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Hej alla glada läsare!

2007-07-07!

Det har nu gått några månader sedan jag valdes att
företräda vår samhällsförening, en tid med mycket
både positiva och negativa händelser.
Ett STORT TACK till alla Er som på olika sätt
tagit kontakt med mig och gratulerat till uppdraget, samt delgivet mig Er syn på framtiden.
Tack också till alla som ställer upp och jobbar för
att genomföra den traditionella Edshultsdagen, en
verkligt trevlig sammankomst.
Det är roligt att konstatera att vår anläggning
Mycklaflons Camping står sig bra som festplats.
Mycket folk hade samlats för att beundra allt
krom på dollargrinen den 11 augusti.
Helgen därefter var det dags att hurra för en grabb
från Sjöarp. Hurra Hurra!
När jag ändå är inne på avdelningen Mycklaflons
Camping kan jag bara meddela att läget är oförändrat, men vi jobbar på en lösning av arrendatorsfrågan. Jag ber att få återkomma lite längre
fram.
Tills dess önskar jag en skön sensommar och höst.
Sivert Karlsson i Förenäs
tillförordnad ordförande

Isak är Mariell Berget och Örjan Andersson
nyfödde son
De bor i Skultarp.
Håll med om att det är ett lätt datum att komma
ihåg!
text och bild Anne-Maj Walfridson

Vita kor i Skultarp
Örjan Andersson, son till den i bygden kände
skogsentreprenören och lantbrukaren Erik Andersson i Skultarp, övertog jordbruket på gården 2005
tillsammans med sin sambo Mariell Berget, som
han mött på lantbruksskolan i Svalöv.
Örjan är den femte generationen i rakt nedstigande
led, som driver gården.

Örjans far Erik hade en besättning av ca 25 vita
charolaiskor för köttproduktion.
Mariell började sin arbetsgärning, som avbytare i
Eksjö och Vetlanda kommuner. Arbete med djur var
ett stort intresse för henne.
Båda har en djup utbildning från bl a lantbruksskolor i Segerstad och Svalöv.
Nämnas kan också att Örjan under 2003 arbetade
på en farm i USA.
Rätt snart beslutade paret att uveckla verksamheten
I slutet av 2006 påbörjades bygget av en ny ladugård med de imponerande måtten 41x35,5 m. Den
har plats för 86 dikor, 36 kvigor och fyra
avelstjurar.
Den 15 oktober skall ladugården vara klar för
besiktning och i slutet av oktober släpps djuren in.
Anne-Maj & C-G Walfridson

VID SOLGEN
Där Småland är som fagrast där ligger Solgens sjö,
med stora sköna fjärdar, med sund, med skär och
ö.
Dess längd är mätt och måttad och resultatet blev:
från Markestad den håller en mil till Ramlaklev.
Klart och rent är vattnet vid grund och branta stup,
och botten lätt man skönjer på ganska stora djup.
Det antal skär och öar, som dväljes i dess famn,
är tvenne gånger tjugo, dels med, dels utan namn.
Av gårdar vid dess stränder vi nämna skall en rad

och börja så med Åsa, Skällsnäs och Hunnerstad.
Med Markestad och Norrby samt Edshults säteri
De nu tillsammans bildar ett fullsatt galleri.
De ligger där så stolta, vid Solgens vackra strand,
av glans och anor rika, likt pärlor på ett band.
Men fiskarsventes stuga med täppa, bod och båt
är rarast på dem alla på denna långa stråt.
När sommarvinden sjunger sin bästa melodi,
då leker fisk och fågel i lugn och harmoni
Och Solgens älvor dansar, när dagen går mot kväll,
till näckens harpolåtar från vattenspolad häll.
Men växer vindens styrka från bris till halv orkan,
då vanskligt nog kan vara på denna vattenban.
Då störtar mörka vågor mot uddar, skär och ö,
och näckens hällar piskas av vild och vredgad sjö.
Till vinter nu det stundar i detta fagra land,
och isen snart skall lägga på sjön sin kalla
hand.
Och yrsnön då skall leka på blankpolerad bro,
varunder vattnet sover i skön och stilla ro.
Men säkert skall den vakna, när tiden gått till
vår, ty så det alltid varit i hundra seklers år.
Och näcken då skall spela och sjunga från sin häll,
när Solgens älvor dansar i vårens första kväll.
E. B. Karlson.
Källa: Smålands-Tidningen (1940-1950-talet)

