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Ordföranden har ordet
Kan vi äntligen ta farväl av snön och vintern
och lita på att vårsolen ger oss framtidstron
tillbaka?
Ja efter flera sköna dagar i härligt värmande
solsken så går livet lättare tycker nog de flesta.
En framtidsvision om vilka möjligheter som
finns att bebygga områden kring våra stränder
har i ett förslag till dokument tagits fram av
Eksjö kommun. Fram till 20 april -11 pågår
samråd, så passa på att ta del av planen i
kommunhuset eller på www.eksjo.se
Har ni synpunkter ska de sändas till
Samhällsbyggnadssektorn 575 80 Eksjö Är
detta kanske möjligheten att få nya invånare på
vår landsbygd? Mycket intressant och viktigt
för Edshult socken då jag tror att vår socken
har bland de största områden i kommunen i
strandnära lägen.
Ja nya invånare behövs minsann, det är inte
roligt att se hur befolkningsminskningen pågår
i vår socken, men svårt att hitta motmedel när
service och underhåll minskar och kostnader
för boende på landet ökar.
Vid vårt senaste styrelsemöte genomfördes val
till några styrelseposter. Åke Wrigfors övertar
kassörsskapet efter Georg Albinssons 30 åriga
period.

Stort TACK till Georg, Erik Andersson sekreterare och Arnold Adolfsson viceordförande.
Med hopp om en bra framtid önskar jag alla en
skön vår.
Sivert Karlsson
EDSHULTS FÖRSAMLING
Glad Vinter! Fortfarande! När detta skrivs,
omedelbart efter söndagens mässa, är det
verkligen vinter, om än en strålande vacker
vårvintersöndag.
Fredagens snöfall ligger kvar. Det är bara
vägarna som är bara. Nu behövs värme, så att
även de sista små fönstren på kyrkan kan målas
färdigt och sättas in. Om en knapp månad är det
ett år sedan arbetena påbörjades. Stundande
säsong torde dock kyrkan få ro från arbeten,
bortsett från justering av entrétrappor. Däremot
hoppas vi att den yttre målningen av
församlingshemmet kommer igång och blir
färdig.
Vid dagens mässa utgjorde jag 1/8-del av det
totala antalet närvarande. Jag konstaterade, att
jag faktiskt får en hel del för den kyrkoavgift
jag betalar. Ju oftare jag är närvarande, ju
mindre
kostar
det
mig
per
gång.
Förhoppningsvis ligger det också andra
bevekelsegrunder för ett kyrkobesök, men den
ekonomiska matematiken är ändå enkel och
logisk.

I förra kontakten var de tilltänkta församlingsaftnarna inte planerade. Nu kan vi konstatera, att den
första hölls redan den 16 februari.
Bygdens son, historikern, snickaren, hembygds- och
släktforskaren och heraldikern m m Tore Sandh
berättade initierat om socknens indelta soldater, om
rotesköldarna, soldattorpen och indelningsverket.
Vilken kunskapsbank han besitter, den gode Tore!
Den 27 april blir nästa församlingsafton. Då kommer
Hultsfredskören Voces Gaudia till oss och sjunger.
Tyvärr säger ryktet, att biskopen kallar en del
förtroendevalda till Eksjö samma dag och tid. Han
visste väl inte om vår församlingsafton, då han
fastställde mötet.
Enligt planerna blir det Edshultsdag även i år, den 31
juli. Välkända sångarparet Tove och Christina
Widerberg från Vimmerby kommer och förgyller
gudstjänsten. Det blir församlingens del av
arrangemanget.
Dessförinnan har vi dock både påsktiden och
konfirmationen, för att inte tala om att den nya
pastorsexpeditionen skall invigas i samband med en
pastoratmässa i Hult den 3 april. Glöm inte heller
Palmsöndagen då fasteinsamlingen avslutas med
bössinsamling och offergång i kyrkan.
Väl mött till våra samlingar, enskilda eller
sammanslagna! Kolla i pastoratsblad och
kyrkounderrättelser i tidningen.
För Edshults församling/gm Evert Alf
Veteranbilsträffar sommaren 2010
2008 hade jag turen att köpa en lastbil. Det var en
Scania LB81, årsmodell 1976, med garanterad
mätarställning 1200 mil. Alltså så gott som i nyskick.
Bilen har varit använd som brandbil på kärnkraftverket
i Oskarshamn. Min avsikt var att bygga om den till
grusbil och lackera den i färger som bilspedition hade
då jag var anställd vid Gunnar Anderssons åkeri AB i
Vetlanda.
Med ovärderlig hjälp av yrkesmannen Rolf Classon
med flera i Ädelfors, stod min ”leksaksbil”, enligt min
hustru Majken klar våren 2010.

