
Mieninfo 
Nr 1/04   mars, april, maj 2004 
 

Red:  Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143 

Adress: Hakefors 3 ,  362 92 Tingsryd                                   e-post:   bjorn.jaderas@mail.bip.net 

                                                                                          webbsida:  www.netg.se/miengruppen         

  

 

Idrottsföreningen informerar 
Vårfesten äger rum som vanligt Långfredag. 

Den 17 april åker vi till Rügen. Platsantalet 

är begränsat men i mån av plats får även icke 

medlemmar följa med. Så ni vet det där med 

kvarnen! I båda fallen Anmälan snarast, 

dock senast den 4 april, till Jörgen K, 0459-

82017, eller Peter G, 0459-85061. 
 

Fotbollsskolan startar i mitten av maj och 

MienCup äger rum lördagen efter 

midsommar. 
 

Valborgsmässoafton hälsar vi våren på 

badplatsen och besked om gökotta och 

grillafton kommer i god tid. 

Styrelsen 

 

Välkommen till 
Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård 

onsdagen den 17 mars kl 19.00 

Pastorsadjunkt Barbro Fellinger från 

Vederslöv, nybliven pastorsadjunkt i Urshult 

medverkar. 

Det blir servering, paketauktion till förmån 

för Lutherhjälpens fasteinsamling - tag med 

paket! - och som avslutning film med John 

Nilsson. Allt enligt gammal god tradition! 

Arr: Tingsås församling. 

Kontaktperson Lars Aldén 0477-107 91 

 

 

Frivilliga vaktmästarkåren 
Den 9:e januari var det en sammankomst 

med vaktmästarkåren. 

 
Förtäring och information gavs av 

Bygdegårdsföreningens ordförande med 

assistenter. 

Vaktmästarna tackar och bockar. 

Eivor och Ferdinand (foto) 
 

Och vi som inte var med och städade 

återgäldar tacket till vaktmästarna. / Red. 

 

 
 

En hel del planering krävs… 

 

 
 

och det gäller att vara stadig på handen som 

vaktmästare 



Familien Rahbek -  ny familie i 

Björkhaga, Gäddeviksås 
Traditionen tro vil vi som nye i Gäddeviksås, 

gerne have lov til at præsentere os selv. 

Vi er en dansk familie på 4 personer, fra 

Frederikssund som ligger 40 kilometer 

nordvest fra København. Vi er: 

Anders Peter på 8 år, som går i 2. klasse. 

Hans interesser er computerspil, bygge 

warhammer figurer samt at fiske. 
 

Marie Louise er 11 år og går i 5. klasse. 

Hendes interesser er aerofunk (dans), spille 

teater og musik. Hun er netop begyndt at 

interesse sig lidt for heste, og har allerede 

været rundt og se på heste i området omkring 

Gäddeviksås. 
 

Anne Lisbeth er 39 år og er ansat som 

regnskabs-/marketing medarbejder i en 

mindre byggevirksomhed. Sin fritid bruger 

hun på foreningsarbejde, naturen og kreative 

sysler. 
 

Robin er 40 år og er ansat i Rødovre 

Kommune som chef for en serviceafdeling. 

Naturen og fiskeri er hans interesser. 

 

 

 

Och så var det vädret av Ferdinand. Regn 

och sol på såväl svenskar som danskar. 

 

 
 

Vi kommer til området som fritidsbeboere, 

men vi planlægger at være her året rundt. Vi 

har fra første færd været meget betaget at 

naturen omkring Mien, og vi glæder os 

meget til at være mere i den. 
 

Vi ser frem til og glæder os til at tage del i 

livet omkring Mien. 

 

Och vi hälsar er hjärtligt välkomna hit till 

vår bygd! 

Redaktionen 

 

 



Hästar och homeopati 
Några rader från en infödd Gäddeviksåsbo, 

numera boende i västra delen av länet. Jag 

startade min hästbana hos Hugo 

Hammargren med familj, när de flyttat till 

byn. Många var de gånger när Hugo tittade 

till mig i paddocken, när jag red någon av 

hästarna. Speciellt om jag kommit upp på 

någon av hingstarna, Domitri, Mimik eller 

någon av unghästarna. Det finns många 

roliga minnen från den tiden. 