Diktaren
E. B. Karlson var förrådsvaktmästare på I12 och
hade sin arbetsplats under 6:e kompaniet.
Han bodde på 1940- och början av 1950-talet i en
av underofficersbostäderna hitanför I12.
E. B. Karlson hade en lyrisk/litterär ådra. Han var
en av medarbetarna i tidningen Ränneslätt (tidning
för I12 Kamratförening) från och med 1945, när
kamratförningen bildades och tidningen börjar ges
ut.
Han skrev artiklar och även dikter.
Dikten ”Vid Solgen är en av dessa.
Tore Sand (i Lyck ås)

EDSHULTS FÖRSAMLING
av Svenska Kyrkan
Så är semestrarna över och allt har kommit in i sin
vanliga lunk. Eller?? Jo!
Vid kyrkan finns återigen en byggnadsställning.
Som jag antydde i förra kontakten började takfotsarbetena på kyrkan vecka 32.
Bakgrunden till detta är ju, att förstörd puts i och

under takfoten indikerade att takfotsränna och stuprör ej förmådde ta hand om allt vatten vid häftigt
regn utan detta rann över. Därför fick antalet
stuprör utökas från två till fyra på vardera
långsidan. Detta i sin tur krävde ombyggnad av
takfoten. Christer Dolks plåtslageri från Vetlanda
gör jobbet. Flyttning och utökning av markrören
sköts av vaktmästar-personal med biträde av Sivert
Karlsson samt några idéella timmar. För närvarande
återstår en sida. Allt beräknas vara klart i vecka 36.
Den antikvariska kontrollanten har pekat på, att
under-hållsmålning också borde skett av träet i
fönstrens yttersidor, särskilt på södra sidan, då
ställningar finns uppe.

mässan tog vi medhavd fika i deras församlinghem.
Då underhölls vi av Agne och församlingens diakoniassistent Lena. Lena spelade gitarr och båda
sjöng. Bl a stod Lapp-Lisa och Dan Andersson på
repertoaren. Därefter guidade nämnda Lena i kyrkan
för halva gruppen i taget. Den andra halvan besökte
”Perelandra”, d v s fem konstnärers med Pia Kortell
Bergmark i spetsen utställning på prästgårdsvinden.
Lunch intogs sedan i Figeholm. Under bussresan
förekom morgonbön, tipstävling, historier och
aftonbön. En givande dag.
Kyrkoråd den 27 behandlar i huvudsak budgetäskanden. Om kommande sammankomster; Läs
anslag vid kyrkan, pastoratblad (nytt kommer i
vecka 37) och lokaltidningens annonser.
Varma församlingshälsningar och
välkommen till kommande samlingar
Evert Alf

Dags igen för kolmila

Bild: Bo Hillström
Fönsterexpertis vill hellre lösa detta via egna
mindre ställningar och lifter och då tillsammans
med byte av blyspröjs, vilket också
angelägenhetsgraderats i underhållsplanen. Därför
och av kostnadsskäl måste det nog anstå, även om
behovet är stort.
Slutsats: Har någon för mycket pengar; skaffa en
kyrka att underhålla och pengaproblemet är löst för
evig tid.
Klimatutredning blir det så småningom i kyrkan.
Den inleds den 27 september i år med en information för anställda och en del förtroendevalda i
Edshults församlingshem. Pastoratet svarar för
kostnaden. Förhoppningsvis med diverse bidrag.
Vårt församlingshem blir litet mer använt under
hösten, eftersom Hults församlingshem lånas ut till
Hultskolan för bespisningslokal tidvis p g a deras
vattenskada i somras.
Tillsammans med Hultborna gjorde vi en församlingsresa med buss till Misterhult söndagen den 26
augusti. Vi deltog i mässan kl 10.00
Agne Bergmark ledde den och predikade. Efter

Bröderna Sven och Erik Johansson anlägger tillsamans med vännen Jan Johansson, som har ett förflutet i Hult, för tredje gången en kolmila i Hustomta norr om Bruzaholm.
Sven är en välkänd person i Edshult med deltidsboende intill sjökanten ute på Gummarpsnäset.
Denna veckan byggs milan, som har en omkrets på
imponerande 18 m.

