
              
EDSHULTS FÖRSAMLING 

 
En  ny ”Kontakt” har avviserats! Då måste vi 
försöka från församlingens sida att få ut litet 
information. 
 
När man först skall gripa sig verket an, får man 
nästan samma känsla som när man på hösten 
skall plocka lingon och kommer till en mängd 
tuvor som lyser klarröda i solskenet.  
Där står man med plockaren i hand och vet inte 
var man skall börja.  
 
Senast var det LRF-söndagen som klarades av 
och som verkligen förtjänar att omnämnas. En 
fin gudstjänst inledde, med rutinerade men ändå 
engagerade och spontana kh Birgitta Carsnäs 
som ledare och med kn Kjell Nilsson som 
gästpredikant. Inge Danielsson var kantor och 
körledare för en kör med deltagare från fyra 
”kyrksocknar”.  
 
Vägen till livet var temat och detta gick också 
igen i psalmerna. ”O, hur saligt att få vandra” 
stannade kvar i huvudet dagen ut. LRF:s 
frontfigurer Anette och Johan med väloljat team 
bjöd sedan på tipspromenad, lotterier, gott fika 
med dubbelmacka och tårta.  
En fin tradition, som bör fortsätta. Gärna med 
fler  besökare. Var fanns ortsborna -70? 
 
 

Mycklaflons Camping & Servering 
öppnar 1 Maj - Varmt Välkomna 
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Ordföranden har ordet 

 
Vintern har rasat ut, äntligen, och vi välkomnar 
våren. I detta nr. av kontakten brukar vi införa 
protokollet från årsmötet. Pga. dess storlek får 
den som vill ta del av det, ta kontakt med mej 
eller någon annan i styrelsen för utskick.  
 
Vi hälsar Birgitta Ryden i Sjöarp välkommen  
i styrelsen, samt tackar Ingvar Johansson i 
Vickenstorp som efter mångårigt arbete  
i styrelsen avgått. 
I övrigt blev valen till platserna oförändrat. 
På årsmötet beslöts även att genomföra Edshults-
dagen den 28/7. Det blir för den 30:e gången och 
jag hoppas och vädjar till alla att hjälpa till. Jag 
tror på en extra välbesökt Edshults-dag eftersom 
Ingemar Nordström ska spela i kyrkan. Lite av 
övriga programmet är också bokat.  
 
Hanny & Ben återvänder till  Mycklaflons 
Camping 28/4.  1 Maj kan man säkert beställa en 
räkmacka att avnjutas på terassen i en förhopp-
ningsvis värmande vårsol.  
 
Tel. till campingen 0381-43000 
/ Sivert Karlsson i Förenäs  
 

http://edshult.eu/Edshult_hem.htm�


     Ingelas Sommarbod 
Den 15 juni öppnar Ingelas' Sommarbod för säsongen.  
Som vanligt är utbudet såväl Second Hand som egna  
prod. bl.a. salvor o honung       
                                     Välkomna 

 
Dags att betala MEDLEMSAVGIFT  2013 

 
1/ 100 kr/familj inbetalas till BG 768-5183. 

eller vid årsmötet 
    glöm ej att ange namn och e-mail adress   (tack) 

 
 
 

 

Som det nu ser ut, blir det nog invigning av 
askgrav- och minneslunden den 26 maj. Det är 
inte mycket jobb kvar att göra och 
sannolikheten för att marken skall torka ur 
tillräckligt för att göra allt klart, är hög. 
Altartavlan från Stallarp har tyvärr inte hittat sin 
plats ännu. Förslaget att sätta upp den över 
sidoaltaret till höger i koret, godkändes ej av 
länsstyrelsen. På väggen i Lill-kyrkan m e m 
ingången har också varit på förslag. Nu kör vi 
ett varv till med tillståndsmyndigheten för en 
plats på norra långsidan, längst ner mot 
läktarbröstet. 
Vad skall vi göra med häcken vid vägen på 
församlingshemstomten? Tyck gärna till och 
hör av Er till kyrkorådet. 
 
Sommarens stora evenemang blir nog 
Edshultsdagen. Kyrkans bidrag blir en konsert 
av  Ingemar Nordström kl 11.00. Väl Mött! 
 
Från 1 jan 2014 skall vi som bekant ingå i nya 
stora Södra Vedbo pastorat med hela Eksjö 
kommun samt Norra Solberga-Flisby som 
geografiska gränser.. 
 
 
 

Vid kyrkovalet den 15 september väljer vi det 
nya kyrkofullmäktige. Ett antal listor kommer 
det att finnas 
 
Från vårt område, gamla Höreda pastorat, 
kommer det att finnas en samlingslista med 
namnen Lars-Åke Andersson, Mats Sandell, 
Åsa Hultegård och Carin Sandberg-Hamar i 
nämnd ordning överst på listan. Tre kryss får 
man använda i kyrkovalet. Skall vi sikta på 
minst 40 % valdeltagande från kyrkotillhöriga i 
Edshult? Självklart! Det är Du som har bollen. 
Avgör! 
Just nu pågår ett nytt anställningsförfarande 
beträffande kantor i vårt pastorat. Den vakanta 
tjänsten berör ju främst Hults och Edshults 
församlingar. Åtta sökande lär det finnas, så 
nog borde det gå att finna den ”rätta”. Det 
hastar dock, eftersom vakantsituationen är 
besvärlig att lösa. 
 
Väl mött framöver! Läs pastoratsblad och 
tidningarnas annonser! 
För Edshults församling/gm Evert Alf 
 

Till er som vill bidraga med material till Edshultskontakten men 
saknar dator och möjlighet att mejla, skriv gärna ett vanligt  brev och 
posta det till Evert Alf, Förenäs 57593 Eksjö,  som har lovat att föra 
över materialet till publicerbar form. På det viset får även ni eran röst 
hörd. /red 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edshults-kontakten@mail.eksjo.com 
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