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Välkommen till Gäddeviksås! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I december förra året flyttade Jimmy och Pernilla hit med deras tre pojkar: Elias (1,5) Kasper (4) 

och Anthon (5). Jimmy jobbar som lastbilchaufför och Pernilla är för tillfället mammaledig. På 

tomten har Jimmy en verkstad med billyft. Han erbjuder sig att reparera och serva bilar, 

gräsklippare, röj-/motorsågar, cyklar m.m. 

Ring gärna Jimmy: 070 589 49 95  (innehar F-skatt). 

Varmt välkommen till bygden önskar grannarna! 
 

Gör du också som grannarna Jan och Jan. 

Presentera dina nyinflyttade grannar. Skriv en rad och ta ett foto eller be Ferdinand att fota. 

Eller om du är den nyinflyttade så får du gärna själv presentera dej och din familj. /Red. 

 

 

Grattis!! 
I juni fick Bygdegårdsföreningen Lions kulturstipendium. Motiveringen var att många arbetat 

ideellt i samband med renovering och installation av bergvärme. 

Föreningen tog tacksamt emot ett diplom och en check på 5000 kr. 



Smaklig måltid! 
När höstvindarna sliter tag i ett och annat och 

kylan biter sig fast, då gäller det att fixa till det 

lite på hemmafronten. En och annan person 

söker febrilt i IKEA-katalogen, men själv 

tycker jag att jag har inrett min boning för 

framtiden. Jag tar gärna en titt i en bra kokbok 

i stället eller låter fantasin koka ihop något. 

Den ekologiska vågen sköljer över hela 

Europa. Det finns stora mataffärer som endast 

säljer ekologiska livsmedel och det kan vara 

ett tecken på att vi söker oss tillbaka till det 

ursprungliga och det sunda. 

 

Förr var bröd det vanligaste livsmedlet i 

Europa (”Vårt dagliga bröd giv oss idag…“), 

men av spannmålen tillagade man också gröt, 

välling och pasta. Soppor, grytor och 

stuvningar var vanliga och man åt kyckling 

eller fläsk. 

Idag rekommenderas ibland att inta många 

små måltider, men då var det vanligt med två. 

Detta gällde mest för adel, präster och 

religiösa medlemmar. De uteslöt frukosten för 

att inte bryta nattens fasta för tidigt. För 

arbetarna var det dock nödvändigt att äta en 

frukost innan de började med sina arbeten. 

Eftersom man arbetade mycket med kroppen 

och bostäderna var kalla behövdes fet mat. Det 

var också vackert att vara tjock och det sågs 

som ett tecken på rikedom. Smala personer 

ansågs vara fattiga eller sjuka.  

 

Maten tillagades över eld. Spisarna blev 

vanliga först på 1800- talet och det fanns ugnar 

i större hushåll och i bagerier, en del av dem 

var flyttbara. Eldstaden låg först i mitten av 

bostaden, emot senmedeltiden började man 

med separata kök. Så undvek man rök och 

matos. Samtidigt avtog risken för spridning av 

eldsvåda. 

Det fanns också moderna köksredskap som 

stekpannor, grytor, kastruller och våffeljärn, 

men de kostade mycket pengar. En del av 

maten tillagades med spett över elden och i 

rika hushåll användes morteln och silen. Det 

ansågs lättare för kroppen att ta upp 

finfördelad mat. 

 

Om någon vill pröva på lite äldre recept så 

lycka till i höstrusket  ! 

 

 
Äggost (Recept från Lisa Leifsdotter) 
5 liter mjölk 
0,8-1 liter filmjölk 
10 ägg 
strösocker 
 
1. Värm upp mjölken. 
2. Vispa ihop filmjölk och ägg. 
3. Just innan mjölken börjar koka 

blandar du i filmjölksröran. 
4. Låt mjölken sjuda tills massan ”skär 

sig”. 
5. Ta upp massan och lägg den i ett 

durkslag och varva med socker. 
6. Låt stå i minst 5 timmar. 
Äts med grädde och sylt. Mums  
 

Gotländsk pannkaka 

½ dl grötrisgryn 
½ tsk salt 
2 msk smör 
7 dl mjölk 
3 dl grädde 
200 g hackad sötmandel 
3 hackade bittermandlar (eller 

bittermandelolja) 
3 msk honung 
1 g saffran 
3 ägg 
 
Koka riset i 3 dl vatten med saltet. Tillsätt 

smör och mjölk när vattnet är borta. Tillsätt 

sedan grädde och låt koka en stund. Rör ned 

mandel, honung och saffran. Vispa äggen 

och rör ner. 
 
