
              

EDSHULTS FÖRSAMLING 

 

När detta skrivs, har vi just klarat av de två 

gudstjänster som var planerade för Edshults 

kyrka för påsken 2012. Tillsammans med 

skärtorsdagsmässan i Hult och pastoratsmässa 

i samma kyrka på Annandagen bildas 

helheten för att förklara påskens mysterium.  

Från att Jesus blev förrådd över korsfästelsen 

till uppståndelsen och de två lärjungarnas 

samtal med honom, utan att de först kände 

igen honom. Vilken dramatik! 

 

Gudstjänsterna hade också en musikalisk 

dramatik; Skärtorsdagens lugna tvärflöjt och 

orgelmusiken som bröts mitt i psalmen, 

genom långfredagens ”a capella” och sedan 

påskdagens procession och sång av en 

ekumenisk kör förstärkt med trumpet. 

Därefter; glädjeropet ”Kristus är uppstånden”, 

på vilket den 24-hövdade församlingen 

svarade: ”Ja, han är sannerligen uppstånden.” 

En fin kyrklig påsk, regisserad av duktiga 

ledare. 

Vår kyrka har också fått tillskott på 

inventariesidan. Två processionsljus-hållare 

kompletterar nu processionskorset. Ett fint 

hantverk, utfört av Anita Pettersson. 

Vasaloppsgudstjänst har vi avverkat. Vår 

tekniskt intresserade präst Henrik Broman 

hade ordnat storbild, så alla såg bra. 

                                         (forts. sista sidan) 
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(från nr 3 2007) finns nu på: 
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Hej allihop! 

 

Den första maj ska vi öppna dörren på 

Mycklaflons camping igen. Vi är sugna på att 

stanna hela sommaren på campingen . Förra året 

var en mycket bra upplevelse. Vi hade inte 

erfarenhet då det var sehr spännande. Naturligtvis 

gjorde vi  mycket fel, men vi lärde oss mycket . 

Vi hoppas göra det bättre detta året.  Den enda 

negativa upplevelsen  var att vår holländska 

flagga blev stulen. 
 

Vi vill gärna tacka alla som hjälpt oss förra året 

med midsommar festen och vi hoppas att alla 

kommer tillbaka detta året.   

Nytt på campingen är två vattencyclar och den här 

vintern hade vi gjort mycket reklam för 

campingen och vi har också utvecklat en ny 

websidan.  

Du kan titta på www.mycklaflonscamping.com. 

Vi  är glada att det  just nu har kommat de första 

reserveringarna  till sommaren. Ofta är det 

människor som varit förut på campingen och de 

kommer tillbaka när de älskar omgivningen, 

naturen och sjön. De tyckde det var så vackert och 

lugnt. Vi tycker det också. Vi missade våra 

härliga promenader i den svenska skogen i 

vintras. 

Vi hälsar alla mycket välkomna på vår terras igen 

och hoppas att det bli en härlig sommar. 
 

Med vänliga hälsningar 

Ben Schimmel och Hanny Harmsen  

 

http://edshult.eu/Edshult_hem.htm
http://www.mycklaflonscamping.com/


 

 

Protokoll fört vid Edshults samhällsförenings årsmöte i Edshults församlingshem  fredagen 

den 2 mars 2012 kl 19.00. Ca 35 personer var närvarande på mötet. 

 

§ 1 Öppnandet  

Ordinarie ordföranden, Sivert Karlsson hälsade de församlade välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet   
Till ordförande för mötet valdes Anders Gustafsson och till dess sekreterare Evert Alf, då ordinarie 

sekreteraren hade förhinder. De valda trädde omedelbart i tjänst. 

§ 3 Justering 

Sven-Olof Hultberg och Irene Melkersson utsågs att justera protokollet. 

§ 4 Är årsmötet behörigt utlyst? 

Enligt stadgarna skall årsmöte tillkännages i Edshultskontakten minst två veckor före utsatt dag och 

tid. Så hade också skett. Mötet ansågs behörigt utlyst. 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Av ordföranden upprättat förslag till dagordning godkändes. Plan för campingområdet skall också 

tas upp vid lämpligt tillfälle. 

§ 6 Verksamhetsberättelse för år 2011. 

Berättelsen var bilagd dagordningen. Den föredrogs av Sivert Karlsson och godkändes. 

§ 7 Resultat- och balansräkningen. (Huvudkassan). 