Sedan blev det lantbruksskola, utbildning 

och praktik i olika delar av landet. Ett halvår 

i Australien med mycket får och hästar finns 

det också trevliga minnen ifrån. 
 

Efter 17 år med rådgivnings och 

försäljningsarbete bland lantbrukare och 

hästägare, kände jag att det behövde hända 

något mer meningsfullt. Det blev en 

utbildning till klassisk djurhomeopat i Mora, 

Dalarna. 

Väldigt spännande att få lära sig om alla 

dessa kunskaper, som ännu så länge ett fåtal 

kommit i kontakt med. Trots att det funnits 

där hela tiden! För varje djur och för varje 

tacksam djurägare känns jobbet mer och mer 

meningsfullt. 

Homeopatisk behandling ser till hela 

individen, inte bara de ytliga symtomen. Det 

fungerar på både akuta och kroniska 

problem, fysiska såväl som mentala och 

känslomässiga problem. Medlen/pillerna  

kommer från växt, mineral eller djurriket. 

I mitt jobb behöver jag ställa mycket frågor 

som skiljer sig från vad en veterinär frågar, 

allt för att få med helheten. 
 

Utanför Ryssby där jag nu bor, har vi 

uppfödning av halvblodshästar och i år 

väntar vi tre föl. Min sambo arbetar som 

hovslagare och genom honom får jag en hel 

del förfrågningar om alternativa 

behandlingar. Hemma på gården har jag en 

liten mottagning för smådjur. 

 

Om någon hemma "runt sjön" är intresserad av 

homeopati och/eller hästar är ni välkomna att 

kontakta mig. Ni kan även gå in på någon  

av sidorna: 

www.stallkarlsgard.com  eller 

www.djurhomeopaterna.se 
 

Ha det så bra i vårsolen önskar! 

Ewa Johansson 

Tel 0372-40460, 40406 eller 070-6540406 

 

Visor 
Visans vänner i Bygdegården 25/2 blev en 

lyckad kväll med ett 50-tal närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om intresse finns 

kan vi ordna fler 

kvällar hälsar en 

Bygdegårdsord-

förande som också 

passade på att fira 

födelsedag. 
 

 

 

Foto Ferdinand 



Ägg och påskeldar 
Färgglada fjädrar i björkriset, gula 

kycklingar på fönsterbrädorna, röd-gul- blå 

och grönmålade påskägg på den knallgula 

duken bildar efterlängtande färgkaskader 

efter en lång och mörk vintertid. 

Äggen på bordet står för livet, renheten, 

fruktbarheten och uppståndelsen. I 

romersk- germanska gravar lade man ner 

ägg till de döda. Under skalet fanns livet 

och en förbindelse till Jesu uppståndelse. 

Den runda formen kan också tolkas som ett 

tecken för evigheten, utan början eller slut. 

Och vem har inte som barn målat påskägg? 

Som en traditionell färg för påskäggen i 

västvärlden sedan 1200- talet står den röda 

färgen. Den pekar på livet, segern, 

livsglädjen och Jesus blod. Men idag 

bestämmer målarskrinet färgsättningen och 

egentligen kan man också förbinda varje 

färg med en bestämd mening. Varför inte 

en helt egen tolkning av färgerna som 

skulle kunna bli ett bidrag till en 

partipolitisk diskussion vid 

familjefirandet? Men det vore kanske synd. 

Under sex veckors påskfasta fick inte de 

troende äta ägg och så blev äggen 

naturligtvis en självklar del av menyn just 

vid påsken. Men norrut i Sverige kunde 

problem uppstå när påsken inföll tidigt på 

året. Det var ibland svårt att få ihop nog 

med ägg under en tidig påsk och det löstes 

med att man gick över till pingstägg i 

stället. 
 

 
Illustration Sebastian Jäderås 

 

I Västsverige finns en hel del påskeldar 

som hälsar våren välkommen. De 

symboliserar solen – livets medelpunkt. 

