben. Du som brukar få mina 

”Mienutskick” behöver inte göra något. Om inte så anmäl en mejladress till mej på info@bjk.g.se så lägger jag 

in den i min mejlinglista så får du utskicken med bla info om nya nummer.   Red./Björn 

mailto:info@bjk.g.se
http://www.miengruppen.se/
http://www.miengruppen.se/
mailto:info@bjk.g.se


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min framtidsvision 
Hur är det i Grönteboda om hundra år? 

Det vi aldrig veta får 

Är bondgårdsstugorna fortfarande sommarbostäder 

som stadsborna åker till när det är vackert väder? 

 

Nej, jag tror inte det är så 

för den generationen som finns då 

är vischan inget för dem 

De vill ha det lugnt och bekvämt i sina hem 

 

Motionera de gör någon gång 

med en promenad som ej blir för lång 

Jag tycker de gör alldeles rätt 

som väljer ett sådant levnadssätt 

 

Att åka till Grönteboda och gräva i trädgårdsland, 

trevligare än så kan man ju ha det minsann 

De har sommarbostäder  

i Thailand, på Mauritius och Grand Canaria 

där är det njutbart och gott för hälsan att vara 

 
Porsche, Ferrari, Bugatti och Lamborghini 

all ungdom far 

Det är inte så vanligt i våra dar 

Limousinen är inte längre något lyxåk 

Den står parkerad utanför varje kåk 

 

Datoren, televisionen, mobilen finns ej längre kvar 

på museum sin plats de har 

De är dåtidens antikviteter 

Tekniken har kommit med andra fantastiska nyheter 

 

Men hur vi nu tänker och om framtiden spår 

kanske vi senare det veta får 

Från ovan vi ser den blå planeten 

som fortfarande snurrar runt i evigheten 

 
Text: Karin Cederqvist       Bild: Linn Nussbaum 



 

Hoppets barnabrunnar 
Solstrålarna faller ner genom björk och fur och speglar sig 

till slut i tre skogskällor mitt i den småländska skogen. Så 

har de gjort i flera årtusenden. Kanske några som vandrade 

genom skogen bara iakttog källorna och gick vidare, 

kanske någon annan stannade till en varm sommardag för 

att släcka törsten under sin vandring. Många kom senare hit 

med sina sjuka barn, andra med någon äldre sjuk släkting. 

Man doppade sig i den första källan, drack vattnet ur den 

andra källan och tvättade sina kläder i den tredje. De blöta 

kläderna hängdes upp på tork på en av trädens grenar. 
Solstrålarna nådde inte fram till källornas botten. Hade de 

gjort det hade alla sett att det glänste av mynt. Mynten var 

svenska, tyska, danska och engelska. De äldsta var redan från Magnus Erikssons tid på 1300-talet och de yngsta 

från Oskar II:s tid (1872-1907). Men inte bara mynten ”prydde” botten. Hade man kunnat titta närmare såge 

man till och med smycken av silver, mässing och järn, knappar, spännen, en kam och till och med ett par 

glasögon som sjuka människor i sin nöd hade skiljts ifrån i hopp 

om att bli friska igen. Innan man åkte hemifrån hade man packat 

ner en slags offergåva som man skulle kasta i en av källorna för att 

ära sin Gud och stärka det egna hoppet om att ens barn skulle bli 

frisk och kry igen. Tillsammans utgjorde gåvorna den största 

offerskatten som någonsin har påträffats i en nordisk källa. Det 

kom man fram till när den grävdes upp år 1902. I dessa tre källor 

hittades 5848 mynt! Visserligen var det lite dåligt ställt med 

respekten för själva källkulten när man började att leta efter och 

gräva upp gåvorna, men det historiska materialet blev omfattande 

och värdefullt. 

De sista personliga berättelserna om de ovan nämnda källorna som ligger vid Ödetofta i Tolgs socken, nordost 

om Växjö, var en man, född 1834, som berättade att han själv hade hämtat en kruka med vatten från en av 

källorna för att tvätta en person som led av svårt utslag. Han såg då flera personer som hade samlats vid källan, 

de flesta med barn. En kvinna berättade att hon på 1870-talet följt med en äldre kvinna för att doppa en sjuk 

pojke i vattnet. 

