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Ordföranden har ordet
När jag skriver dessa rader står regnet som
spön i backen. Från att ha varit en varm och
skön vår och försommar har vädret övergått
till en alltför vanlig svensk sommar, när vi nu
om några dagar återigen ska fira midsommar
önskar väl alla att få njuta av värmande
solstrålar och ljusa sommarkvällar, hoppas det
kan bli verklighet ändå.
Hur vädret än blir tror jag att Hanny och Bens
inbjudan
till
midsommarfirande
med
Midsommarbuffé på Mycklaflons camping
kommer att bli en trevlig tillställning.
Anmälan på tel. 43000 eller mail.
info@mycklaflonscamping.com
Edshultsdagen sista söndagen i Juli börjar
också närma sig. Som vanligt träffas vi 9oo
dagen innan för att resa tältet och plocka
inordning inför Söndagen. Alla välkomna hit
också. I vävstugan har några duktiga damer
gjort storverk, arbetet fortskrider och
förhoppningsvis är lokalen framåt hösten är
mera anpassad för våra framtida behov.
Önskar er alla en skön sommar Sivert K

EDSHULTS FÖRSAMLING
Glad Midsommar! Det blir tvära kast i
hälsningsrubriken. Sist var det ”Glad vinter".
Däremellan har vi passerat vårens skira grönska
och fått en frodig växtlighet istället.
Vad kan det bli för rubrik nästa gång tro? En hel
del har emellertid hunnit hända under tiden som
gått.
Kyrkans fönstermålning och bytet av blyspröjs
har slutförts, liksom vit- och rödfärgning av
församlingshemmet, utom södra gaveln. Allt är
besiktigat och godkänt.
Ett gott arbete har utförts. En diskussion först
om att också måla den södra gaveln, trots att
denna målades om ideellt för ett antal år sedan.
Hela husets yttre skulle då ”vara i takt". En
pengafråga, dock! Kyrkogårdens entrétrappor
och stenmjölsbeläggning av gångar skall också
ske i sommar. Det är beställt.
Gärdesgården mellan församlingshemmet och
grannen har drabbats av trötthetssyndrom och
fallit omkull. Ett kyrkorådsbeslut finns som
säger att den skall resas upp så gott det går.

Nya och kanske bättre tankar går dock ut på att
helt ta bort den, med hänsyn till dess skick.
Något skall ske snart.
Nyheterna på pastoratets personalsida är, att vi
far en ny komminister mot slutet av sommaren.
Det är Henrik Broman. nu tjänstgörande i
Hultsfred, som accepterat tjänsten. Han och
familjen, sambo och hennes två flickor, nio och
elva år, kommer att flytta in i Hults prästgård
innan skolan börjar i höst. Däremot är
kantorstjänsten vakant, då Marit Vaadre sagt
upp sig och slutat sin anställning i pastoratet.
Tjänsten är utannonserad. Bo Svensson har
semester 9 juli till 7 augusti. Vikarierar för
honom gör hans granne Anita Pettersson. Vi
hälsar henne välkommen.
Lillkyrkans västra vägg, strax intill där pianot
står, har smyckats med en ny ikon. Det är
ikonmålaren Ann-Margret Tuvesson från Eksjö
som tillverkat den och skänkt den till vår
församling. Av hälsoskäl har hon ännu inte
kunnat närvara för invigning. Vi tackar
emellertid särskilt för den fina gåvan.
Kyrkresa till Vaggeryd blir det den 21 augusti.
Den är gemensam för pastoratet. Ingvar
Johansson håller i planeringen från vår
församling. Edshultsdag: Som planerat. den 31
juli.
Vårens församlingsaftnar har haft ringa
uppslutning. Senast var kören lika stor som
publiken. Tillsammans 16 personer.
Aftnarna kommer att decimeras till en per
termin framöver. enligt kyrkorådets beslut. Nog
för denna gång!
Väl mött till våra samlingar! Inte minst till
"Musik i sommartid", som i år samordnats inom
pastoratet för Edshults församling / Evert Alf