 
Solen segrar över vintern och väcker alla 

till liv igen, precis som Jesu uppståndelse. 

Förr tände man eldar för att säkra 

fruktbarheten, tillväxten och skörden. 

På 700- talet överfördes våreldens 

betydelse på Gud och Jesus. Tron är 

påskljuset och en utgångspunkt för livet. 

Det tvistas om våreldarnas betydelse för att 

skrämma bort rovdjur inför kornas och 

fårens betessäsong eller om eldandet var 

ett medel att hålla häxor på avstånd. 

Om man jämför med idag kan man se att 

betydelsen av olika ting under århundraden 

förändras något enormt. Alla saker pekar 

på en viss symbol, på en viss betydelse och 

precis samma sak kan ha olika betydelser i 

olika länder. Vilken symbol en viss sak får, 

är invävt i ett kulturellt och historiskt 

kontext och det betyder inte alls att alla 

personer från samma kultur och tid ser en 

sak precis på samma sätt. 

Ibland kan det vara väldigt svårt att veta 

hur en betydelse av bara ett ägg har 

kommit till. Och hur gemensamheter 

människor emellan i en tolkning har 

uppstått. Egentligen hittar man bara 

fragment som svar på en sådan fråga för 

det är omöjligt att kunna omfatta allt. Vi är 

alla så mångsidiga och gestaltar livet så 

mångsidigt. Men vi delar ofta upp livet i 

kategorier för att förenkla det, för att ha det 

som en hjälp när vi vill förklara något. 

Men är livet bara svart eller vitt, varmt 

eller kallt, rätt eller fel? 

Det vore kanske lite för tråkigt att se det 

bara på detta sätt och en rikedom att 

försöka att hitta mångsidigheten i stället, 

att se alla "färgerna" på påskbordet och 

veta att bakom ett helt "vanligt" påskbord 

t.ex. står en hel unik historia som förbinder 

dig med andra, men som också framkallar 

ditt helt egna synsätt. Det är vår påsk, men 

också din helt egna. 

Boel Cederqvist 

 

 

Glad Påsk! 
Boel 



Vita “Gula sidorna” 
är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och 

vill marknadsföra sig här. 

Listan uppdateras en gång per år. Vill du vara med så hör av dig till red, det är givetvis gratis. 

 

Byggnadssnickeri Utför det mesta inom husbyggnation 

Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49 

Datorer Programmering mm 

Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42 

Fågelholkar Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st. 

Per Johansson Grönadal 0459-851 59 

Gjuteri Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. 

Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Hästar Uppfödning av arabhästar 

Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95 

Konfektyr Tillverkning och försäljning av karameller mm 

Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18 

Konst Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk 

Björn Jäderås Gäddeviksås 0459-851 43    www.bjk.g.se 

Utför gåramålningar och säljer Mienljusstaken 

Karin Cederqvist Grönteboda 0459-840 33 

http://www.imperativepro.com/karin.html 

Bildkonstnär och art director 

Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05 

Produktion och försäljning av teckningar och målningar 

Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18 

Massage Massage och muskeltöjning 

Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35 

Projekt EU-projekt och internationella nätverk. 

Bodil Nilsson  Yttra Källehult 0459-851 85 

Skogsbruk Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk 

Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059 

Smide Konst och järnsmide 

Hjalmar Svensson Hakefors 0459-850 17 

Snickeri Utför div byggnadssnickerier 

Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98 

Sågverk Sågning av timmer samt kraftproduktion 

Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53 

Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ 

Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42 

Åkeri Styckegods och skogstransporter 

Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46 

Översättning Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska 

Clair Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05 
 



Bagarn och Lucia 
En söndagseftermiddag i början på 

december var det en kombination av Lucia 

och bygdehistorier som avhandlades i 

Bygdegården i Gäddeviksås.     / Björn 

 

Många var vi som lyssnade till 

"Urshultsbagarn" Sven Albin Karlsson. 

Och det var nog ingen som kunde låta bli 

att skratta åt hans dråpliga historier om alla 

möjliga bygdeoriginal. Att han bara kan 

komma ihåg allt. 

