
Vårpremiär vid Campingen
På långfredagen var det dags för Mycklaflons 
camping att slå upp dörrarna för säsongen.
Vid  premiärdagen  överlämnades  ett  ”påskris” 
från Edshults samhällsförening till  arrendator-
paret som också önskades lycka till.
Det  var  en  vacker  och  solig  dag  med  härlig 

stämning  och 
mycket folk.
Arrendatorn  Jo-
an  Ebrl bjöd  på 
kaffe  och  under-
bar  hemmagjord 
tårta till  alla som 
kom.
De som var sugna 
kunde  även  köpa 
sig en räkmacka.
Det  bjöds  också 
på  underhållning 

av sju dragspelare  ur dragspelsklubben Knekten.
Kerstin Thulin

Tillökning i Linneryd!

Lilla Nicolina föddes lördagen den 28 mars.
Hon vägde 3015 g och måttbandet visade 46 cm. 
En stolt Storebror är Lucas 6 år.
Föräldrar  till  tösen är  Camilla  Nors  och  Ulrik 
Brunehult. Familjen är bosatt i Linneryd.

Text och bild Agneta Gustafsson
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Minnen från Vickenstorps skola
Detta avsnitt är det sista om skolan!

När jag kom hem blev det  uppsträckning  och 
vad  värre  var,  jag skulle  gå  till  tant  Rosander 
och be så mycket om förlåtelse för det jag gjort 
och det med omedelbar verkan. Jag minns hur 

blytunga stegen var. När jag passerat Furuhaga 
kändes det alltmera omöjligt att släpa sig fram 
men  jag  gick  till  sist  och  knackade  på.  Fru 
Rosander öppnade och jag stammade fram mitt 
ärende. Hon tog det med ett leende och menade 
att  det  inte  varit  så  farligt.  Med en  lätt  kram 
skickade  hon  mig  hem  med  hälsning  till 
mamma.  Nu var det lätt att gå och benen flög 
som lärkvingar. Lärarnas hustrur ingick liksom 
prästernas och kantorernas i ett slags societet i 
socknarna. De var medvetna om den upphöjelse 
de åtnjöt p g a männens ställning. Mamma fick 
av fru Rosander höra att hon gärna kunde säga 
”du” till henne när ingen hörde det. Det kan vi le 
åt idag, då en lärares make eller maka i regel har 
sin egen yrkeskarriär och ställning. Att vi skulle 
”dua” våra lärare var ju helt otänkbart. Det kom 
så småningom 1967-68 som först  i varje fall i 
mina klasser här i Vetlanda.
Sammanfattningsvis  har  jag  mest  positiva 
minnen av skolan liksom av kamrater och lärare. 
På slutet av Rosanders liv hälsade jag på honom 
hemma i Egesta på vintern 1963. Han var tärd 
av sjukdom men tyckte det var roligt att någon 
hälsade på samt att  jag valt  hans levnadsbana. 
Han var född i bygden under enkla förhållanden 
vilket låg honom i fatet. ”Ingen är profet i sin 
egen  hemstad”  och  den  kungliga  svenska 
avundsjukan var och är utbredd. Jag tror dock 
att de allra flesta minns honom som en duktig 
och rättvis lärare. Du som läst detta har kanske 

