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Mienet
Nu har vi 6 nya medlemmar i Mienet. Strax före jul inkopplades en medlem i Södra Hunnamåla och 5
medlemmar i Hakefors. Tror inte att alla ännu kopplat upp sig mot Wexnet. I något fall hängde det upp
sig men det löstes genom en kontakt till Wexnet.
Detta efter en hel del strul som vi berättat om tidigare. Det sista var att det inte gick att trycka genom
gamla 29:an utan där fick vi borra. En betydligt dyrare metod.

Man borrar ett hål ca 16 cm i diameter och trycker sedan in stålrör. Här svetsas 2 rörbitar på vardera ca
3 meter ihop.
Det mesta tekniska är nu klart. Möjligen är masten ännu inte inkopplad. Det krävs väl en del utrustning
där för att ansluta den. Detta ligger dock utanför Mienets ansvar. Däremot återstå en del administration
innan hela projektet är i hamn. Claire och vi andra i styrelsen jobbar vidare med det.
Vi kommer också att uppgradera fiberkabeln mellan Gäddeviksås och Hakefors. Detta eftersom vi nu
nästan har använt alla fiber i den gamla. Dock har det medfört en del problem. En slang som inte
riktigt håller måttet och det är nu ett reklamationsärende. Så bytet ske senare och kommer tyvärr
medföra ett driftavbrott för oss i Hakefors. Men det kommer att vara ett planerat avbrott.
Styrelsen/Björn

Hej alla i Mienbyggden

Nu har jag hittat mitt drömställe. Andreas Svensson heter jag och jag har fått chansen att berätta lite
om vem det är som flyttat in på gården Grönadal 7. Jag flyttade från Karlshamn i somras efter att under
flera år spanat efter en skogsfastighet att bosätta sig på, men även att tillbringa en del av fritiden på.
Mitt naturintresse startade tidigt och jag gick med i en fiskeklubb redan i 10-årsåldern (Mieådalens
SFK). Med åren så blev jag även ungdomsledare och styrelsemedlem. Dessa uppdrag håller jag
fortfarande på med. Jag är även intresserad av längdskidåkning fast vintrarna ger numera inte så
mycket utlopp för denna sysselsättning. Intresset för skogen fick jag tidigt både hos min morbror i
Djuramåla och vid mina föräldrars sommarstuga i Stenfors.
Jag utbildade mig till snickare på Väggagymnasiet i Karlshamn. Efter 12 år på NCC så bytte jag
arbetsgivare till JSB i Asarum för två år sedan. Snickaryrket kan också vara bra att ha när man blivit
fastighetsägare.
Jag trivs verkligen med huset och den fina omgivningen och har blivit väl bemött av mina trevliga
grannar och andra i bygden. Vem blir först att bjuda in mig till en fisketur på Mien? Min lilla båt på
knappt 4 m är nog inget att komma med i denna sjö. Jag har badat många gången i sjön men aldrig
fiskat.
Hälsningar Andreas

Välkommen att delta i vårens kreativa måleri i Gäddeviksås Bygdegård.
Under en helg träffas vi mellan kl. 10-16 både lördag och söndag för att prova på akvarell, akryl
eller collageteknik. Varje deltagare tar med egen färg, penslar anpassade till respektive teknik samt
akvarellpapper 300 gr/ akrylpapper 300 gr eller canvas 100 % bomull.
De som vill testa collage kan ta med olika papper (t ex silkespapper, tapet) och textilier som man vill
använda. Kursen vänder sig både till nybörjare och deltagare med erfarenhet av måleri.

Datum: 16. - 17. april 2016
Plats: Källaren i Bygdegården.
Antal deltagare: 6-12 personer.
Pris: 570 kr per person.
Anmälan görs senast den 15 mars till
kursledare Annelie Haack, Yttra Källehult och
Pinneberg i Tyskland på e-post:
ah@ahaack.com
Vilka fötter blir med i år?