 Kassören, Åke Wrigfors föredrog föreningens ekonomiska ställning. Den visar en vinst på 15950 kr 

för det gångna verksamhetsåret. Vinsten läggs till eget kapital. Detta blir då vid årets slut 127 186 kr 

Huvudkassans resultat- och balansräkning fastställdes. 

§ 8 Revisionsberättelse, huvudkassan. 

Närvarande revisorn Bo Arenkrantz läste revisionsberättelsen beträffande huvudkassan. 

Ansvarsfrihet förordades. 

§ 9 Resultat- och balansräkningen (Campingssektionen) 

Kassören föredrog också campingssektionens ekonomiska ställning. Därvid framkom, att årets 

verksamhet gett en vinst på 1168 kr. Sektionens egna kapital är 269 311 kr. Sektionens resultat- och 

balansräkning fastställdes. Förre arrendatorn har åsamkat en kundförlust på 24137 kr 

§ 10 Revisionsberättelse, campingsektionen. 

Även revisionsberättelsen beträffande campingssektionen föredrogs av Bo Arenkrantz. Ansvarsfrihet 

förordades. 

§ 11 Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades såväl styrelser som enskilda ledamöter ansvarsfrihet 

för 2011 års förvaltning både vad gäller huvudkassan och campingssektionen. 

§ 12 Val: 

a/ Till styrelsens och föreningens ordförande för en tid av ett år omvaldes Sivert Karlsson 

b/ Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år omvaldes Arnold Adolfsson,  Lars-Göran Karlsson 

och Georg Albinsson. 

Kvar i styrelsen med ett år kvar på mandattiden är också Erik Andersson, Ingvar Johansson och Åke 

Wrigfors. 

c/ Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år valdes Lennart Karlsson, Leif Karlsson och Mari 

Sander.  

d/ Till styrelse för campingssektionen för en tid av ett år valdes Sivert Karlsson, ordförande, samt 

Åke Wrigfors, kassör, Erik Andersson, Sören Johansson och Olle Linno, ledamöter.e/ Utöver dessa  

 

 



 

val, får styrelsen själv tillsätta de kommittéer och utse de funktionärer som föreningens aktiviteter 

kan kräva. Särskilt kan detta gälla inför en eventuell Edshultsdag, därest styrelsen finner det möjligt 

att även i år arrangera denna tillsammans med Edshults församling.  

f/ Till revisorer för föreningens och campingsektionens verksamhet och ekonomi, för ett år, valdes 

Kenneth Jonsson och Bo Arencrantz med Bengt Svahn som ersättare. 

§ 13 Valberedning 

Till valberedning för ett år omvaldes Gun-Britt Arencrantz och Anders Gustafsson och nyvaldes 

Kerstin Eriksson. Anders Gustafsson blir sammankallande. 

§ 14 Edshultskontakten. 

Nuvarande redaktören för Edshultskontakten, Klas Moser, omvaldes i funktionen även för 

innevarande verksamhetsår. Han har dock gjort klart, att material som skall ha förutsättning av 

komma med i publikationen, måste komma till redaktionen genom e.post. Hans tid medger inte 

något annat. Under diskussionens gång åtog sig Evert Alf, att skriva om handskrivet material till e-

post och skicka detta vidare till redaktionen. Förutsättningen är dock, att ett datum finns fastställt när 

kontakten skall komma ut, samt att grundmaterialet är honom till handa senast en vecka före sista 

datum för inlämning. Varje medlem bör också  vara öppen för vad som kan vara värt att skriva om i 

kontakten och bidra med material så långt det är möjligt. Edshults-kontakten blir vad vi hjälps åt att 

göra den till! 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för år 2013 
Medlemsavgiften för år 2013 fastställdes till 100:- per familj. Enpersonshushåll räknas också i detta 

sammanhang som en familj. 

§ 16 Verksamhetsplan för år 2012 

Sivert Karlsson uppgav, att årets verksamhet sannolikt kommer att te sig ganska lika tidigare års. 

Som nämns i § 14 ovan planeras Edshultskontakten komma ut några gånger. Inflödet av material 

samt vilken tid som kan avsättas till den, får styra hur många gånger det kan bli. Om det blir någon 

Edshultsdag, får styrelsen snart ta ställning till. Sista söndagen i juli blir det i så fall, som traditionen 

bjuder. Då hantverksutställningen börjar kännas litet urväxt, måste det nog komma någon 

förnyelseaktivitet för att locka publik. Samråd måste ske med Edshults församling före beslut.  

Årsmötet överlämnar ärendet till styrelsen. 