helt  andra  minnen från och synpunkter  på din 
skolgång än jag. Medan min kropp var bräcklig 
och  jag  fick  vara  borta  under  veckolånga 
infektioner hade jag som det hette ”lätt för det” 
och därför blev inte skolan så slitsam, svår eller 
tråkig.  Under  mina  33  år  som  lärare  (tre  på 
mellanstadiet  och  trettio  på  högstadiet)  i 
Vetlanda har  jag fått  möta  elever  med väldigt 
olika förutsättningar då man fått försöka ta fram 
vars  och  ens  förmågor  så  gott  det  gått.  Även 
som lärare har jag trivts mycket bra i skolan.
Naturligtvis är skillnaden stor vid en jämförelse 
mellan min barndoms skola och den skola jag 
själv  undervisat  i.  Lärarrollen  är  mycket 
förändrad. I dag får läraren vara polis, kurator, 
psykolog,  förälder  mm.  Många tycker  att  man 
blir  tvungen  att  sätta  undervisningen  i  andra 
eller  tredje  hand.  Läraryrkets  status  har  dalat, 
elever och föräldrar är medvetna om sin makt. 
Läraren får tåla mycket och det är ett  slitsamt 
yrke. 
Få män i  den yngre generationen väljer  lärarbanan till 
förmån  för  mera  välbetalda  sysselsättningar.  På  min 
gamla skola är nu merparten lärare kvinnor från 35 år 
och nedåt. Det vore bra med några män också eftersom 
många elever saknar manliga förebilder. Allt flera elever 
även  på  mindre  orter  kommer  från  trassliga  hem med 
relationsproblem, missbruk etc och de lever i ett ständigt 
mediabrus.  Det  är  krävande  att  med  sådana 
förutsättningar  intressera de unga för skolans ämnen. I 
den gamla skolan övades huvudräkning och rättstavning 
mycket  mera  än  i  nuläget  och  eleverna  fick  goda 
baskunskaper i kristendom, historia och geografi. 

Vickenstorps skola

Tack Sven Olof!
för dessa minnen från Dina år i Vickenstorp.
Säkert  tror  jag  det  är  att  många  har  läst 
följetongen med stort intresse, både de som 
var med på den tiden men också ungdomar, 
som ännu bor i Edshult, samt också de som 
lämnat  bygden.  Många  av  dessa  får 
Edshults-Kontakten via internet varje månad. 



Barn och ungdomar liksom yngre vuxna av idag 
visar  upp  mycket  dåliga  kunskaper  i  dessa 
ämnen t ex vid fråge-sporter i TV. 
Dock måste nämnas att dagens elever behärskar 
engelska,  de  är  bra  på  muntlig  framställning 
och, de kan  söka information på olika vägar och 
genom  datorn  har  de  fått  ett  instrument  med 
oanade utvecklingsmöjligheter.

Härmed avslutar jag mina skolminnen och ber 
om min hälsning till äldre och yngre, 

gamla och nya Edshultsbor.
Tack för mig!

Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941 

EDSHULTS FÖRSAMLING
Oaktat det svala intresset för informationen om 
kommande  kyrkoval, fick vi ihop en nominer-
ingslista.  Denna,  plus  ansökan  om registrering 
av namnet ”Samlingslista i Edshults församling” 
har skickats in till stiftet. En lista på tio namn/-
personer, som stödde att ansökan skickades in, 
bifogades. Undertecknad är ombud för nominer-
ingsgruppen och är det någon som har frågor om 
denna  eller  om  valet  i  övrigt,  hör  av  Er. 
Viktigast  är  dock,  att  DU  röstar  den  20  sept 
2009!
Tänk på det!
Påskens  gudstjänster  har  passerats.  Besöksfre-
kvensen  har  varierat.  Flest  deltagare  samlade 
bildspelet om Passionsspelen i Oberammergau i 
församlingshemmet  på  långfredagen.  Oväntat 
bjöds vi på tårta till kaffet efteråt.  Det var den 
nya  campingarrendatorn  vid  Mycklaflon,  som 
generöst  bjöd  på  dessa  på  deras  öppningsdag. 
Stort tack för den undfägnaden! Fika gärna där 
sommar!