 
Han berättade tex om Petter Jönsson från 

Törnabygd. Petter hade ett litet kapital som 

han satte in på Urshults Sparbank. Men 

han litade inte riktigt på banken. 

 
Och när han dessutom fick höra att banken 

lånade ut hans pengar till andra okänt folk 

gick han halvmilen in till banken, tog ut 

pengarna, räknade dom och när han såg att 

det stämde så satte han in dom igen. Och 

samma procedur fortsatte han med varje 

vecka ända tills han inte orkade gå mer då 

han fortsatte med att åka taxi istället. 

 

Nu på senvintern känns det kanske lite 

konstigt med Lucia men det blir det i alla 

fall. Och inte bara det, det blir både tomtar 

och en stjärngosse också. Det kan väl lysa 

upp även nu. 

Jättefin och stämningsfull sång av dom 

små under ledning av Agneta G-K. 

 

 
Afterlucia. 

Kvällens (kanske bygdens?) längsta hår. 



Hemsidan 
Jag har passat på att studera vår webbsida. 

Måste säga att Agneta har gjort ett jättebra 

jobb med den. Överskådlig och lätt att hitta 

i och framför allt uppdaterad. 

Uppdateringen brukar vara den svåra 

punkten i nästan alla sidor. Nu hänger det 

bara på att jag inte glömmer att skicka över 

material till henne. 

Bra jobbat Agneta! 

Kolla:  www.netg.se/miengruppen 

/Björn 

 

Julpyssel 
På Lucia var det julpyssel i Bygdegården i 

Gäddeviksås. 

Dom små gjorde smällkarameller och de 

något äldre stöpte ljus under ledning av 

Karin och Olle Bergman. Och Ferdinand 

fotade. 

Bronsåldern 
Jag planerar att göra en utställning i 

gjuteriet under våren eller försommaren 

men har inte bestämt datum ännu. 

Samtidigt skall vi, jag och några 

arkeologer, försöka att gjuta på 

bronsåldersvis. Förhoppningsvis skall vi 

lyckas med det som man kunde för 

tusentals år sedan. 

/ Björn 

 

http://www.netg.se/miengruppen


 

Mars: 
 

  

Onsd. 17/3 19:00 Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård 

Pastorsadjunkt Barbro Fellinger från Vederslöv, nybliven 

pastorsadjunkt i Urshult medverkar.  

Det blir servering, paketauktion till förmån för Lutherhjälpens 

fasteinsamling - tag med paket! - och som avslutning film med 

John Nilsson. Allt enligt gammal god tradition! 

Arr: Tingsås församling 

 

Onsd. 24/3 

 

19:00 Fiskestämma i Bygdegården Gäddeviksås. 

Sedvanliga mötesförhandlingar. 

Egon Carlsson, Urshult, visar filmer från bygden. 

Kaffeservering.  Välkomna 
 

   

April: 
 

  

Tisd. 6/4 19:00 Bygdegårdsföreningen och Miengruppen har årsmöte i 

Bygdegården 

Fika ordnas. Välkomna 

Gun 0477-150 80 Bygdegårdsföreningen 

Bodil 0459-851 21 Miengruppen 
 

Långfred. 9/4 18:30 MIF:s vårfest. Supé med dans till Svennes orkester. 

Anmälan senast 4/4 till Peter tel. 0459-850 61 eller till  

Jörgen tel. 0459-820 17.    Välkomna 
 

Lörd. 17/4 Tid meddelas 

senare 

Med MIF till Rügen. 

För medlemmar och övriga i mån av plats 

Anmälan senast 4/4 till Peter tel. nr 0459-850 61 eller  

Jörgen tel. nr 0459-820 17 
 

Fred. 30/4 20:00 Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats. 

Sedvanligt program. 
 

   

Maj: 

 

  
 

Lörd. 1/5  Manusstopp Mieninfo nr 2 / 2004. 

Aktiviteter under juni, juli och augusti. 

Om Du skriver på dator, skicka gärna via e-post eller skicka en 

diskett eller cd. 
 

 

 

Händer runt Mien