Mieåns Vattenråd
Den 13 mars håller vi årsstämma i Mieåns Vattenråd. Är du intresserad av vattenfrågor så är du
hjärtligt välkommen att delta. Medlemskap i Vattenrådet är öppet för alla som vill arbeta enligt
föreningens syften. Kommuner, organisationer, föreningar, företag och enskilda personer är välkomna.
När Vattenrådets handlingsplan för år 2016 är antagen kommer vi att publicera den på hemsidor och i
kommande nummer av Mieninfo.
Interimsstyrelsen

En hand på en stenvägg
Bilen försöker att hålla sig kvar i de snäva kurvorna, hela tiden klättrar den uppåt berget och utsikten
över den i dalarna dimmiga Odenwaldskogen i södra Tyskland blir mer och mer betagande. Solljuset
bryter fram genom ett tunt molntäcke. Omväxlande mörka och ljusa bergskammar med djupa
dalgångar däremellan underlättar min föreställning om hur det kunde ha sett ut här på 1200-talet.
Högst upp på berget ligger nämligen borgen Breuberg som är mitt mål och började att byggas just
under detta århundrade. Den röda sandstensfassaden återkastar det svaga vinterljuset en dag i januari.
Endast en man med kryckor går ut genom ingången där jag just har stannat till. Mina ögon fastnar på
stenväggen där en hand är inristad med årtalet 1690 i mitten. Min egen hand passar in i den, men 326
år skiljer oss åt. En hand vid ingången till borgen som inte sträcks fram emot mig utan som är en
inristad symbol på en röd stenvägg. Vad kan den betyda?

Händer smeker ett barns huvud, gräver ner en buske i trädgården, styr cykeln, skriver upp något på en
lapp och vilar ibland i våra knän. I den argentinska grottan Cueva de las Manos har någon eller några
blåst färgpigment med munnen på händer och den kalla stenväggen, magiska avtryck blir kvar, kanske
en del av en ritual in i vuxenlivet. På 1500-talet målade Michelangelo Skapelsen i det Sixtinska
kapellet; Guds utsträckta hand ger liv till Hans skapelse Adam, människan. Med handen skapar vi
också språkliga informationer; vi sträcker fram handen som en välkomsthälsning, V-tecknet står för
seger, händer stoppar oss vid gränser, med handen vinkar vi till varandra och med handtecken har vi
till och med skapat ett helt språk för personer som inte kan höra så bra eller inte hör alls.

Men tillbaka till handen med årtalet 1690 i en borg som var bebodd till och med 1850. Vad betyder
den? Jämter den inristade handen har man satt upp en skylt, Burgfriedenszeichen (borgfridstecken)
står det att läsa. Handen betyder borgfrid, det låter vackert, här rådde borgfrid. Fanns det inga
konflikter här? Gick allt sin gilla gång utan strider, utan problem? Och tittade man på denna inristade
handen varje gång man gick in i borgen och blev påmind om att nu befinner du dig i ett fredligt
område, andas ut, du är i säkerhet?
Ja, borgfrid var ett slags kontrakt, ett rättssystem med regler på hur man skulle leva tillsammans här i
borgen, men här var också nerskrivet om man till exempel skulle ta emot människor som sökte skydd
och asyl i borgen eller inte. Borgfriden skulle förhindra konflikter och strider mellan varandra. Min
hand passar in i stenväggens hand, flera århundraden mellan våra händer, men ändå gemensamma
innehåll; frid, fred, skydd, asyl. I skuggan av borgvalvets tak tänker jag på en hands kanske allra
vackraste symbol, en utsträckt hand. För en utsträckt hand kan betyda liv.
Text och foto: Boel Cederqvist