LRF:s kyrksöndag den 26 april rönte också god 
uppslutning. Tårtor från Svallarp, bröd från Jo-
hanstorp och kakor från Förenäs förgyllde fikat 
vid samkvämet. Ett 75-tal portioner gick det åt. 
Tips,  lotterier,  allsång och  dikter  stod  på  pro-
grammet. Höjdpunkten var dock avtackning av 
förre  ordföranden  i  LRF-avdelningen,  Göte 
Wårdell,  som  välförtjänt  tilldelades  förtjänst-
tecknet silvernålen.
Svensk  klimatstyrning kommer med slutrapport 
den 3 juni.
Ny infiltration vid församlingshemmet håller på 
att bli klar.
Offert  över  stenmjöl  istället  för  singel  begärd 
för gångarna på kyrkogården.
Lagning av tornstaketets kryss är beställd.
Kyrkoråd hålls i slutet av maj månad. I övrigt 
fullföljer  vi  pastoratbladets  program  i  vårlig 
anda. 
Väl mött vid våra aktiviteter!

Evert Alf

Vänskap kan räcka hela livet bara 
man inte ber att få låna pengar.

Mark Twain

Sven Olof 61 årSven Olof 3 år



Påsk i New York
I år valde vi att fira påsken i New York.
Eftersom det var vårt första besök där så var för-
väntningarna höga på en lång-weekend i  ”The 
big apple”.

Flyget gick från Arlanda på torsdag fm och vi 
var framme på Newarkflygplatsen redan vid 14- 
tiden. Tur att man tjänar in 6 timmar när man 
flyger åt det hållet.
Trots  varningar  och  skrämsel  så  var  det  inte 
några överdrivna säkerhetskontroller och perso-
nalen  var  trevlig  och  tillmötesgående.  
Vädret var soligt och det var den första varma 
vårdagen för jänkarna och oss.
Med  hjälp  av 
transferbuss  och  en 
trevlig  och  kunnig 
guide  från  Swansons 
tog vi oss snabbt in till 
centrum  via 
Lincolntunneln. 
Trafiken tätnade snabbt 
och  Manhattan  tornade 
upp  sig  med  sina 
skyskrapor.
Tänk att  gamla Empire 
State  Building  från 
1931  fortfarande  är  den  högsta  skyskrapan  i 
New York!!
Hotellet på 10th avenue låg perfekt bara en kort 
promenad  från  Times  Square.  Denna  mäktiga 
och folkfyllda plats på Broadway i korsningen 
west  42nd  street.  Reklamskyltar,  skyskrapor, 
teatrar  avlöste  varandra.  Musikalen  Mamma 
Mia gick för fulla hus. 
 Det var så lätt att hitta på Manhattan eftersom 
avenyerna går i nord- sydlig riktning och kors-

ande gator är numrerade från söder till norr. Det 
är bara att ange en koordinat, så hittar man dit.
Första kvällen blev det en lång promenad förbi 
Times Square, upp till Central Park, nerför den 
berömda 5th avenue med alla sina dyra märkes 
affärer,  Trump  Tower  och  Rockefeller  Center.
Nästa dag var det dags för en sigthseeingtur. Vi 
fick se hela Manhattan och vår norskamerikan-
ske guide hade massor att berätta, verkligen in-
tressant. Samtidigt som man befinner sig mitt i 
storstan så ligger det små lugna kvarter där folk 
strosar  omkring  i  lugnet  bland  de  gamla  låga 
husen i ex Little Italy.
Givetvis  var  vi  vid  Ground Zero  där  en  gång 
Twin Towers stod.  Platsen är nu omgärdad av 
blåa presenningar, så man ser inget från gatan. 
Guiden visste dock på råd och tog oss upp en 
våning i Texas building där man från panorama-
fönstren kunde se ner i gropen. Allt som fanns 
var ett djupt hål, en byggarbetsplats. För närvar-
ande håller man på att säkerställa och renovera 
våningarna under jord där en gång tunnelbanan 
gick.Ett  tidsödande arbete!                    
Vad som kommer att hända med platsen är ännu 
inte  bestämt.                           
Det som dock var mest synligt var den 60 vån-
ingar  höga  glasbyggnad  som  uppförts  där  ett 

raserat  hotell  stått. 