Smöra och bröa en form och häll i smeten. 

Grädda i 25 minuter på 200 grader. 

Serveras ljummen med salmbärs- eller 

björnbärssylt och grädde. 
 
Saffransgräddkaka 
3 äggulor 
½ g saffran 
2 msk honung 
3 msk vetemjöl 
3 dl vispgrädde 
3 äggvitor 
  
Rör samman äggulor, saffran, honung och 

mjöl. Vispa grädden och vitorna för sig. 

Vänd försiktigt ner dom i saffranssmeten. 

Häll smeten i en smord ugnssäker form med 

raka kanter. Grädda i nedre delen av ugnen 

på 175 grader i ca 40 minuter tills kakan 

fått fin färg. Servera med hallon eller 

björnbärssylt. 
Boel Cederqvist 

Blåhallon (Rubus caesius), på Gotland kallade salmbär, är en halvbuske besläktad med björnbär, med bär som påminner 

om hallon fast mattblå till färgen. /Wikipedia 

 



Årstider 
 

Räfsa löv, plocka ner äpplen 

Bära in trädgårdsmöbler, lägga 

granris på landen. Dra upp båten, 

sikfisket är över. Kvällarna skymmer, 

hösten har kommit. 

 

Skotta snö, sanda för halkan, sätta på  

vinterdäcken. Bära in ved, elda i kokspisen. 

Mata fåglarna. Strömavbrott. 

Mien har lagt sig under sitt kalla istäcke. 

Ja, nu är vintern här. 

 

Blåsippor, gullvivor, krokus, syren  

och konvaljedoft, Fåglarna letar efter  

föda till sina små. Potatissättning på åkern. 

Frösådd i trädgårdslandet. Klockan ändras 

för sommartid, ljuset återkommer. 

Oh, ljuvliga vår! 

 

Doftande hölass dragen av ardennerhäst 

Tröskans brummande på logen,  

körd med vandring. Slåtterkalas,  

dragspelsmusik med dans. Skratt och  

glädje. Grannsämja. Sommar från en 

svunnen tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Cederqvist (text och bild) 



Missionsauktion i brinnande sommarvärme: 

 - Tack alla generösa givare och köpare! 
 

Sista lördagen i juli, helt traditionsenligt, hade vi i Midingsbråte Kyrkliga Sykrets vår 

årliga auktion i Gäddeviksås Bygdegård. Det var strålande sommarvärme och bästa 

badväder - men uppslutningen var ändå god - väl över 70 personer.  
 

Lasse i Jönsamåla debuterade som vår ropare, och det gjorde han med en lagom 

blandning av humor och kollektvädjan. Och buden var generösa. Helt otroliga var 

buden på stenugnsbakat bröd, kakburkar, saft, sylt, ostkakor. Och där var, 

blekingebroderier, hemvävda mattor i friska färger, och mängder av andra alster och 

ting. Ett lite speciellt föremål var en schal - virkad av hemkardad och hemspunnen ull 

från trakten.  
 

Lite dramatik skapade ett brandtillbud mitt under auktionen! Det brann i dämparen till 

stora salens lysrör - en liten låga i apparaten, men tät rök fyllde biljettkuren. Tack och 

lov hängde en brandsläckare precis under dämparen så det gick snabbt att släcka. Och 

dessbättre var tillbudet inte värre än att auktionen kunde återupptas sedan lokalen 

vädrats. 
 

Direkt efter avslutad auktion höll Britt-Louise Billvik en helgmålsbön med en 

betraktelse kring söndagens episteltext, den om nådegåvorna. Och därefter bjöds alla 

som så önskade på bredda smörgåsar och något att dricka. En trevlig avslutning tycker 

vi som medverkade. 
 

Resultatet från auktionen är inte helt sluträknat, men kring 51 000:- ligger det helt 

klart. Otroligt bra, speciellt som brandtillbudet tog bort lite tid från auktionerandet. 
 

