
Vårpremiär för Campingen
Dörrarna slogs upp
Den första maj slogs dörrarna upp till serveringen 
och paret Mona-Lisa Bardh och Leif Carlsson med 

familj hälsade förväntansfulla gäster väl-komna.

Medlemmar i Edshults Samhällsförening blev de 
första besökarna.

Ordförande Sivert Carlsson överlämnade en 
blomstergrupp från föreningen och önskade ett 
varmt lycka till. Han och hela föreningen har 
också en förhoppning om en härlig säsong med 
många nöjda besökare.

Uppfräschade lokaler
De första gästerna välkomnades in i den ljusa 
och nymålade restaurangen – allt i finstämda 
färger och snyggt möblerat. Den vackra 
utsikten över sjön Mycklaflon var som alltid 
helt betagande.
Flera hundra timmar har lagts ner på målning, 
städning, byte av lysrörsarmatur och nya 
bänkar med praktiskt underrede i kök, 
kallskänk och personalutrymmen.

Tummen upp
Lokalerna är nu i mycket gott skick och hälso-
vårdsinspektionen har visat tummen upp för de 
välplanerade och ändamålsenliga utrymmena.
Leif har utarbetat en plan för egenkontroll av 
livsmedelshantering och fått den godkänd, och 
det med + i kanten.
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Stor satsning
Man förstår att paret har satsat mycket ur egen 
ficka. Ca: 50 000 kr har de lagt ut, bara i 
materielkostnader.
Vi får verkligen hoppas att Edshultsborna ” be-
talar tillbaka” genom att besöka och utnyttja den 
nu mycket trevliga anläggningen.
Det första året får bli ett prövoår och Mona-Lisa 
och Leif får se hur 
satsningen för fram-
tiden ska utformas. 
Visionen är att 
kunna driva 
campingen i många 
år och tanken på ett 
friköp finns nog 
med som en dröm, 
om detta kommer att 
bli en möjlighet en 
dag.

Utbildning
Nu är en 2 dagars utbildning i Eskilstuna för 
nyblivna arrendatorer nästa steg för paret. Leif 
räknar även med att gå den utbildning som krävs 
för att kunna ansöka om öl – och vinrättigheter.

Menyn
Förutom frallor och räksmörgåsar finns det gott 
om hembakat. Det serveras också ett flertal enkl-
are lunch- och middagsrätter. Allt till rimliga 
priser!
Premiärdagen hade förbokats av ett 10-15 per-
soner och flera Edshultsbor beräknades också 
komma för att prova menyn. Beställningar av 
”landgångar” för  avhämtning hade också gjorts.

Campingsäsongen
Säsongen för camping har inte riktigt börjat 
ännu, men snart drar det igång på allvar. Ett par 
husvagnar kunde ses redan den första premiär-
helgen. Inför midsommarhelgen finns det redan 
bokningar. Förhoppningar finns också på att 
”långliggare” utnyttjar den fint belägna camp-
ingplatsen.

2–års jubileum
Det fanns flera anledningar till att fira den här 
dagen.

Det är precis 2 år, på dagen, som paret Bardh – 
Carlsson med familj bosatte sig permanent i när-
belägna Sjöhult.

Nöjda gäster
Maj och Åke Bringner, Ing-Britt, Sven och lilla 
Elin Hultberg, Sivert 
Carlsson, Erik Anders-
son, Annecharlotte och 
Johnny Strömberg var 
några av de nöjda 
gästerna den här första 
premiärdagen. Flera 
andra besökare hade 
också Mycklaflons 
Camping som utflykts-
mål denna dag, bl. a Pelle Flodén från Karlstorp 
som kom per moped.
Kaffegästerna strömmade till under hela efter-
middagen. Framåt kvällen dök middagsgästerna 
upp och till maten bjöds det på härlig sallad. 
Hela familjen hjälpte till med serveringen och 
man tog sig också tid att komma ut och småprata 
en stund, vilket var trevligt.

God reklam
Nöjda gäster är den bästa reklamen. Nu gäller det 
för oss Edshultsbor att få fart på bygden och 
hjälpa till att sprida det goda ryktet om
” Pärlan vid Mycklaflon”.
Vänlighet, gott humör och god service – Det är 
Leif och Mona-Lisa med familj, som samman-
fattning.
KÄNN ER VARMT VÄLKOMNA.