Med hjälp av tunnelbanan 
kommer  man  snabbt  och 
billigt  fram  i  stan  så  det 
blev  en  tur  upp  till 
Guggenheimmuseet, 
denna  speciella  byggnad 
av  rotundor  som  slingrar 
sig uppåt. Konsten där var 
tyvärr  något  av  en 
besvikelse,  men  på  första 
ro-tundan  eller  våningen, 

fanns  några  fina  målning-ar  av  Picasso, 
Cesanne, Gaugain, Kandinsky och Tannhauser.
Efter en lång promenad nerför nästan hela Cen-
tral Park och de fina kvarteren i Upper east med 
sina livréklädda betjänter gick vi förbi berömda 
Tiffany´s,  men  inga  juvelinköp  blev  gjorda 
denna dag. Kanske berodde det på priserna…..
Redan  klockan  07.00  nästa  dag  började  vår 
tunnelbanefärd  ner  till  Battery  Park  och  båten  ut  till 
Liberty  island  och  Frihetsgudinnan.  Mäktigt  trots 



ihållande  regn.                         
Tyvärr är det inte tillåtet att gå upp till utkiken längre pga 
11  september  och  attentatet  mot  Twin  Towers.
Vi  fortsatte  ut  till  Ellis  island  och  immigrant-museet. 
Något att rekommendera för historie-intresserade och för 
er som släktforskar.
Kvällens väder blev som tur var  bättre och vi 
fick  en  vacker  kvällsvy  från  Empire  State 
Building och utkiken på 86 våningen.

Söndagen var hemresedag och vistelsen avslut-
ades med amerikansk brunch tillsammans med 
undertecknads (Lottas  amerikanska systerdotter.

Annecharlotte och Johnny i Gummarp
Ankor hos Egon i Boarp!

Egon Engvall  bor i Boarp mellan Mycklaflons 
Camping  och 
Bellö.  Det  har 
han gjort i stort 
sett  hela  livet. 
Hans  föräldrar 
drev tidigare ett 
litet  lantbruk 
där till i början 
av 1960-talet.
Egon  slutade 
för  något  år 
sedan  sin 
anställning  på 
lackfabriken  i 
Bellö.
Som pensionär, 
trivs  han  nu 
och  har  fullt 

upp  hela  dagarna  med  diverse  saker,  som har 
med den lilla gården att göra.
När  jag besökte honom för  några  dagar  sedan 
möttes jag av musik från en radio högt uppställd 
på gaveln till ett av uthusen.
Spelar Du musik hela dagarna, frågade jag?
Ja det gör jag och det är för att räven inte skall 
komma och ta någon av mina ankor.
Fem ankor har han av rasen svensk myskanka 
(som enligt Wikipedia är en egen lantras och en 
av 15 bevarade svenska lantraser).
Han  berättar  att  ankorna,  förutom att  de  säll-
skapar  honom  också  håller  efter  mördarsnig-
larna på ett effektivt och ekologiskt sätt.
Förutom "naturens mat" äter sniglarna havre och 

driker vatten, berättar han.
De första ankorna skaffade han 2004.

C-G Walfridson

Trånga stövlar..
Oliver ber sin dagisfröken hjälpa honom att ta 
på sig sina stövlar innan han skall gå ut.
De är jättebesvärliga att ta på och fröken måste 
verkligen göra världens ansträngning för att ut-
föra uppdraget.
När äntligen stövlarna sitter på säger Oliver: De 
sitter på fel fot!
Fröken tror inte sina ögon när hon konstaterar 
att  det  är  som  Oliver  säger,  stövlarna  sitter 
faktiskt fel.
Hon drar som en dåre i tre minuter för att ta av 
dem och börjar  om med en superansträngning 
för att sätta på dem igen.
Då säger Oliver: Det är inte mina stövlar!
 Fröken  andas  djupt  och  lägger  locket  på 
känslorna för att inte skada lille Oliver som tittar 
på henne med sina blå ögon.
Okej,  säger  hon vi  tar  av dem då!  Och sätter 
igång med samma träning som tidigare.
Varför  sa du inte det tidigare?  Frågar  hon när 
hon är klar.
Oliver svarar då: Det är inte mina stövlar, det är 
brorsans, men mamma vill att jag skall ha dem.
 Fröken börjar gråta och mycket behärskat, fast 
bestämt,  sätter  hon  på  stövlarna  för  en  tredje 
gång.
Sedan  lyfter  hon  upp Oliver,  sätter  på  honom 
jacka, mössa och halsduk och frågar: 

