
Glatt möte på antikrundan!
Jag  var  härom 
dagen  på  antik-
rundans  stopp  i 
Sävsjö.  I  kön  kom 
experterna  då  och 
då ut och tittade på 
vad de köande hade 
med sig.
Jag blev besökt  av 
Knut  Knutsson, 
som  löste  knuten 
nedan,  som  jag 
tagit  med,  men 

lyckades ej att knyta den igen. 
För vidare identifiering och hur den kommit till 
samt värdering mm 
hänvisade  han  till 
teknik-  och  lek-
saksexperten  Peter 
Pluntky.
Han visade dock varken intresse eller kunskap i 
frågan.
Därför ber jag nu Edshults-Kontakens läsare att 
hjälpa mig så lovar jag att presentera inkomna 
svar i kommande Kontakter.

C-G Walfridson

Vigsel på Stora Torget i Eksjö

Vid The  Midnight  Cruisers  motorträff  i  Eksjö 
lördagen  den  22  augusti  passade  två  par 
överraskande  att  gifta  sig  utanför  kyrkan  på 
Eksjö torg.
Det ena paret,  (som syns på bilden) var Sören 
Johansson och Sari Lind från Gummarp  och det 
andra  paret  var  Stefan  Eriksson  och  Kim 
Engstrand  från  Linköping.  Barnen  var 
Gummarpsparets  barn  och  barnbarn. 
Vigselförrättare  var Anders Gustavsson.

C-G Walfridson
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Livet vid Mycklaflon och Förenäs
Fortsättning från föregående nummer.
Åretruntboende pensionärer
När  pappa  Bengt  blev  pensionär  1975  reno-
verades  det  gamla  garaget  till  åretruntbostad. 
Det  hade  varit  en  dröm för  både  honom och 
mamma Hildi att slå ner bopålarna på den plats 
de så turligt  med John Strömbergs hjälp hittat 
1953. Nu ägs huset av lillebror Stefan med fru 
Britt-Marie och deras två döttrar.
Midsommarfirande i Förenäs
1980  beslöt  familjerna  Hultberg,  Lindhe,  Tell 
och vi att fira midsommaraftonen tillsammans.
Ängen bredvid Siri Gustafssons sommarhus fick 
användas och Sten Karlsson såg till att den blev 
slådd. Samfälligheten hade ett välbesökt firande 
varannat  år  nere  vid  badlandet  men det  skulle 
vara  trevligt  att  samla  alla  förenäsbor  på 
midsommaraftonen. Det blev succe´, man ställde 
upp  mangrannt  med  kaffekorg  och  leklynne. 
Tyvärr tog det roliga slut när barnen ansåg sig 
för stora.

Den äldre generationen njuter av samvaron
Under  de  år  firandet  pågick  tror  jag  inte  det 
regnade en enda gång.
En vackrare plats kan man knappast tänka sig!
Pappa  hade  en  god  vän  som under  många  år 
arbetade som chefspurser på SAS och flög över 

hela  världen.  När  han  kom  på  besök  till 
Mycklaflon  och  gick  ”Norrsånnarundan”  med 

oss  hävdade  han bestämt att  en vackrare  plats 
finns inte på denna jord. Så sant, så sant!
Kerstin Eriksson, numera Eksjöbo med Kaj och 

nära till paradiset.
EDSHULTS FÖRSAMLING

Ingenting blir längre som förut! I början av förra 
veckan fick vi  budet,  att  vår  avhållne vän och 
församlingstjänare Birger  Nilsson efter  en kort 

tids  sjukdom  gått  ur 
tiden. Det känns svårt att 
greppa,  att  han  inte 
längre  är  ibland oss.  Få 
har väl så osjälviskt och 
utan   klagan  ägnat  så 
mycket  tid  och  kört  så 
många  obetalda  mil  i 
församlingens,  eller 
”kontaktens”  tjänst.  Låt 