Idag funderar man över om de olika kristna dopkällorna som finns här och där kanske hade ett hedniskt 

förflutet, att de tidigare var hedniska källor i vilka man kastade eller lade sina offergåvor. 

Den själva kristna missionen ägde rum i Småland under 900-1000-talet och fick då också ett visst fäste i 

landskapet. Som bevis anges runstenar med kristna symboler och religiösa texter. Men hur såg då själva mötet 

ut mellan den hedniska religionen och kristendomen? Det mesta tyder på att de båda religionerna existerade 

ganska fredligt  jämter varandra. Något som tyder på detta är att man har hittat både hedniska och kristna gravar 

på samma gravfält eller byggt kristna kyrkor vid förkristna gravfält. Och en del forskare utgår ifrån att man har 

överfört de gamla gudarnas egenskaper på kristna helgon. Allt befann sig mer eller mindre i en ganska fredlig 

samexistens. 

Men varför fanns de källorna som hela sydöstra Sverige reste till sig just i Ödetofta? En sägen berättar om tre 

bröder från Ödetoftas trakter som blev munkar och vallfärdade till Rom och Jerusalem. Efter flera år återvände 

de till trakten och förälskade sig i tre vackra kvinnor som var ute och vallade boskap. De hamnade så att säga i 

höet. Till sin fasa upptäckte de för sent att de tre kvinnorna var deras egna systrar och att de hade begått en svår 

synd. För att erhålla Guds nåd bad de sina systrar att överlämna sig till Gud och munkarna begick senare 

självmord. Eftersom de hade bekänt sina synder och bett om Guds förlåtelse ”sprang efter Guds allvisa nåd 

trenne källor fram på denna plats till bot och hälsa för så många tusen fattiga barn som äre blevne ditförde”. Så 

formades munkarnas egna ”frivilliga” dödsstraff om till liv igen. För säkerligen stärkte resorna till de tre heliga 

källorna hoppet om tillfrisknande och räddade så många barns liv.    

  Text: Boel Cederqvist 
 

                                                        



 
MIENET EKONOMISK FÖRENING 

 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsens aktivitet 
Styrelsen har bestått av Peter Gunnarsson, Hans Hammargren (kassör), Magnus Johansson, Björn Jäderås 

(sekreterare), Claire Lieberath, Yvonne Martinsson, Bodil Nilsson, Petra Nilsson (ordförande), och Jan Sikkema. 

 

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsmötet 2013 informerade styrelsen, 

representanter från Tingsryds och Växjö kommun samt Wexnet om olika digitala lösningar och möjligheter med 

fiberoptik i det ”smarta hemmet”. 

 

Antal medlemmar 

Styrelsens mål var att föreningen skulle ha 90 medlemmar och vid årets slut hade detta mål nåtts. I slutet av 

2013 påbörjades förberedelserna inför redovisningen till PTS och Länsstyrelsen med genomgång av markavtal 

mm. 

 

Grävning, fiberblåsning och inmätning 
Föreningens entreprenörer/leverantörer har under 2013 grävt färdigt fibernätet i samtliga etapper. PEAB 

(underleverantör till Wexnet) blåste in fiber i etapp 1 och 2, som också kopplades in på Wexnets nät. 

 

Inmätning av de delar av fibernätet som var färdiga påbörjades under hösten. 

 

Liksom förra året har delar av styrelsen varit mycket engagerade i att rent praktiskt förbereda och bevaka 

grävningen. De har också regelbundet deltagit i byggmöten (totalt tretton stycken) med samtliga berörda aktörer 

(grävare, Tingsryds kommun, Trafikverket, Kraftringen). 