Var är dina vantar? Jag la dem i stövlarna!
Okänt tidningsurklipp
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TIPSPROMENAD
VAR?  Mycklaflons camping
NÄR?  Söndag 3 maj kl. 1730-1900

Priser skänkta av Campingarrendatorn
Serveringen öppen till kl 2000 och alla Välkomna 
att  njuta  av  naturen,  gemenskapen  och  något 
gott  för magen.
Nästa tipspromenad 14 juni samma plats och tid. 
Kostnad 10 kr  all  behållning går  till  Viktoria-
fonden. 
Banläggare är Inger och Berith. Bellö-Edshults 
LRF-avdelning.
Detta är ett arrangemang för alla i bygden , vi  
hoppas på stort  intresse och en trevlig kväll  i  
vårlig gemenskap. Ta med släkt och vänner.

Vårvandringen
Söndagen  den  26  april vågade  sig  drygt  20 
entusiaster   ut  på  en  promenad  i  gränslandet 
mellan socknarna Edshult-Ingatorp och Hult. 
Vi pratade också om  Framnäs strax intill Fuse 
kvarn.  Om  Mariedahl 
ett  ställe  under 
Brukslund  strax  söder 
om  Lustgården  i 
Bruzaholm  så  vet  Rut 
Stenberg att berätta hur 
det är att bo i en socken 
och  gå  på  dass  i  en 
annan  socken  vilket 
hennes  farmor  och 
farfar  fick  göra.  Vi 
kunde med andra ord konstatera att  bodde man i 
Bruzaholm så fanns det tre socknar att välja på. 
Idag är det ju tre församlingar vilket ibland kan 
ställa till lite bekymmer. Vilken församling man 
tillhör betyder ju också vilken kyrkogård som  
man  borde  tillhöra  och  till  vilken  församling 
man betalar sin kyrkoskatt. 
 Tidigare under dagen så besökte vi Ljungslund 
och Sälleryd under Sälldefall i Ingatorps socken  
med  Rikard  Samuelsson  som  berättare.  Man 
kunde förundras över en plats som Ljungkul-len 
.Stor husgrund många stenmurar  och torpet var 
inte  bebott  i  mer  än  knappt  40  år.  I  kyrk-
böckerna skriver prästen många ord om sjukliga 
och  handikappade  personer  på  Ljungkullen. 
Man kan ju undra över om det var avståndet till 
Ingatorps kyrka som gjorde att man inte orkade 

gå så ofta till högmässan och att man då talade 
om ohälsan som ett skäl.

 Stuveryd  och  Hästberget  var  sevärda  platser. 
Mängder  av vårblommor och hassel  lyste  upp 
terassodlingarna vid Hästberget  där också Mats 
Sandell visade på flera spännande minnen i hus-
grunderna.
Platsen  där  man  skapat  kvarnstenar  visades 
liksom  Kranshemmet  nere  vid  våg  40   allt  i 
Hults  socken.  Vid  Kranshemmet  uppstod  oft 
brand orsakade av tåget.
 En skara trötta men intresserade  besökare tog 

sig sedan till Bruksmuseet 
där bla Rut Stenberg Esko 
Mäkkinen   Gurli  och 
Göran  Karlsson  guidade 
gruppen.
Alla skall ha ett stort tack 
för att vi fick uppleva en 
fantastisk  söndag  fylld 
med  spännande  platser 
och massor av intressanta 
kunskaper om vad husarer 

betydde till krigskommenderingar.
Fuse  betyder  enligt  Jab  Agertz  bok  ”Om 
ortnamn i Jönköpings län” ett hastigt vattendrag 
och det är ju Bruzaån där Fuse kvarn ligger.