Annecharlotte Jonsson

Storsymöte i Edshult
Den 8 april var syföreningarna i Hult och Bruza-
holm inbjudna till ett storsymöte i Edshults 
församlingshem. Runt femtio personer var 
samlade till mötet.
Prästen Carin Hamar från  Edhults församling 
hälsade oss välkommen. Hon redogjorde för 
1917 års psalmbokstexter med 2000 års 
psalmboktexter och hur de skilde sig åt.
 Inbjuden var Carin Rickardsson från Eksjö.
Hon berättade några händelser från sitt liv och
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bjöd på egen lyrik i form av dikter.
Laila Svahn tackade Carin Rickardsson med en 
blomma.
Karin Stenberg, känd för sina musikarrange-
mang, ledde oss i allsång med bland annat Sov 
du lilla videung, Blåsippan uti backarna står och 
Vi gå över daggstänkta berg.
Därefter tackade ordförandena i Hults och Bru-
zaholms syförening för den trevliga samvaron.
Bruzaholms syförening inbjöd till storsymöte 
den 9 september i Bruzaholm.
Slutligen avslutade Carin Hamar samlingen med 
psalmen Härlig är jorden. Smörgåstårta,kaka och 
kaffe smakade extra gott i den trevliga samva-
ron.

Anne-Maj Walfridson

En hälsning i snöns tecken från 
norra delen av Sverige
Fredag eftermiddag och arbetsveckan i Umeå är 
gjord för denna vecka. Jag kör raka vägen hem 
till Nordmaling (5 mil söder om Umeå) för att 
packa det sista i bilen. Sedan bär det av… Vårat 
mål är Agnäs, en liten by 3 mil väster in i landet. 
I stor sett varje helg sedan december har jag 
tillbringat helgerna där med familjen i vår 
husvagn. 
Tyvärr har vi längs kusten de senaste åren inte 
haft mycket till vinter. För första säsongen 
beslutade vi därför att ställa upp husvagnen på 
den lilla vintercamping, mitt i skidbacken, till-
sammans med 40 andra husvagnsägare. I back-
spegeln blev vårat beslut en storvinst. Vi fick den 
vinter vi längtat efter och barnen har njutit för 
fullt med snölek långt ut på kvällarna. Varken 
Bolibompa eller fredagsmys har lockat dem in 
från snön.
Med glädje har vi sett hur barnen utvecklat 
skidåkningen. Sebastian (6 år) som provat slalom 
i pulkabacken hemma i Nordmaling, har nu för 
förra säsongen gått slalomskola. Nu provas 
vingarna i skogsspåren och all annan otillgänglig 
terräng. Tobias (3 år) har för första vintern stått 
på skidor och har utvecklats från att vara mindre 
livrädd till att nu nästan åka själv. 
Lite skoter åkning har vi också hunnit med. Ja, 
det har inte varit några problem att ta sig fram, 

utan bristen på tillfällen har mer berott på ett 
ointresse från modern i familjen, av att skumpa 

omkring i skoterpulkan. Men om vintrarna håller 
i sig som i år och pulkan får en ny ägare, kanske 
det kan finnas hopp för familjefadern att få 
tillåtelse om en till skoter i familjen. 
Många snöiga hälsningar men nu med längtan till 
vårens ankomst…

Linda Fjällström med familj
f.d. Andersson, Skultarp

Båtyxa
Detta är antagligen en stridsyxa från stenåldern.

Den är upphittad av Sven Johansson på 1950-
talet på Mycklaflons västra sida vid ”Kianäs-
landet”.

C-G Walfridson
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Har Du betalt medlemsavgiften till 
samhällsföreningen?
Den är 50 kronor per hushåll?
Betala gärna till plusgirokonto 20 11 22-9. 