Välkommen till Johanstorp.
15 Mars flyttade vår nya hyresgäst in i
Johanstorp. Vi hälsar Denny Ohlsson med
särbo Ingela Välkomna.
Hoppas att Ni ska trivas hos oss på landet.
Denny är företagare med tryckeri av tröjor
med text som säljs på marknader runt om i
Sverige. Det jobbet varvas med att köra taxi
i Eksjö. Ingela jobbar som personlig
assistent.
Påta i trädgård och måla och ha det mysigt
runt huset ser vi som ett stort plus för vårt
hus.
/ Berith o Alf.

Svenska Mästerskapen 100 km Tibro
Den 16 april 2011 var en speciell dag i Svensk
Friidrotts utveckling. Då genomfördes det allra
första historiska Svenska Mästerskapet (SM)
över 100 km löpning.
På årsmötet i mars förra året beslutade Svenska
Friidrottsförbundet att införa svenskt rekord och
svenskt mästerskap för 100 km, vilket är ett
officiellt erkännande av ultralöpningen, som är
på snabb uppgång.
Det finns gott om utövare och många är nyfikna
på att våga ta steget in i en ny värld och uppleva
sin löpning ur nya spännande perspektiv.
Ultradistans börjar där den mytgrundade
grekiska maratonlöpningen med dess sedan
London-OS (1908) traditionella sträcka (42,195
km) slutar. Avseende eliten kan Sverige
stoltsera med världsstjärnor. Ett exempel är
Mora-löparen Jonas Buud som förra året vann
Silver på 100 km I.A.U. World Championship
(Gibraltar 711120 10).
Första SM över 100 km hamnade i Tibro,
Västergötland, med Tibro AIK FIK och Team
Ultrasweden LK som arrangörer. Tävlingen gick
på en 7142,86 meter lång varubana varav cirka
6900 meter på asfalt. Maxtiden för de 14 varven
var 13 timmar. Det var uppehållsväder, cirka tio
grader varmt och bitvis mycket blåsigt.
Startfältet innehöll ett antal tungt meriterade
löpare (landslagsnivå). Mest känd var löparesset
och ultradebutanten Anders Szalkai, med ett
maratonpers på 2:12:43 (Austin 2001) samt
erfarenheter från EM, VM och Atlants-OS
(1996).
Efter att ha varit på föräldragården i Eksjö,
Småland, ett par dagar innan loppet åkte jag,
min bror Thomas och min far Tore till Tibro
tidigt på morgonen den 16 april. Jag hade den
stora förmånen att av dem få vätskelangning
under hela loppet. Starten gick vid 08:00 och jag
gick ut lugnt, ca 4:45 min/km.

Första 50 km gick felfritt, bara några få minuter
efter tidplanen, vilket förklaras av att jag vid ett
tillfälle fick bege mig ut i klorofyllen och
tömma tannen. Under andra halvan fick
trötthetsmekanismerna naturligtvis utslag på
varutiderna. Dock lyckades jag hålla ihop både
kropp och knopp så pass bra att jag kunde
avsluta med ett sistsvarv på ungefär 41 minuter
(det första varvet gick på cirka 34).
SM-guldet gick inte helt oväntat till Anders
Szalkai, Spårvägens FK, som dock fick sig en
tuff lektion i vad löpning över 100 km är för
något. Enligt hans egen blogg på marathon.se
gick ett av varven i 6:13 tempo och han fick till
och med varva löpningen med längre och längre
gånginslag!
Bland kvinnorna vann Torill Fonn Hartikainen,
Team Ultrasweden LK, det första historiska
SM-guldet.
För mig, Fredric Sandh, Uppsala LK, blev det
en 14:e plats (5:a i klassen M35), med sluttiden
10:14:03. Tiden var en förbättring av mitt
tidigare pers/klubbrekord, från förra årets
Riksmästerskap i Uppsala (där jag blev 4:a),
med 52:01 minuter. Vidare är blanketten för
distriktsrekord (Uppland) ifylld och skickad för
underskrifter och godkännande.
Sammanfattningsvis var det en historisk dag för
Svensk Friidrott och de pionjärer som för första
gången SM-tävlade i löpning över 100 km. För
mig var det en intressant upplevelse, som jag
kommer att minnas resten av mitt liv. Det var en
lärorik tävling som gav flera tydliga
styrkebesked och som även gav värdefull
information om vad som enkelt kan förbättras.
Min mor, bror och far har del i slutresultatet
genom all den hjälp jag fick med mat, resa och
support. Ett stort tack riktas därför till Lilian,
Thomas och Tore!
Med Vänlig Hälsning / Fredric Sandh