 

Ekonomi 
Förhandlingar har förts med samtliga leverantörer och kunder angående kostnader. Föreningen har varit lyckosam i 

dessa förhandlingar, och då föreningen har krävt in och erhållit del 1 och 2 av insatsen för samtliga etapper, 

samtidigt som inga större fakturor behövde betalas under 2013, har föreningen byggt upp ett kapital inför utgifter 

under 2014. 

 

 

 

Styrelsen genom Petra Nilsson 

Grönteboda mars 2014 
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Mienet årsstämma 2014-04-09 i Bygdegården Gäddeviksås 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämma 
Stämman utsåg Claire Lieberath till ordförande och Björn Jäderås till sekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden 
Ca 30 närvarade enligt bilaga. 

3. Val av två justeringsmän 
Stämman utsåg Gun Ihlström och Agne Gunnarsson till justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Kallelse till stämman har skickats via e-brev, annonserats i Mieninfo och publicerats på Mienets 

webbsida ca 2-3 veckor innan mötet. Stämman ansåg detta vara i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av stämman. 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt verksamhetsberättelse 
Hans Hammargren presenterade den ekonomiska redovisningen för 2013. 

Revisorerna Olle Bergman och Thomas Skåre hade inga synpunkter på bokföringen och tillstyrkte 

ansvarsfrihet för 2013. 

Claire Lieberath redogjorde för verksamheten 2013 som godkändes av stämman. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinst eller förlust ska 

disponeras. 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förs in i ny räkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2013. 

9. Förslag om hantering av uteblivna betalningar 
Stämman beslutade följande: Två påminnelser skickas till medlemmen, därefter skickas ärendet till 

inkasso. Om betalningen inte inkommer kopplas medlemmen (fastigheten) från nätet i två månader. Om 

inbetalningen inte inkommit efter denna tid kan styrelsen besluta om fortsatt frånkoppling och 

uteslutning. 

10. Fastställande av årets medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 100:- av stämman. 

11. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 
Stämman beslutade följande: Styrelsemedlemmar arvoderas för sitt arbete med 200 kronor per timme 

(plus moms) som faktureras föreningen. Max 50 timmar/år totalt för hela styrelsen kan arvoderas (= 

10 000:-/år). 

Styrelsen beslutar själv om fördelningen inom styrelsen. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 7 (sju). 

13. Val av ordförande 
Omval av Petra Nilsson, Grönteboda, på ett år. 

 

 

 



14. Val av styrelseledamöter 
Björn Jäderås och Yvonne Martinsson valdes på 2 år. 

Hans Hammargren valdes på 1 år. 

Claire Lieberath, Jan Sikkema och Bodil Nilsson kvarstår ytterligare ett år. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Olle Bergman och Thomas Skåre, Midingsbråte, som revisorer samt Ragnar Bruzelius, Midingsbråte, 

som revisorssuppleant valdes på ett år. 

16. Val av valberedning 
Lorenz Sandberg, Öjasjömåla och Birgitta Svensson, Kompersmåla valdes på ett år. 

17. Övriga ärenden 
a) Björn Jäderås redogjorde för den ekonomiska modell som Mienet använder. Medlemmarna kommer 

att märka det genom att ca 1000:-/år av insatsen kommer att betalas tillbaka samtidigt som en avgift på 

samma belopp kommer att faktureras. 

En beskrivning av modellen kommer att läggas ut på Mienets webbsida och kan också rekvireras från 

Björn. 

 

b) Styrelsen informerade om invigningsfesten som planeras tillsammans med Bygdegårdsföreningen 

den 16 maj. 

En kallelse med mer information kommer att skickas ut samt läggas in på webbsidan. 

 

c) Driftkostnaden för Mienets del har beräknats till ca 65:-/månad inklusive moms. 

Stämman beslutade att varje ansluten fastighet kommer att faktureras på 65:-/månad inklusive moms 

fram till nästa årsmöte. 

 

Stämman avslutades med fika och några råd om IP-telefoni från Gun Ihlström mfl, bla att man bör beställa 

sin IP-telefoni innan man säger upp sitt nuvarande abonnemang om man säkert vill ha kvar sitt gamla 

telefonnummer. 