Vi vill tacka alla som bidrog till det fina resultatet. Tack alla Ni som handlade, köpte 

lotter, bidrog med alster av skilda slag, skänkte pengar eller hjälpte till vid auktionen.  

Vad många goa, snälla och givmilda människor det finns! Vi känner en stor 

gemenskap kring Missionsauktionen i Bygdegården.  Pengarna kommer till ofantlig 

nytta, det vet vi: Till skola, hälsa, vatten, och hjälp till egen försörjning, mm - i 

huvudsak via Världens Barn, Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission. 
 

/Gullan, Grete, Emmy, Rose-Marie, Sofia och Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drevån vid Miens norra ände. Foto: Jan Roelf (beskuren) 



Grillafton vid Gårdsgölen i Hunnamåla. 
Så har den årliga grillaftonen vid Gårdsgölen i Hunnamåla åter ägt rum. Efter en regnig dag 

visade sig solen vid den natursköna grillplatsen, som Christer Martinsson iordningställt så fint 

för oss. Tack, Christer! 

 

En trevlig tipspromenad inledde 

kvällen. Den var sammansatt av 

Karin Mellgren och den 

avslutades vid Gårdsgölen. Där 

välkomsttalade CW Mellgren och 

meddelade att anslagstavla nu var 

uppsatt vid Öjasjömålakorset. 

Runt borden var ca 50 personer 

samlade. Med slokhatten på 

spelade Jan Sköld härlig 

sommarmusik på sitt dragspel, 

medan festdeltagarna samsades 

runt grillen. 

Sofia Ihlström tog gitarren och 

Jan Sköld till hjälp och ledde 

allsången. Lotterier med många 

skänkta vinster vann stort intresse och det var många som så småningom gick hem med 

vinstpaket. 

 

Gemytligt och trivsamt var det allmänna intrycket. Alla tackade Brith och Hasse Martinsson, 

Karin och CW Mellgren Sofia Ihlström och Jan Sköld för en härlig kväll vid Gårdsgölen och 

samtliga hoppades på återseende år 2009. 

S.L 



Fika vid badplatsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tog nogle billeder den dag der var kaffe og fika ved badplatsen 

Hälsinger Kalle med fjärilerne 

 



Bredband - En evig plåga? 

I närmare tre veckor har en del av 

Mienbygdens invånare, som abonnerar på 

Telenors mobila bredband, varit utan 

förbindelse med yttre rymden. Inte alla, 

och inte konstant. Ett par tre dagar har det 

fungerat, och nästan en gång dagligen i två 

minuter.  

   Själv har jag tillbringat timmar, om inte 

dagar, med att ringa till Telenor för att 

felanmäla, få goda (ganska dåliga, visade 

det sig) råd om hur och vad jag skulle göra. 

Har fått kramp i armen av att vänta på min 

tur - det kan ta väldigt lång tid – för att 

sedan i vissa fall föra timslånga samtal 

med kundservice. Ytterligare en drabbad 

abonnent har felanmält, och lustigt nog 

fick vi allt som oftast olika förklaringar på 

misären. 

   Det har varit sommar, vilket innebär att 

supportpersonalen inte är kunnig. Min 

egen förklaring, men det gör ju inte 

situationen mer acceptabel. 

   Det finns en annan förklaring: om det 

bara är två personer som bemödar sig om 

att felanmäla, så blir man kanske inte tagen 

på allvar på samma sätt som om alla 

drabbade hörde av sig. Det skulle trots allt 

göra det lite enklare för företaget att förstå 

att här fanns ett allmänt problem. 

 

Nu fungerar det igen: Jag fick kontakt med 

ett högre höns och därifrån tog det inte så 

lång tid. 

MEN: Jag skulle alltså vilja uppmana er 

att felanmäla så fort det inte fungerar 

igen, det är inte så svårt, och det blir 

liksom bättre tryck med flera röster. 

 

Har haft kontakt med Jan Larsson för att 

försöka få till stånd ett informationsmöte 

till hösten om IT-situationen. Det skulle 

vara bra om vi i obygden kunde få lite 

objektiv information om vilka möjligheter 

det finns framöver, vad man ska/bör satsa 

på mm. 

 

Är fiberoptik det bästa och mest 

tillförlitliga och hur ser möjligheterna ut 

för oss. Från regeringshåll ska det fattas 

beslut om flera pengar till utbyggnad, från 

kommunalt håll säger man sig vara villig 

att skjuta till….. 

