
Detta kommer!
Samhällsföreningens årsmöte är bestämt att ske 
onsdagen den 6 februari 2008 klockan1900 i
församlingshemmet. 
Söndagen den 9 december klockan 1200 samlas vi 
vid Mycklaflons Camping. Då har styrelsen tänkt 
att vi skall hjälpas åt att  städa både utom- och 
inomhus för att  möjliggöra en god start för ny 
arrendator.
Därefter har vi tänkt att diskutera om framtiden 
medan vi  fikar från egen kaffekorg.
I vinter har vi planer på ett par trivselkvällar 
med temat ”Våra Edshultstorp”.
Jag hoppas intresse finns. Mer om detta kommer 
att redovisas på årsmötet.
Styrelsen önskar
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Höstfiske i Mycklaflon!

En solig förmiddag i november träffade jag på 
Evert Alf och Sven-Olf Hultberg när de båda kom 
i land efter ett ganska lyckat fiskafänge.
Det var siklöja de hade siktat in sig på. I nätet 
fanns dessutom enstaka exemplar av abborre, 
gärs, lake, mört och nors samt dessutom någon 
kräfta.
Nätet hade varit lagt på djupt vatten, ty det är där 
siklöjorna befinner sig under lektiden, som inträf-
far under november månad. Det vet de här två er-
farna fiskevännerna.

C-G Walfridson

”Guldkorn”
Sång och anekdoter
Den 30 oktober var vi i Vickenstorps gamla skola 
och lyssnade på Ted Sandstedts sånger och anek-
doter.  
Ted Sandstedt är född i Hökhemmet utanför 

Eksjö.
Han började med en 
musikstudio i Eksjö 
tillsammans med Joa-
cim Winter på 1980-
talet.
Vi fick höra Ted 
sjunga och spela bl a 
Lina Sandells psalm 
Blott en dag ett ögon-
blick i sänder.

De komma från öst och väst, Halleluja vår Gud.
Han berättade några, anekdoter= små muntliga 
berättelser,  om sig själv, brodern James och 
sonen Aron.
Han är numera bosatt i Bodafors. Ted har ett 
antikvariat med böcker av bland annat biblar, 
postillor= bibelförklaringar  och psalmböcker.
Ted avslutade den trevliga musikstunden med 
Karl Flodins sång Den gyllene morgon.

Publiken gillade underhållningen efter applåderna 
att döma.
Kvällen avslutades med kaffe, kaka och bulle.

Anne-Maj Walfridson

Helicopterbesök vid Myckla-
flon
Onsdagsmorgonen den 7 november  var spän-
nande för alla fiskeintresserade och då främst 
för Sivert Karlsson, som är ordförande i 
Mycklaflons FVOF och Peter Johansson 
Kultur- och samhällsbyggnadssektorn.
Statliga medel för att utföra lekbottenförbätt-

ringar hade erhållits.
90 ton knytnävsstora sten hade körts fram till 
campingens parkeringsplats. En inhyrd 
helicopter med specialutbildad personal stod 
klar för att ta sig an stenmassan.
Sivert Karlsson hade tagit dit sin traktorgrävare 
och fyllde växelvis två baljor, som anbringades 
under helicoptern och som föraren hade 
möjlighet att fjärröppna botten på när 
helicoptern nått den plats i sjön där materialet 
skulle läggas.
På eftermiddagen  var uppdraget fullgjort och 
alla hoppas nu att rödinghonorna skall hitta 
platserna och där lägga sin rom för befruktning 
av hanarna.
Om ett antal år har vi då förhoppningsvis ett 
större rödingsbestånd än idag.