oss  böja  våra  huvuden  och  med  tacksamhet 
minnas  honom  och  vad  han  uträttat  och  de 
värderingar  han  stod  för.  Gud  välsigne  hans 
livsgärning!
Sedan  sist  har  församlingsresan  avverkats. 
Granhults  kyrka,  Målerås  och  Nottebäck 
besöktes. Trevligt upplägg och god stämning lär 
ha kännetecknat resan. 
Prostvisitation har vi också haft i församling och 
pastorat.  Det  var  prosten  Anders  Aronsson, 
Eksjö,  som på  biskopens  uppdrag  genomförde 
den.  Det blev en bock i kanten för att kyrkans 
inventarieförteckning  ej  var  komplett.   Övrigt 
godkändes.
Prostvisitationsmässa  genomfördes  sedan  i 
Höreda den 13 september
Kyrkovalet är också genomfört. 22 röstande av 
123 möjliga ger 17,9 %. Tre röstande till hade 
gett  20 %. I pastoratet  som helhet blev siffran 
19,1 % Någon partifördelning är inte uträknad 
ännu. Någon sådan är ju inte heller aktuell i vår 
församling  eller  vårt  pastorat.  Rösträkningen 
fortsätter på stiftskansliet.
Någon trädborttagning på kyrkogården är ännu 
ej  genomförd.  Har  Du synpunkter;  hör  av dej 
snarast! Innan träden faller. 
Beträffande höstens aktiviteter nämner jag bara 
syföreningens  auktion  i  församlingshemmet 
fredagen den 13 november kl 1830. Möt upp då 
med glatt humör och välfylld plånbok. De är



värda ditt stöd! I övrigt; se pastoratsblad och 
annonser!
Välkommen till alla våra aktiviteter! God, glad 
och färgrik höst tillönskas Er!

Edshults församling
gm Evert Alf

På utflykt med Edshultssångarna
Den  22  augusti  reste  vi  på  den  sedvanliga 
utflykten.  Det var  Eivor,  Irène,   Else-Britt  och 
Börje  med  Ulla-Maj  vid  ratten  som  åkte  till 
Aborravik där vi mötte vår körledare Marit. Så 
gick  färden  mot  Tranås.  Vid  Skullaryd  stod 
polisen  på  lur  och  Marit  fick  blåsa  i  deras 
ballong. Men det gick utan anmärkning. I Tranås 
hamn låg ångfartyget Boxholm 2 för ankar. Det 
byggdes  år  1904.  Tillsammans  med  många 
andra,  glada  resenärer  gick  vi  ombord  och 
genom Svartån styrde skepparen ut på Sommens 
vatten. Efter någon timmes färd var vi framme 
vid  restaurang-  och  konferansanläggningen 
Lugna  Landet  beläget  strax  utanför  samhället 
Sommen. Där intog vi en delikat lunch. Där var 
så  vackert  både  inne  och  ute.  Så  gick  färden 
tillbaka  och  från  Tranås  styrde  vi  kosan  till 
Nobynäs  slott.  Glansen  från  Stjärngranaths 
dagar hade falnat något.  Efter en lång tid som 
sjukhem bedrivs där nu ridverksamhet samt Bed 
and Breakfast. Vi blev mottagna av ägarna och 
visades till  ett  annex där vi  på egen hand fick 
beskåda allehanda föremål i ett plastmusèm som 
var  inrymt  i  trappuppgången,  och  inglasade 
fönster,  3  våningar  högt.  Där  fanns  knappar, 
smycken,  bland  annat  otaliga  halsband, 
prydnadssaker, husgeråd och en plastcykel. Det 
går inte att beskriva, men där fanns det mesta. 
När  vi  beskådat  allt  detta  och  skulle  betala 
försökte vi hitta ägaren men hon var försvunnen, 
så  vi  reste  därifrån  längs  Ralångens  sjö  med 
mycket vacker utsikt och underbar natur. Nästa 
anhalt  var  Stalpets  café  utanför  Aneby.  Där 
smakade  det  bra  med  kaffe  och  våfflor  och 
smörgås. Där finns mycket blommor, vattenfall 
och  hantverksförsäljning.  Därifrån  åkte  Marit 
närmaste vägen hem, vi övriga ställde kosan mot 
Edshult.  Det  var  en  fin  dag,  vackert  väder, 
trevliga  reskamrater  och  mycket  sevärt.  Ett 
hjärtligt  tack  till  Börje  Janzon  som  planerat 
resan och såg till att allt fungerade.