Skrivet av
Margareta Thorsson

En  expert  är  en  man,  som  har 
gjort alla misstag som kan göras, 
inom ett mycket snävt område.

NIELS BOHR
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Städdag på Campingen
Klockan 0900 denna vackra och soliga lördag i 
april  träffades  några  tappra  Edshultsbor  från 
Skultarp,  Förenäs  och  Gummarp  på 
Mycklaflons  camping  för  att  göra  vårfint. 
Fiberkabel  för  nät-verksanslutning grävdes  ner 
och bryggan kom på plats med hjälp av Sivert 
Karlssons  grävare.
Det räfsades löv och fejades i trädgården sam-
tidigt som raska män fick tältet över dansbanan 
på  plats.  Samarbetet  var  gott  och  vi  hade  det 
riktigt trevligt tillsammans.
Hans  och  Joan  med  familj  bjöd  på  fika  och 
dricka i  välbehövliga pauser.  Vi  fick också en 
härlig  lunch  från  grillen  samtidigt  som  andra 
gäster kom för att njuta av Joans redan omtalade 
och  populära  räkmackor.  De  kan  verkligen 
rekommenderas.
Dagens sol bjöd på den första solbrännan och 
innan dagen var slut hade alla stora lövhögar 
tagits om hand och det långa diket grävts igen 
och det med stor skicklighet.
Ett tack till kämparna som var med. Nästa år är 
ni alla välkomna att hjälpa till och ha det lika 
trevligt som vi.

Annecharlotte Jonsson

Det kom ett sent mail från 
Samhällsföreningens ordförande!

Hej!
På arbetsdagen vid Campingen i Lördags gräv-
des  ledning  för  datakabel  ner,  dansbanetaket 
sattes upp och bryggan lades i sjön, lövkrattning 
och städning utfördes. Lunch och fika var popu-
lära avbrott i arbetet när Joan kallade till bords. 
Tiden räckte tyvärr inte till för att måla om ut-
hyrningsstugorna  som  planerat.Vid  nästa  styr-
elsemöte i början av Maj ska vi bl a diskutera 
framtida  investeringar,  Rogers  turistprojekt, 
Edshultskontaktens kostnader, m.m.

Mvh Sivert
Mailet kom till redaktionen tidigt onsdagen den  
29 april därför redovisar jag texten precis som  
den kom.
Min  första  reaktion  är  att  i  stället  för  denna  
kryptiska  text  borde  Sivert  Karlsson,  som  är 
Edshults Samhällsförenings ordförande, i varje  
nummer  av Edshults-Kontakten redogöra  för  

styrelsearbetet  och  vad  som  händer  i  
föreningen, inklusive Mycklaflons camping, som 
föreningen också äger.
Av texten framgår att  styrelsen vid nästa styr-
elsemöte i början av maj skall diskutera   Eds-
hultskontaktens kostnader.                                   
Som redaktör och allt i allo vill jag bara fram-
föra att hela det redaktionella arbetet sker helt  
idéellt. Bara tryckkostnaden, som för  
närvarande är 575 kronor för normalutgåvan,  
som ofattar fyra A5-sidor belastar Edshults  
Samhällsförening.
Dessutom får alla som önskar Kontakten 
digitalt och för närvarande erhåller ca 50 
adresser denna helt utan kostnad.