VÄVSTUGAN EDSHULT.
Ja aktiviteten har sista åren dalat i vår vävstuga.
Det fanns fem vävar uppsatta och inte
färdigvävda. Vi har kommit överens om att
lägga verksamheten i malpåse tills det åter blir
populärt att väva. Arbete med att städa har
utförts och 3 gamla vävstolar har körts bort. Nu
finns kvar 8 styck stolar och 2 varpor. Du som
har lust och ork att hjälpa till och väva ner hör
av dej till Sivert. Det är en löpare som vävts ner
nu.
En mattväv finns med mycket trasor att väva av.
Bred duk randig i bomull och cottelin väver
Anita Möller på nu. Löpare med linvarp där
fantasin sätter färg o mönster. Löpare med
bommullsvarp o inslag av lin i korskypert.
Berith har vävt en löpare i linvarpen och ska
göra en i bomullsvarpen. På Edshults dagen
ska vi försöka att sälja det som nu vävs ner samt
någon av de äldsta stolarna och en varpa. Allt
garn och mattvarp är också till salu. Öppnas
stugan igen så får de börja med nytt material
Ring Sivert om du vill väva eller köpa något nu
omgående Tel 0381 43005.
Nertecknat av Berith A

Tack för gåvor till Kenya.
Stort tack för allt jag fått in till hjälp för
behövande i Kenya. Kläder, skor, garn ,
lakan, gardiner ja listan blir lång. Allt som
går att ta med till Kenya görs och det andra
säljs på loppis i Hestra och pengarna går
Kenyas folk till hjälp.
När ni städar eller rensar sånt ni inte behöver
så hör av er så hämtar jag . Jag har också
börjat hjälpa till med att sy och sticka till
bebispaket i Hjältevad ledare Eivor Nordin.
Paketen sänds med Erikshjälpen till länder
där stora behov finns.
Släng inte trasiga lakan och handdukar vi kan
göra blöjoroch tvättlappar att lägga med i
paketen av de bästa delarna.
Vill du vara med och hjälpa till så ring gärna
22079.
Tack än en gång / Berith Andersson

Välkomna till EDSHULTSDAGEN söndagen 31 Juli
Musik & sånggudstjänst i kyrkan kl. 11.00 med Tove & Charlotta Widerberg
Hantverksutställning och försäljning,
Lotterier, Loppmarknad, Underhållning Kaffe & ostkaka, bulle, kaka
Hjärtligt välkommen

Ingelas SommarBod
Lördagen den 11 juni öppnade Ingela Moser
sin SommarBod i Norrsånna ladugård. Det
är 7:e sommaren som boden har öppet. Som
vanligt finns både gammalt och nytt i
sortimentet: husgeråd, kläder, tavlor,
prydnadssaker, smycken, leksaker m.m.
Som tidigare år återfinns också hennes
egenhändigt tillverkade örtsalvor och
massage/badoljor i boden samt en del kläder
och andra saker av egen design.
Öppet t.o.m 7 aug. helger,lörd.sönd. 13-16
OBS! Stängt 2-3 juli samt 30-31 juli.

Styrelsen

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