Humor och hälsa i ord och ton
I dag är det första april, men det är inget april-
skämt. Dag Zetterholm har varit i Vickenstorp 
och underhållit på vårens sista föreläsningskväll. 
Dag, som är både kåsör och författare, hade 
mycket att prata om. Det var både allvar och 
skoj. Han sade bl a att förr hade man det sämre 
men mådde bättre, och nu har man det bra men 
mår sämre. Dag har ju personer i sin släkt som är 
kända., t ex Gertrud Zetterberg, som är hans 
mamma, som är 90 år. Dags bror Finn både spe-
lar och sjunger och det gör ju även Dag och det 
gjorde han även denna kväll, med sång och gi-
tarrspel. Dag imiterade sin morbror Hans Will-
ius. som hade en speciell röst. Många känner nog 
igen honom från radion.
Kvällen avslutades som vanligt med kaffe och 
dopp för de ca 35 personer som varit och lyssnat 
på Dag Zetterholm.
Vi ses till hösten!

Ulla-Maj Ekenvärn och Laila Svahn

Edshults Församling
”Den blomstertid nu kommer, med lust och 
fägring stor---” Ja sannerligen blomstertiden har 
redan etablerat sig för i år. Värmen har kommit, 
men också gått. Lövet har spruckit ut, granbark-
borrarna svärmat och pingsten har passerat. 
Pingsten har ju förlorat litet i dignitet när An-
nandagen togs bort som röd dag. Hur kan man 
förresten bara plocka bort den teologiska ”And-
ens vind” till förmån för en profan nationalistisk 
röd dag utan någon religiös förankring? Ett po-
litiskt/kommersiellt lappkast av beslutsfattare, 
tycks det mej. Men nu är det gjort och det är väl 
bara att ”gilla läget”. Det är ju inget förbud att 
hålla gudstjänst på svart dag.
Pastoratet  hade också en fin sång- och musik-
gudstjänst i Mellby. Hoppas det blir tradition. 
Värmen påkallade vatten till kyrkogården, men 
se det hjälpte inte att skruva på kranen i källaren. 
Inget vatten kom i kranen. Däremot jäste det upp 

strax utanför kyrkoporten. Röret var avgrävt utav 
bredbandsläggarna i höstas. Problemet av-
hjälptes omgående efter ett telefonsamtal med 
Kjell Ljunggren på Tekniska kontoret. 
Föredömligt handlagt.
Kyrkoråd kommer att hållas den 27 maj. Vill Du 
som församlingsbo att någon fråga skall tas upp 
då, så vänd dej till någon ledamot och framför 
dina synpunkter.
Stora träd har fällts av stormar öster om kyrko-
gården. En del sådant finns också på andra sidan 
församlingshemmet. Viss slyrensning är också 
påkallad. En arbetsdag av frivilliga krafter är 
påkallad. Du som gärna gör en insats; hör av dej 
till Evert eller Ingvar för förhandsanmälan. Dag 
är ännu ej bestämd.
Grusgången runt kyrkan behöver åtgärdas. 
Plattor vore det ideala, men är otänkbart av kost-
nadsskäl. Hör gärna av Er!
Nytt pastoratblad är på gång. Läs och möt upp!

Välkommen till nya och nygamla samlingar!
Evert Alf

Prisade!
”Årets lantbruksföretagare” för 2007 inom Eksjö 
kommun blev två Edshultsbor, d v s Marielle 
Berget och Örjan Andersson som driver Skul-
tarps gård. Deras övertagande av hus, djur och 
jord, utökning av köttdjursbesättningen och sats-
ning på ny ladugård gav priset. Kontakten gratu-
lerar till äran och en liten uppmuntrandepeng!
Prisad blev också Mari Sander i Plomarp.
En guldkvist, överlämnat av Hans Majestät 
Konungen vid en ceremoni i Stockholm blev 
hennes utmärkelse. Hennes engagemang för nät-
verket ”kvinnliga skogsägare ” utgjorde grun-
den. Grattis även här!

Evert Alf

Medarbetare i detta nummer:
Evert Alf  0381-430 14, Ulla-Maj Ekenvärn 0381-420 60, Linda Fjällström 0930-31050, 

Annecharlotte Jonsson 0381-430 32, Birger Nilsson 0381 – 420 47, Laila Svahn 0381-450 57,
Anne-Maj & C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05

E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com
Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 28 juni