C-G Walfridson

Kennel i Bredagård
Ett antal glada och välmående hundar kommer 
mot mig när jag gör ett besök på Bredagårds 
kennel. Eivor Einar berättar att hon har bedrivit 
sin hunduppfödning i Bredagård i närmare trettio



års tid och som 
god medhjälpare 
har hon Ingemar 
Rosenberg. 
Hundar av raser-
na Golden Retri-
ver och Cavalier 
King Charles 
Spaniel föds upp 
i Bredagård, hun-
dar som sedan 
säljs vidare till 
hugade spekulanter i hela Sverige, och i vissa fall 
även till de andra nordiska länderna. Cavalier är 
nästan uteslutande en sällskapshund, medan Gol-
den dessutom kan brukas som spårhund, och i 
viss mån även till agility. Ett tjugotal valpar lev-
ereras från Bredagårds kennel varje år, och vid 
mitt besök fanns det mer än femton hundar på 
plats. De har tillstånd för att ha 27 hundar och 
Eivor berättar att de även måste ha tillstånd för 
att få transportera hundarna i bilen. Några hundar 
är utomhus i hundgården, några rör sig inne i 
hus-et och andra är i ett garage som är ombyggt 
till kennelhus. Eivor berättar att hon är väldigt 
noggrann med vem hon säljer sina valpar till, 
hon vill inte att valparna ska säljas till några 
små-barnsfamiljer, eller att valparna ska säljas 
som julklapp till någon. Hon vill även att den 
som vill köpa en valp funderar på saken ett tag 
innan man beställer en valp. Eivor berättar även 
att de som köper en valp får garanti att returnera 
valpen om det inte fungerar, man kan till 
exempel ha miss-bedömt hur mycket tid som 
krävs för att ha en valp, eller så har man fått en 
förändrad arbetssit-uation. Golden-hundarna 
behöver få komma ut på promenad cirka två 
timmar per dag, och Cavalier- hundarna ska 
promeneras i cirka en timme per dag. Eivor och 
Ingemar har dygnet-runt-jour för de som har köpt 
en valp, om det blir problem så kan man ringa 
när som helst och få rådgivning och hjälp. 
Valparna levereras vid en ålder av 8-10 veckor, 
och den nyblivne valp-ägaren får då punga ut 
med närmare tiotusen kronor, för att få en ny 
familjemedlem att kramas med. Eivor och 
Ingemar berättar att de har mycket omkostnader 
för att föda upp valparna, exempelvis så har de 
en språngavgift på närmare 1500 kronor, plus 
lika mycket per valp som sedan föds. Det är 
också kostnader i samband med 
veterinärbesiktning, vaccinering, försäkringar 
och naturligtvis foder. Vid något tillfälle har de 
fått tio valpar i en kull, men det vanligaste är att 

det föds 4-6 valpar varje gång. Cavalier-valparna 
är så små när de föds så de väger endast cirka 200 
gram, Golden-valparna väger cirka 300-350 
gram. För att marknadsföra sina valpar så deltar 
man på hundutställningar på många olika ställen, 
de berättar att de åker till Malmö, Göteborg, 
Öland, Ronneby med flera ställen för att visa upp 
sina hundar, och speku-lanter får då möjlighet att 
tinga en valp. En gång om året arrangerar Eivor 
och Ingemar träffar för de som har köpt valp från 
Bredagård, och de får då återse många av de 
hundarna de har fött upp. Träffarna brukar hållas 
i Vickenstorps skola i maj månad, och 
deltagarantalet brukar uppgå till upp-emot 150 
personer och 70-80 hundar, många är dessutom 
långväga. Detta borde innebära att hundträffarna 
är ett av de större årligen återkom-mande 
arrangemangen i Edshult. Bredagårds kennel är 
medlemmar i Svenska kennelklubben och i 
Cavaliersällskapet.  
För den som är mer intresserad av kennelverk-
samheten i Bredagård så har de en hemsida som 
man kan besöka för att få mer information. 
www.bredagards.se