Vi får väl se, själva måste vi också vara 

inställda på att lägga en summa.  

Claire 

 

E-postutskick 

Vi hinner alltså inte få med någon kallelse 

till ett eventuellt bredbandsmöte i detta 

nummer men jag gör ett massutskick i så 

fall. 

 

Ni som är intresserade har väl redan någon 

sorts uppkoppling och kan ta emot 

Miengruppens massutskick med 

påminnelser mm. Alltså ni som har anmält 

en e-postadress till mej. Idag har jag drygt 

50 adresser i utskicken. 

Och har du inte gjort det och vill ha lite 

info från Miengruppen, Mieninfo, andra 

föreningar, bygdebor mfl så hör av dej till 

mej på: info@bjk.g.se 

Skicka i så fall gärna flera adresser. Både 

hem och till jobbet så vi kan sprida info 

även i en situation med tex elavbrott i 

bygden. 

 

Jag får några i retur med ”okänd adress” 

vid utskicken. Om du fått utskick tidigare 

men inte nu längre så anmäl den nya 

adressen. 

 

Och du som vill sprida info eller frågor, 

köpa/sälja något etc. eller vill debattera ett 

ämne i bygden så hör av dej så skickar jag 

ut. 

 

Björn 0459-851 43 

mailto:info@bjk.g.se


Skrot är det roligt? 
Många har nog sett skulpturer av skrot men 

man kan även göra mindre saker som 

smycken av skrotet. Bra för det behövs inte så 

stora resurser och plats. Skrotsmycken kan 

man göra vid köksbordet med hjälp av några 

få verktyg eller som Ros-Marie och jag tänkt 

oss, i Bygdegården. 
 

Under en eller ett par kvällar i höst/vinter 

träffas vi som är intresserade och hjälper 

varandra att göra smycken och miniskulpturer 

av skrot. 

 
Ståltråd och kapsyl      Rostig plåt och plastbit 
 

Skrot tycker man finns i överflöd men försök 

att hitta det när du behöver så märker du att 

det inte är så lätt. Att hitta en bit rostig 

ståltråd på landet kan vara svårt. I stan är det 

nästan omöjligt. Vi är för duktiga på att städa. 

Sopor finns det kanske men skrot med charm 

är värre att hitta. Men ibland dyker man på 

lite och då gäller det att fylla fickorna. Kanske 

en kapsyl som är lite tillplattad och rostig i en 

kant, ett fynd. En fint slipad glasbit eller sten 

från stranden blir ofta dekorativt. 

Metaller, jag använder gärna rostiga eller 

oxiderade, i form av tråd eller plåt är bra att 

infatta andra material i. En liten färgglad 

plastbit, en rolig sten från grusgången, en 

glasbit eller liknande kan ofta lätt kombineras 

med metallen. Eller varför inte använda lite 

textil eller kanske en ny (hu!) plastpärla. Plåt 

från lackerade konservburkar eller ölburkar 

kan ibland vara fint. 
 

Men man kan också som Anne Jensen, som 

ställer ut skrotsmycken på konstrundan i 

Kornalycke, använda finare skrot. Hon 

använder ofta blanka mässingsdelar från 

klockor och dylikt. Besök gärna henne och 

kolla. 

 
Vad behövs då förutom skrot? Några olika 

tänger av hyggligt bra kvalitet är kanske det 

viktigaste. Det är ju ofta metalltråd som skall 

bockas och klippas. Man får prova sig fram vad 

man tycker är bäst men en tång med runt 

tvärsnitt på käftarna är bra för att göra små 

ringar och öglor av ståltråd. 

En plåtsax och några filar är bra att ha, kanske 

en borrmaskin för att göra hål för t.ex. hängen. 

Och så skaffar man ju vad som behövs 

efterhand. 

Det kommer att finnas en uppsättning verktyg i 

Bygdegården men ta gärna med skrot och några 

egna verktyg så slipper du sitta och vänta på att 

ett verktyg skall bli ledigt. 
 

Det skall gå fort och vara billigt tycker jag. 

Man snor lätt ihop ett smycke på en kvart tjugo 

minuter eller fortare med lite vana. 