Vid Edshults-Kontaktens besök hade man just
börjat att lägga på sågspån och sätta upp blocken,
som håller den översta spånen på plats. Därefter
skall ett lager ris läggas på. Slutligen tätas milan
med ett lager kolstybb.
Den 10 september planerar trion att tända milan.
Kolningstiden är beräknad till fjorton dagar.
Övervakning av processen sker dag och natt så att
inget går snett.
C-G Walfridson

Edshultsföreläsningsförening hösten 2007
Tisdagen den 16 oktober klockan 1900
Karlo Pesjak, Hässleholm
Lapponia – Lappland världsarv
Bilder
Tisdagen den 30 oktober klockan 1900
Ted Sandstedt, Bodafors
”Guldkorn”. Sång och anekdoter.
Tisdagen den 13 november klockan 1900
Hans-Olav Austli, Anneberg
Liv och lust – ett förhållande till livet.
Ett humorfyllt kåseri.
Tisdagen den 27 november klockan 1900
Trion A-toner, Myresjö
Sångprogram ”Minns Du sången”
Föreläsningarna hålls i Vickenstorps
gamla skola.
Servering
Inträde:

Vuxna 20 kronor
Barn 10 kronor
Terminskort 40 kronor

Edshultsdagen
Årets upplaga av Edshultsdagen genomfördes
enligt traditionen den sista söndagen i juli.
Dagen inleddes i kyrkan, där gudstjänsten leddes av
kyrkoherde Bo Bergstrand och Carin Sandberg
Hamar.
Kyrkan var välbesökt denna dag, och vi bjöds på
sång av Linda Leander från Mariannelund,
ackompanjerat av Marit Vaadre.
Efter gudstjänsten inleddes den stora vallfärden till
ostkake- och kaffeserveringen. Så gott som varenda
besökare ville ha en bit ostkaka, och
kökspersonalen hade några intensiva tjänstgöringstimmar.

Under tiden som ostkakan avnjöts så kunde man
även lyssna till dragspelsmusik av vår egen lokala
förmåga Tore
Svensson. Ett
dussintal
hantverkare
hade sökt sig
till Edshult
denna stundtals regniga
söndag, och de
flesta
besökarna
tyckte det var
trivsamt att
Bild: Mats Olsson spatsera runt
och beskåda
deras alster, vädret till trots.
En del av dessa alster fick även byta ägare denna
Edshultsdag, även om kommersen inte var den
mest intensiva.
För att kunna genomföra Edshultsdagen så krävs
det stora arbetsinsatser från ett flertal Edshultsbor.
Många har ställt upp och hjälpt till från år till år,
och en del nya medarbetare har tillkommit. Det
gäller allt ifrån grässlåtter, tältresning, kaffekokning, ostkakebakning till kyrkotjänst och sång &
musik.
Ett stort tack ska riktas till alla de som på något
vis har engagerat sig i Edshultsdagen och gjort
den möjlig, utan Er hjälp hade det inte kunnat bli
någon Edshultsdag.
Mattias Albinsson.

Medverka Du också!
Det är mycket glädjande med den respons vi fått
från läsekretsen.
Alla är välkomna att medverka.
Har Du något intressant för läsekretsen dröj då
inte att meddela Dig till redaktionen.
Det kan vara information om aktiviteter av olika
slag, bilder på någon händelse nu eller igår.
Ju fler som bidrar med material till Kontakten ju
intressantare bör den bli för oss alla.
C-G Walfridson

I redaktionen:
Birger Nilsson telefon 0381 – 420 47 C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05
E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com
Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer lördagen den 20 oktober 2007