Den stora biten i verksamheten är dock campingen. Fjolårets arrendatorer, Hanny & Ben, önskar, 

glädjande nog, driva campingen även i år. Likväl genererar campingen en hel del arbete såväl för 

campingsektionen som för föreningens styrelse. Inte minst som motpart till kommunen vad gäller 

plan över området. En plan, vari området fastställs att vara ett campingområde försvårar för 

lycksökare att omvandla det till något annat om campingen av någon anledning måste utbjudas till 

försäljning. En lösning av VA-frågan måste också till snart. Detta kräver också en viss beredskap. 

Årsmötet godkänner styrelsens plan för årets verksamhet och konstaterar med tillfredsställelse, att 

styrelsen har bred kompetens att tackla de frågor som kan komma upp. 

§ 17 Övriga frågor.                                                                                                                               

Inga övriga frågor förelåg för behandling. Årsmötesordföranden återlämnade därför klubban till den 

återvalde föreningsordföranden. Inga ”avhopp” som motiverade särskilda avtackningar förelåg. 

§ 19 Avslutning                                                                                                                                                

Ordföranden, Sivert Karlsson, tackade för förnyat förtroende att få leda verksamheten ytterligare ett 

år. Han riktade också ett tack till revisorer, till valberedning och till årsmötets ordförande, Anders 

Gustafsson. Därefter förklarade han förhandlingarna avslutade och inbjöd till dricka och 

smörgåstårta samt kaffe och kaka. Under samkvämet såldes sedan ett lotteri med kaffe och trisslotter 

som vinster. Därefter skedde spontant uppbrott.                                     Dag som ovan 

Evert Alf, sekr        Anders Gustafsson, ordf      Sven-Olof Hultberg, Irene Melkersson, just  

 

  



Vi vill påminna er alla som skickar inlägg att göra detta 

meddelst mejl till adressen nedan. Handskrivna inlägg 

riskerar att utebli från publicering p.g.a tidsbrist. 
 

 
Glöm ej att betala MEDLEMSAVGIFT  2012 

 

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

eller vid årsmötet 

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

 

2/ Du som är medlem och bor utanför Edshults församling och vill ha pappersutgåva 

hemskickad ska betala in 55 kr BG 768-5183 för 2012 

 

 

3/ Tidning via mail skickas endast till medlemmar. 

 

 
(forts. fr. sid 1) 

En församlingsafton hölls den 20 februari. 

Tore Sand delgav oss litet av de kunskaper 

han har om emigrationen till det stora landet i 

väster. Kvällen blev lång, men knappast 

långsam. Mycket åskådningsmaterial fanns 

med. 

Fasteinsamlingen avslutades på 

Palmsöndagen. Sammantaget har den 

inbringat dryga 8000 kr, varav 7215 kr på 

Palmsöndagen. Kyrkliga syföreningen var i 

sammanhanget en mycket god givare. 

 

Edshults kyrkoråd behagar sammanträda 

tisdagen den 24 april med början kl 18.30. En 

kyrkogårdsexkursion inleder sammanträdet. 

Du som inte är med i rådet; hör av dig med 

synpunkter eller frågor till någon av 

ledamöterna, eller komminister Henrik 

Broman. Fastighets- och kyrkogårdsfrågor i 

övrigt får vi återkomma till i framtida 

kontakter. 

Ta del av pastoratsblad och Smålands-

Tidningens annonser, så håller du dig 

uppdaterad om kyrkans sammankomster.  

Väl Mött till dem! 
Edshults församling/gm Evert Alf 

 

Stallarp Missionshus  
 

Missionshuset i Stallarp har på nytt fått nya 

ägare. Den danska familjen Jensen, som 

förvärvade missionshuset 2004 av missions-

församlingen, har just avyttrat detsamma.  

 

Nya ägare f.o.m. hösten 2011, är makarna 

Lehna Margareta och Mattias Edwall, Nacka. 

Mattias, som driver ett fotoföretag, är son till 

den kände skådespelaren och regissören m m,  

Allan Edwall. 

Undertecknad har varit i telefonkontakt med 

Edwalls i Nacka. Mattias berättade då bl a, att 

han som yngre fick följa med till Småland på 

somrarna i samband med att fadern, Allan 

Edwall, var involverad i huvudrollen vid  

inspelningarna av filmerna om ”Emil i 

Lönneberga.” 

Vi Edshultsbor hälsar familjen Edwall 

välkommen som fritidsboende till socknen och 

bygden.    /Tore. 
 

Mycklaflons Camping 

öppnar 1 maj 

Varmt Välkomna! 

 

edshults-kontakten@mail.eksjo.com 
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