Ge dej en kvart om dagen så kan du ha ett nytt 

smycke varje dag. Men 365 smycken om året, 

eventuell skottdag fri för frierier, vad gör man 

med dom? Några kan ju lätt byggas om och 

andra kan man skänka bort men det blir många 

under en livstid. 

Så börja samla skrot redan nu! 

Uppmanar Björn 
 

Om Du vill vara med så kontakta Ros-Marie 

och anmäl ditt intresse tel. 0459-850 08. Det 

kostar inget för oss i bygden. 

 

Konst- och Hembygdsrundan 
I år är den lördag och söndag 6-7 september 

(alltid första hela helgen i september). Vi blir 9 

utställare i Mienområdet i år. På Sjörup i 

Gäddeviksås: Christer, Sebastian och jag samt 

3 gästutställare. Ewa Schander med sina 

blandtekniksreliefer och Lothar Krenz med 

koppar- och mässingssmide känner vi sedan 

förra årets utställning med Tingsrydgruppen 

samt Annelie Haack. Som tidigare år har vi 

Anne och Benny i Kornalycke samt i periferin 

Eva Stormöga i Knällsberg. 

Ny som utställare i år i vårt område är alltså 

Annelie Haack. Hon bor dels i Pinneberg 

utanför Hamburg dels i Grönadal. Annelie med 

maken Claus är mer och mer på glid över till 

Grönadal och bor där nästan halvtid nu. 

Annelie jobbar mest med måleri, grafik men 

experimenterar också med olika kollage i sina 

tavlor. 

Björn 



Jättekaffekalaset 
I mitten av augusti var det jättekaffekalas i Bygdegården i Gäddeviksås. Över 30 damer (inga 

herrar) hade bakat en oändlig mängd kakor, bullar och andra go’saker. För en ringa summa åt 

och drack över 140 gäster tills dom storknade. 
 

Gun berättar att till våren planerar vi ett nytt kaffekalas och då återkommer vi med nya 

önskemål om bakande. 

 

I köket var det full sjå 

att serva alla gäster och 

fixa rent porslin. 

Varmt tack till alla er som 

bakade! Foto: Ferdinand och Björn 



September:   

Onsd 3/9 19:00 Visans Vänner. Viskväll i Bygdegården i Gäddeviksås 

 

Lörd sönd 

6-7/9 

10:00 – 18:00 Konst- och Hembygdsrundan. 

Se separat artikel. 

Kartor och info hos Björn 0459-851 43 

Lörd sönd 

6-7/9 

10:00 - 18:00 Kaffeservering med våfflor 

Bygdegården Gäddeviksås 

 

Oktober   

Lörd. 4 /10  Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården 

Damer kl. 14:00 –15:30 

Herrar kl. 15:30– 17:00 

 

Lörd 4/10 

 

19:00  Visans Vänner har Ärtsoppekväll i Parken i Ryd 

Ärtsoppa. Kaffe med god kaka. Trubadurer underhåller. Lotterier 

Kontaktperson: Gun Ihlström 0477-150 80 

 

Sönd. 5/10 15:00 Melodikryss med Agneta i Källehult. 

Bygdegården i Gäddeviksås 

Fika. Alla välkomna 

 

November:   

Lörd. 1/11  Manusstopp nr 4 -08. Aktiviteter i december 2008 samt 

januari och februari 2009. 

Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att 

hända. Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller e-

post. Du kan också be Ferdinand att fota. 

 

Onsd. 5/11 19:00 Visans Vänner. Viskväll på Café Pärlan i Ryd 

 

Lörd. 15/11 18:30 

 

Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås 

Orkester: Madde och Grabbarna 

Boka dig redan nu hos Tord och Tea tel. nr 0459-851 46 

Obs. Anmälan är bindande. 

 

Fred. 21/11 

Lörd. 22/11 

16:00 

10:00 

Ljusstöpning i Bygdegården i Gäddeviksås 

Föranmäl dig till Karin Bergman tel.nr 0459-85004 

December:   

Onsd 3/12 19:00 Visans Vänner har julfest i Bygdegården i Gäddeviksås. 

Det serveras gröt, skinksmörgås och kaka 

Kvällens överraskning dvs. någon speciellt inbjuden gäst. 

 

Sönd. 7/12 16:00 Välkomna till MIF:s info@julfest i Bygdegården i Gäddeviksås 

 

Händer runt Mien