Bilen är veteranbilsklassad och vi, min fru och jag,
har varit ute på flera veteranbilsrallyn och
utställningar. Bland annat till Emmaboda, där bilen
fick ett andrapris som finaste veteranlastbil. Sedan
blev det veteranrally i Skillingaryd, vid namn
Smålandsrundan. Ett hundratal olika tunga fordon
deltog.
Därefter blev det Pärlrally i HELSINGBORG, följd
av utställning av lastbilar på Elmia i Jönköping.
Finalen av säsongen blev tunga rallyts åkarsväng
som arrangerades av Scania i Södertälje.
Det har varit en mycket givande sommar för min del,
med kontakter av personer som delar mina intressen.
Hoppas att 2011 blir lika givande med många
veteranträffar.
Erland Palm, sommarboende i Näset Gummarp
Nya arrendatorer på Mycklaflons Campingen.
Öppnar 1 Maj

Hanny & Ben från Holland tar över servering
och camping 1 April.
De är på gång att lämna Holland och flytta till
Sverige och hoppas att Edshultsbygden ska bli
en bra framtid.
De hälsar alla kaffesugna hjärtligt välkommna
till Mycklaflons Camping 1 Maj och hoppas
på en fin sommar.
Vi önskar detsamma och säger välkommna
och lycka till.
Utdelning av Edshultskontakten
MEDLEMSAVGIFT 2011
1/ 100 kr/familj inbetalas till pg 201122-9.
2/ Du som är medlem och bor utanför Edshults församling
och vill ha pappersutgåva hemskickad ska betala in 55 kr
till pg 201122-9 för 2011. Kontaktperson Siwert Karlsson.
3/ Tidning via mail skickas endast till medlemmar.

edshults-kontakten@mail.eksjo.com
HTU

UT

Protokoll fört vid Edshults Samhällsförenings årsmöte 2011-02-18 i Edshults Församlingshem

§1

Ordförande Sivert Karlsson hälsade de församlade medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.

§2

Anders Gustafsson valdes till ordförande för mötet.

§3

Johnny Strömberg valdes till mötets sekreterare.

§4

Berith Andersson och Lennart Karlsson valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

§5

Beslöts att årsmötet har utlysts i laga ordning.

§6

Föreslagen dagordning godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Sivert
Karlsson redovisade arbetet med att hitta ny arrendator till campingen. Önskemål
framfördes om att det nästa år ska framgå antal besökare och utställare vid
Edshultsdagen.

§8

Huvudkassans årsredovisning (resultat och balansräkning) och revisionsberättelse
för 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

§ 10

Campingsektionens årsredovisning (resultat och balansräkning) och
revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 11

Årsmötet beviljade campingsektionen ansvarsfrihet för 2010.

§ 12

Sivert Karlsson valdes till Samhällsföreningens ordförande för en tid av ett år.

§ 13

Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Erik Andersson (omval) Ingvar
Johansson (omval) och Åke Wrigfors (nyval). Arnold Adolfsson, Lars-Göran
Karlsson och Georg Albinsson kvarstår 2011.

§ 14

Till styrelsesuppleanter valdes Lennart Karlsson, Leif Karlsson och Mari Sander.

§ 15

Sivert Karlsson valdes till campingsektionens ordförande medan Åke Wrigfors,
Erik Andersson, Sören Johansson och Olle Linno valdes till ledamöter.

§ 16

Årsmötet utsåg styrelsen till att ansvara för vävstugan.

§ 17

Till Serveringskommitté för Edshultsdagen valdes Maria Karlsson
(sammankallande) Elke Albinsson, Laila Swahn, Kerstin Karlsson Iréne
Melkersson, och Anette Evertsson.
Birgitta Rydén valdes till kontaktperson för Edshultsdagens hantverksutställningen.

Protokoll fört vid Edshults Samhällsförenings årsmöte 2011-02-18 i Edshults Församlingshem

§ 18

Till Edshults-Kontakten valdes Klas Moser (redaktör) Kjell Myrendahl
(distributör) Evert Alf (församlingens referent). Styrelsen ansvarar för information
från föreningen samt alla andra uppgifter för Edshults-Kontaktens fortsatta
utgivning.

§ 19

Till revisorer för huvudkassan och campingsektionens kassa valdes Kenneth
Jonsson, Bo Arencrantz och Bengt Swahn (suppleant).

§ 20

Till valberedningen valdes Anders Gustafsson (sammankallande), Gun-Britt
Arencrantz och Solveig Alf.

§ 21

Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift för 2012 (100 kr/familj)

§ 22

Ordföranden presenterade verksamhetsplanen för 2011. Edshultsdagen äger rum
sista söndagen i juli. Campingen kommer att ses över när nya arrendatorer tillträtt.
Edshults-Kontakten utges. Torpskyltningen ska ses över. Porslin och böcker från
Vickenstorps skola ska säljas på Edshultsdagen.

§ 23

Inga motioner hade inlämnats.

§ 24

Inga övriga frågor.

§ 25

Johnny Strömberg och Annecharlotte Jonsson avtackades för sina år i styrelsen.
Ulla-Maj Ekenvärn avtackades för sitt arbete som kontaktperson för Vickenstorps
skola.

§ 26

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Johnny Strömberg
Justeras:

Anders Gustafsson

Berith Andersson

Lennart Karlsson

