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Ordföranden har ordet
Så blev det vinter iallafall fastän vi fick vänta en
bra bit in på nya året. Men många tycker nog en
kort räcker efter de 2 långa vi upplevt på rad.
Nu när ljuset återvänt kan man hoppas att få njuta
fina vinterdagar i skidspåren eller på sjöisarna i
dagsmeja å härligt solsken.
Denna årstid är också årsmötestid. Vi träffas den
2 Mars i Församlingshemmet för att som vanligt
prata om vad som varit och vad som komma skall.
Jag hoppas att kunna presentera nya planen för
campingområdet och så ska vi äta lite gott förstås.
Hjärtligt välkommen till årsmötet 2/3 19oo
Sivert Karlsson

EDSHULTS FÖRSAMLING
Redan har vi kommit ett gott stycke in på både
det nya kyrkoåret och kalenderåret 2012. Tiden
står verkligen inte stilla! Vädret är inte heller
konstant, vilket ställde till det i kyrkan strax före
jul. Då upptäcktes, att ett par tangenter ”hängde
sig” på vår fina Nordströmsorgel, så att den var
ospelbar. Hög luftfuktighet och sjunkande
innetemperatur tycks ha varit boven.

All ”julverksamhet” fick hållas i Lill-kyrkan
och vad värre var; en begravning kunde inte
hållas i Edshult, utan fick flyttas till Hult och
en vigsel fick genomföras utan orgelmusik.
Församlingens
företrädare
beklagar
naturligtvis det inträffade. En längre tids
uppvärmning
och
användande
av
luftavfuktare har emellertid gjort orgeln
spelbar igen. Sambandet mellan låg
temperatur och orgelns känslighet har ju
därmed bevisats. När ändå värmen har varit
på har utsidan på stora kyrkans altarrundel
målats om. På så vis har ju den extra
uppvärmningen kunnat användas till något
positivt.
Kylan ställde också till det i församlingshemmet förra helgen. Då hade det frusit i
vattenledningen till de två toaletterna i
hallen. Uppvärmning med extrafläktar,
igensättning av ventiler i stensockeln och snö
mot denna, räddade situationen och tinade de
frusna ledningarna.
På personalfronten har Bo Svensson
återkommit som vaktmästare. Vi hälsar
honom välkommen åter och tackar hans
vikarie Anita Pettersson för ett gott jobb. Vi
hoppas hon ställer upp på vikariat även i
framtiden.

Ny kantor är Stoyan Iliev med familj och fast
adress i Göteborg. Här har han börjat en 6
månaders provanställning inom Höreda
pastorat, men han har internationell
erfarenhet från Bulgarien, Spanien, Italien,
Holland och Kungsbacka. En duktig musiker,
sångare och körledare som vi hälsar
välkommen.
Till vår gamla renoverade kollekthov har
beställts en monter och det är tänkt, att den
skall placeras i norra delen av koret i stora
kyrkolokalen. Gåva och kyrkoantikvarisk
ersättning skall finansiera projektet

Nytt för kyrkogården är planerna på en
minnes- och urnlund, vilken är tänkt att
iordningsställas i kyrkogårdens sydöstra
hörn. Intresserad med synpunkter får gärna
höra av sig till kyrkorådets ordförande Ingvar
Johansson eller undertecknad.
Vasalopps-gudstjänsten är tänkt att genomföras i år också. Övriga förrättningar går att
läsa om i pastoratbladet, som sannolikt
kommer
ut
samtidigt
med
denna
Edshultskontakt.
Väl mött på våra sammankomster!
/För Edshults församling gm Evert Alf/

Årsmöte i Edshults Samhällsförening
2 Mars kl. 19oo i Edshults församlingshem
anmälan senast 26/2 till Georg 42018
eller Sivert 43005

0738495425

Hjärtligt välkommna
styrelsen

Dags 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.

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.

edshults-kontakten@mail.eksjo.com