C-G Walfridson

Texter och bilder!
Tack alla, som bidrar med material,  som gör 
Edshults-Kontakten läsvärd.
Denna gång kom  mycket material in väldigt 
sent.
Detta innebar denna gång det omöjligt att få in 
allt  intressant  och  aktuellt  material  på  bara 
fyra  sidor  samtidigt  som  åtta  sidor  var  en 
aning stort utrymme.
Därför vädjar jag om att Du,  som har material 
att  bidra med sänder  det eller  meddelar  i  så 
god tid som möjligt vad som kommer.
Tänk på:
Ordspråket  att  "en  bild  säger  mer  än  tusen 
ord” i gäller också  Edshults-Kontakten.
Ett bra sätt att överföra bild och text är via E-
post  edshults-kontakten@mail.eksjo.com 

C-G Walfridson

I nästa nummer

Drömmen om  Mycklaflon

 Ett bröllop i Kianäs 1908

mailto:edshults-kontakten@mail.eksjo.com


Lars-Gunnar Flink i Vickenstorp
Våren har börjat skönjas, men tillsammans med 
Lars-Gunnar Flink och Gösta Wahlgren fick vi 
höra en del från de vasalopp som Lars-Gunnar 
varit  med  och  tävlat  i.  Bland  de  5-6  bästa 
lyckades  han  för  det  mesta  komma.  Det  blev 
också  sång  och  musik.  Lars-Gunnar  spelade 
gitarr och sjöng. Gitarr,  munspel, dragspel och 
även  sång  framfördes  av  Gösta  Wahlgren. 
Repertoaren var  blandat  av Evert  Taube,  Pelle 
Näver, Dan Andersson med flera. En och annan 
historia  drogs  också  som  fick  våra  mungipor 
uppåt. Tyvärr var det bara sjutton personer som 
kommit för att se och höra detta fina program. 
Som  vanligt  tackade  Börje  Jansson  både  de 
uppträdande och publik och uppmuntrade dem 
att  avsluta  kvällen  med  kaffe  och  dopp  som 
serverades.

Laila och Ulla-Maj

Symöte hos Ingrid Wrigfors
Ingrid hälsade oss varmt välkomna och lämnade 
ordet till komminister Ingemar Johansson, som 

tog  upp  psalm 
198  Likt 
vårdagssol  i 
mor-gonglöd.. 
Därefter  berät-
tade  han  om 
Jesus,  djuren 
och naturen.
Under  kaffetår-
en  med  smör-
gåsar  och  små-
bröd  mycket 
gott,  visade 
Ingemar  detta 
kvitto  från mis-
sionauktionen 

den 25 januari  1912,  som han lånat  av Ingrid 
Wrigfors.

Anne-Maj Walfridson

Symöte hos Karin Sjöbrink
Karin  hälsade  välkommen  och  överlämnade 
ordet  till  komminister  Ingemar  Johansson. 

Ingemar  berättade  att  han  under  förmiddagen 
varit på Skuruhatt och att det fanns gott om snö 
kvar. Psalm 517 sjöngs. Ingemar läste om Her-
den som leder sina får. Karin bjöd på kaffe med 
dopp  -  förträffligt.  Irene  Melkersson  hade  ett 
förslag på  våravslutning hos Pelargonmuseet i 
Bodafors.  Det godkändes och bokades till  den 
19 maj kl 1100. Vi möts i Hult, vid kyrkan klock-
an 1000. 

Anne-Maj Walfridson

Vårterminens sista föreläsning!
En glad tillställning med besök av kantor Erling 
Lundberg och Tvärdraget = Holger Krantz och 
Harm Jans, var det tisdagen  den 14 april i Vick-
enstorps gamla skola.
De  medverkande  hanterade  elpiano,  dragspel 
och gitarr med stor bravur och för det sångliga 
inslaget  svarade  mestadels  kantorn  själv  med 
hjälp av publiken.
Åhörarna fick också lyssna till många roliga och 
dråpliga historier.
Det sedvanliga kaffet satte sedan punkt på kväl-
len.

På återseende i höst
hoppas Laila & Ulla-Maj
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