Mattias Albinsson

EDSHULTS FÖRSAMLING 
Så har vi just gått in i ett nytt kyrkoår och i mor-
gon är det 1:a advent. En stor kyrklig högtid. Det 
gamla kyrkoåret avslutades mycket fint med en 
Taizémässa på Domsöndagens kväll. Värme, ljus, 
sång, eftertanke och en god kollekt till Gideon-
iterna kännetecknade kvällen.
Kyrkliga syföreningens auktion avverkades den 
16 nov. Ett resultat på nära 18.000 kr imponerar. 
Inte minst med tanke på den korta termin som 
föregick auktionen. Bra jobbat!!!
Vi kan också konstatera, att bredbandet just pas-
serat kyrkporten. I förra veckan grävdes det ner 
där och allt återställdes på ett förtjänstfullt sätt. 
Den stora maskinparken tog sedan helgledigt på 
vår P-plats. Kyrkogården ligger nu fridfull och 
stilla och uppvaktas endast av några rådjur varje 
natt. En och annan ljuslykta avger sitt sken och 
bidrar till det rofyllda intrycket.
Inför advent har granen utanför församlingshem-
met kommit på plats. En gran signerad ”Omberg” 
för vilken vi riktar ett stort; Tack! 
Strax före jul planeras också en gran komma in i 
det stora kyrkorummet. Dessförinnan skall vi 
emellertid också avnjuta Aspelandskören den 12 
december. Julens stora evenemang blir sedan 

http://www.bredagards.se/


julnattens midnattsgudstjänst.
Som vanligt: Läs i övrigt anslag, pastoratsblad 
och lokaltidningens annonser.
Vad gäller pastoratsbladet kan det dock vara så, 
att avsteg får göras från detta, eftersom 
planering-en för detta görs ganska lång tid före 
respektive evenemang. 
God och fridfull Jul och Gott Nytt År  från 
församlingen.
Välkommen  till våra sammankomster! 

Liv och lust!
Tisdagen den 13 november var det HOA:s tur att 
ta katederupphöjningen i Vickenstorps gamla 
skola i anspråk. Ja HOA står ju för Hans-Olov 
Austli och han hade lovat berätta om ”Liv och 
lust - ett förhållande till livet”. med underrubrik-
en: ”Ett humorfyllt kåseri”.
Vad många inte 
visste var, att 
HOA är f d 
Edshultsbo. Han 
kunde t o m 
peka ut var hans 
bänk stått i rum-
met då han gick 
i skolan där någ-
ra år. På den tid-
en (tidigt 50-
tal?) bodde hans 
familj i Kianäs, 
där pappan var 
skogsarbetare åt 
AB Bruzafors-Hällefors. Pappan var också sko-
makare på lediga stunder och regniga dagar. Han 
var av norsk börd och kom som flykting till Sver-
ige under kriget.
Vad programmet beträffar höll HOA vad som 
utlovats. Fina bilder, en del riktigt kluriga, högt 
tempo och många självklara sanningar, som man 
inte tänker på förrän någon sätter fingret på dem, 
ökade säkert de flestas ”lust till liv”. Så; Du som 
inte var där, tag chansen nästa gång den kommer.

Evert Alf

Reseberättelsen!
Jan Karlsson i  Österhult har tillsammans med sin 
broder Boo rest den Transibiriska järnvägen från 
Moskva till Beijing.
Det var meningen att början till Jans reseberät-
telse, som är omfattande och mycket intessant, 
skulle presenterats i detta nummer av 
Edshultskontakten men på grund av  tekniska 
skäl blir vi tvingade att redovisa början av 
berättelsen först i nästa nummer av Edshults-
Kontakten

Redaktionen

An-Toner ”Minns Du sången”

Bertil Jonsson, Curt och Anna-Lena Axelsson 
sjöng i tisdags för oss i Vickenstorp
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Birger Nilsson telefon 0381 – 420 47 C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05

E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com
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Levande ljus!
Man talar ofta om att röken är farlig, röken 
söver, röken dödar, röken är oftast idag mycket 
farligare än elden på grund av att många nya 
material avger giftiga gaser.

Men tänk efter!!!
Om röken får samarbeta med en detektor eller 
brandvarnare då blir den plötsligt snäll och 
ofarlig!
Då väcker röken i stället för att döda
Då larmar röken i stället för att vara tyst och 
smygande
Då kan till och med röken starta släckning
Då kan röken få igång utrymning
Men ---
Då måste röken samarbeta med en brandvarnare!
Byt batteri i Din brandvarnare varje år.
Första advent är lätt att komma ihåg!

Bengt Svahn