Lite tidigt
Snart är det dags att ställa om klockorna till sommartid
Det har jag svårt att vänja mig vid
Vad det är bra för kan jag inte förstå
Tiden går fort nog som den gör ändå
På mina klockor blir det ej något framåtvrid
De får fortfarande gå på normaltid
Kanske jag då blir försenad någon gång
då min normaltidstimme ej är så lång
Tiden styr över oss alla
tills någon från ovan på oss kalla
Kanske
Text: Karin Cederqvist
Bild: Linn Nussbaum

Mieinfos framtid
Här ett brev från Karin
Cederqvist med en önskan att vi
skall kunna fortsätta som
tidigare med att kunna ge ut
Mieninfo utan kostnad för
bygdens innevånare.
Miengruppen får kolla
ekonomin och se om det trots
allt är möjligt.
Tyvärr verkar intresset för
Mieninfo inte vara speciellt
stort. I alla fall inte intresset för
att bidra med material.
På Miengruppens årsmöte 6/4 i
Bygdegården kommer vi att
diskutera hur vi kan hantera
Mieninfo framöver.
Men vi fortsätter som tidigare
detta år ut.(21:a års utgåva).
//Red

Väder
Här kommer sedvanligt gångna årets väder, mätt och nedtecknat av Ferdinand.
Över 33° i somras, att notera i vinterslasket.

Händer runt Mien
Mars:
Söndag 6/3

14:00-17:00

Tisdag 8/3

18:00

Söndag 13/3

15:00

Tisdag 15/3

18:30

April:
Onsdag 6/4

Kakkalas
Stora Kakkalaset i Gäddeviksås Bygdegård. Fika så mycket du
vill för 50 kr. Kontaktperson Aila Thuresson 0459/85023
Visans vänner
Årsmöte i Gäddeviksås Bygdegård. Efter årsmötet som
beräknas ta cirka en halvtimme, bjuds det på något lätt att äta,
öl/vatten, och kaffe/te med kaka.
Kontaktperson Gun Ihlström 0477/15080
Mieåns Vattenråd
Årsstämma i Mieåns Vattenråd i Bygdegården Gäddeviksås.
Fika. Kontaktperson: Bodil 0459-85185.
Stickcafé
I Gäddeviksås Bygdegård
Kontaktperson Thea 0459-851 46

Dubbelmöten
Miens Fiskevårdsområde årsmöte
Miengruppen årsmöte
Alla välkomna till båda mötena. Gemensam fika mellan
mötena. Kontaktperson Bodil 45985185
14:00
Årsmöte i Midingsbygdens bygdegårdsförening
Historiken Olle Larsson kommer och berättar om småländska
krig (mot dansken).
18:00
Visans vänner
Visans Vänner har viskväll i Idekulla Skola. Kontaktperson
Gun Ihlström 0477-150 80
18:30
Mienet årsstämma
Medlemmar och övriga intresserade välkomna.
Fika till självkostnadspris.
10:00 – 16:00 Måleri- collagekurs
båda dagar
Kurs med Annelie Haack. Anmälan senast 15/3.
Se sidan 3.
18:30
19:30

Söndag 10/4

Tisdag 12/4

Torsdag 14/4

Lördag 16/4
Söndag 17/4
Maj:
Söndag 1/5

24:00

Manusstopp Mieninfo nr 2/16. Aktiviteter i juni, juli och
augusti. Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och
kommer att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på
pinne, cd eller mejl.
Fredag 6/5
16:00
SPF Seniorerna
har medlemsmöte i Bygdegården. Grillparty, tipspromenad och
föredrag av Sven-Erik Svensson. Föranmälan senast den 28
april till Lena 0477-318 55, 070-11 94 354 eller Barbro 0477316 13, 070-23 40 248
Tisdag 10/5
18:00
Visans vänner
Viskväll i Bygdegården, Gäddeviksås.
Kontakt Gun Ihlström 0477-150 80.
Bastun och gympan fortsätter som vanligt
Bastu lördagar. Damer 14:00 – 15:30. Herrar 15:30 – 17:00 tom 30/4
Gympan på måndagar