 

 

 

Gäddeviksås 2014-04-09 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

Claire Lieberath   Björn Jäderås 

 

 

Justeras 

 

Agne Gunnarsson   Gun Ihlström 

 

 

Protokollet är i skrivande stund inte justerat. 

Mindre justeringar kan alltså komma att ske. 



 

Protokoll Miengruppens årsmöte 
2014-04-29 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 

 Ferdinand Kirmeier och Eivor Lindstrand valdes. 

 

§6.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 Var i senaste laget men godkändes av stämman. 

 

§7.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

 Redovisades av ordförande Bodil Nilsson och lades till handlingarna. 

 

§8.   Revisorernas berättelse 

 Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och lades till handlingarna. 

 

§9.   Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om föreningens vinst eller förlust 

 Årets vinst 308,30 överförs till nytt räkenskapsår. 

 

§10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

§11. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 

 Antal ordinarie styrelseledamöter bestämdes till 5, dessutom 3 suppleanter. 

 Dvs som tidigare år. 

 

 Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år. 

 Omval på 2 år Jan-Roelf Sikkema. 

 (Kvarstår ytterligare 1 år: Sven-Olof Karlborg, Jakob Bonfils och Björn 

Jäderås:). 

 Som suppleanter för 1 år valdes Claire Lieberath, Petra Nilsson 

 och Eivor Lindstrand. 

 

§12. Val av Mieninfo´s redaktion och webbmaster för Miengruppens webbsida 

 Eivor Lindstrand, Thea Johansson och Björn Jäderås samt Jan Roelf Sikkema 

 omvaldes på 1 år. 

 Jan Roelf Sikkema omvaldes på 1 år som webbmaster. 

Vgv 



 

 

§13. Val av revisorer och suppleant 

Lars Augustinsson och Curt Ihlström valdes på 1 år och Tord Johansson som 

suppleant på 1 år. 

 

§14. Val av valberedning 

 Gun Ihlström valdes på 1 år. 

  

§15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

 Inga ärenden togs upp. 

 

§16. Övriga ärenden 

Även i år diskuterades Miengruppens och Mieninfo’s ekonomi och plan för 

finansiering. Kommunbidraget på 5 000 kr och ett grillfest-överskott på ungefär 

lika mycket täcker knappt kostnaden per år. 

Hur vi kan få fler att bidra till tidningen både ekonomiskt och innehållsmässigt 

(bilder/artiklar) är ett ständigt diskussionsämne. 

 

Beslutades: Från och med höstnumret kommer Mieninfo bara delas ut som gratis 

papperstidning till dom som direkt anmäler önskemål om det. För övrigt finns 

den på webbsidan att ladda ner. Administreras av Eivor och Björn. 

 

Årets grillfest bestämdes preliminärt till den 9/7 med ett arbetsmöte den 30/6. 

Bodil diskuterar detaljer med Jan-Roelf. 

 

§17.  Mötet avslutades 

  

  Gäddeviksås 2014-04-29 

 

 

Vid protokollet  ordförande 

Björn Jäderås  Bodil Nilsson 

 

Justeras   Justeras 

Ferdinand Kirmeier  Eivor Lindstrand 

Protokollet är i skrivande stund inte justerat. 

Mindre justeringar kan alltså komma att ske. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

MIENGRUPPEN 2013  
Miengruppens årsmöte hölls den 29 april 2013 i Gäddeviksås Bygdegård. 

 

Under året har följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf., Jakob Bonfils (kassör), 

ledamöter Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg och Jan-Roelf Sikkema samt suppleanter Petra 

Nilsson, Claire Lieberath och Eivor Lindstrand. 

Till redaktionen för Mieninfo valdes Björn Jäderås, Eivor Lindstrand, Jan Roelf Sikkema och 

Thea Johansson. Jan Roelf omvaldes som webbmaster.  

 

Miengruppen har under året fortsatt arbetet med att säkra utgivningen av Mieninfo. Fyra nummer 

publicerades även under 2013. Tack till alla som bidrog med artiklar! Vi ser gärna att fler skriver 

några rader eller tipsar om någonting ni vill läsa om i Mieninfo.  

 

Den 24 juli arrangerade Miengruppen en grillfest vid Bygdegården som återigen lockade närmare 

60 personer. Många fritidsboende uppskattar detta initiativ som ger en möjlighet att lära känna 

fler personer i bygden samtidigt som man bidrar till utgivningen av Mieninfo.  

 

Vi vill också passa på att tacka våra prenumeranter som bor utanför Mienbygden och hoppas att 

de vill fortsätta betala för att få Mieninfo direkt i brevlådan.  

 

Yttra Källehult 2014-04-29  

På styrelsens uppdrag  

Bodil Nilsson  

Ordf. Miengruppen 

 

Årets Första 
 

 
Här en bild från årets första kakkalasbord den 23 mars innan folk kom och åt sönder det. 

                  Foto av Ferdinand  



 
Och här en bild innan folk förorsakade en massa disk. 

 

 

Bygdegårdsföreningens årsmöte Fotad av Ferdinand den 16 mars i 

Bygdegården. 

 

 
 

 

 
 

 



 

Juni 

Månd. 2/6 

 

19:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens IF - Nöbbele BK. 

Fred. 6/6 

 

15:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens IF - Urshults IF. 

Fred. 6/6 

 

19:00 Grillafton med tipspromenad 

Vid badplatsen i Midingsbråte. Detaljer på anslagstavlorna. 

Juli: 

Fred. 4/7 

 

19:00 Grillafton med tipspromenad 

I Bygdegården i Gäddeviksås. Detaljer på anslagstavlorna. 

Fred. 4/7 

 

18:00 Visans vänner 

På Lunnabacken i Urshult. Kontakt Gun 0477-150 80 

Onsd, 9/7 18:00 Grillfest á la vildsvin 
Anmäl dej senast 29/6 till Jan Sikkema på 0459-851 30, Bodil 0459-

851 21 eller via mejl på jrsikkema@arbori.se 

Augusti: 

Fred 1/8  Manusstopp Mieninfo nr 3/14. 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. 

Fred 1/8 17:30 Visans vänner 

I hembygdsstugan i Ryd. Kontakt Gun 0477-150 80 

Fred. 1/8 

 

19:00 Grillafton med tipspromenad 

I Bygdegården i Gäddeviksås. Detaljer på anslagstavlorna. 

Månd. 11/8 

 

19:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens IF - Skruvs IF. 

Sönd 24/8 11:00 Friluftsgudstjänst vid Bygdegården Gäddeviksås. De som håller den 

är Per-Rune Svensson och Joseph Causey. 

Vi hoppas på vackert väder, skulle det inte bli det, hålls gudstjänsten 

inne i Bygdegården. 

Ta gärna med kaffekorg. Välkomna! 

Sönd 24/8 17:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens IF - IFK Lammhult. 

September   

Onsdagen 3/9 18:00 Visans vänner 

I Bygdegården i Gäddeviksås. Kontakt Gun 0477-150 80 

Lörd, sönd 

6-7/9 

10:00-

18:00 
Konst- och Hembygdsrundan 

I vårt område är vi tre som ställer ut konst. Men inget från 

Hembygdsrörelsen. 

Annelie Haack visar måleri vid sitt sommarhus i Yttra Källehult. Jag 

Björn visar skulptur med gjutdemo ca 14:00 båda dagarna. Hos mej har 

jag en gästutställare nämligen Ruth Ehmke från Tyskland. Ruth är 

smyckessmed. 

Mer info om oss alla på: http://www.konstohembygd.se/  

Lörd 6/9 15:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens – Konga SK. 

Sönd 28/9 15:00 Fotboll på Hagavallen 

Midingsbygdens IF – Braås GoIF. 

Händer runt Mien

mailto:jrsikkema@arbori.se
http://www.konstohembygd.se/


 

 