Irène Melkersson 

Hösten första symöte
Den 15 september var vi bjudna till Solveig Alf 
på symöte. Solveig hälsade oss välkomna och vi 
sjöng psalm 89. Närvarande var tio kvinnor. Vi 
blev  bjudna  på  smörgåsar,  småkakor  och  en 
väldigt  god  fruktpaj.  Under  kaffet  tog Solveig 
upp  våra  symöten  som  fortsätningsvis  är  på 
måndagar  klockan  1200  det  första  är  den  28 
september, därefter den 12 oktober, 26 oktober 
och  9  november  med  Höstauktion  den  13 
november.   Under  vårt  flitiga  handarbete  läste 
Solveig ur boken Kyrkkaffe av Anna Braw tips 
om  stora  kaffebjudningar  med  mera  inom 
kyrklig verksamhet.
Vi  avslutade  mötet  med psalm 252 och Fader 
vår.

Anne-Maj Walfridson

Från Samhällsföreningens styrelse
Påminnelsen  om  medlemsavgift  gav  12  nya 
medlemmar. Edshultskontakten ges ut sex ggr/år 
i pappersformat
I  sommar  har  ny  kyl,  frys  samt  torktumlare 
inköpts  till  campingen.  Anslutning  av  fiber-
kabel har gjorts. 
Satsning kommer att göras på befintliga
campingstugor,  ny gärdesgård och avloppstank 
för kemtoalett.
Arrendatorerna har upplevt en sommar med bra 
tillströmning  till  restaurangdelen  medan 
beläggningen på campingen kan bli bättre.
Roger Psajds turistprojekt blir ej av.

Johnny Strömberg, sekreterare

LRF:are!
Onsdagen den 4 november klockan 1830

Industribesök på Beckers i Bellö
Lördagen den 5 december klockan 1000

Officiell invigning av ny ladugård i Håkarp 
Mer information kommer! Reservera dagarna!

Julbord 2009-11-28 kl 1800

Edshults  Samhällsförening  anordnar  julbord 
vid Campingen för medlemmarna.
Endast 40 deltagare så först till kvarn….
Anmälan och betalning till Johnny Strömberg
telefon 0381-43032   Pris:  250 kronor/person



Krösenmästerskap
Sven Johansson Karlberg/Gummarpsnäset är en 

mästare  på  att  plocka 
lingon ”krösen”, visser-
ligen  i  Värmland  men 
ändå.
Han  var  tillsammans 
med bröderna Erik och 
Gunnar  tre  september-
dagar  och  de  plockade 
180 liter krösen. 

Vem klara av en sådan bravad?
På hemväg från bärskogen en av dagarna hade 
Sven  femton  liter  bär  i  sin  ryggsäck  och 
trampade  ner  i  ett  dike.   Bär  och  kläder  blev 
blöta,  men  själv  klarade  sig  Sven  helskinnad 
från äventyret.

Anne-Maj Walfridson

Edshults Föreläsningsförening
Program hösten 2009
Tisdagen den 13 oktober klockan 1900

Auswichs – något vi inte får glömma
Bilder: Jonas Guldbrand, Eksjö
Tisdagen den 27 oktober klockan 1900

Gamla riksväg 33. 
Håkan i Hult och Kjell Ljunggrens
Band. Sång och musik
Tisdagen den 10 november klockan 1900

Hitta pärlor i vardagen.
Gunilla Dahlgren, Skirö
Tisdagen den 24 november klockan 1900

FA Husband, Nässjö
En kväll med sång och musik
Föreläsningarna hålls i Vickenstorp.

Arbetsdag 2009-10-03
Välkomna att hjälpa till med campingen.

Lösöret  i  campingstugorna  ska  ses  över, 
bryggan ska upp och tältet ska ner m m.
Vi börjar klockan 900 och föreningen bjuder

Johnny Strömberg, sekreterare

Saknad Tube/vattenring!
I början av Augusti märkte vi att vår ring som 
vi drar efter båten var försvunnen.
Det är en traditionell gummiring med nylon 
överdrag och fyra handtag.
Överdraget  var  svart  med  inslag  av  några 
färger, har för mig att det var gult och rött och 
med texten ”Hornet”.
Har  du sett  den eller  tagit  hand om den så 
vore vi tacksamma om du hör av dig.
Med vänlig hälsning.

Familjen Månendahl vid Mycklaflon
Telefon 0300-17566

Nästa nummer av Edshults-Kontakten i pappersformat utkommer lördagen den 28  november 2009
Manusstopp tisdagen den 24 november

Fredagen den 30 oktober planeras en digital utgåva komma ut med E-post 
Vill Du vara med - Meddela Din E-postadress till:

edshults-kontakten@mail.eksjo.com

TOMTER TILL SALU

Jag har tre tomter till salu som får bebyggas 
enligt kommunal plan.
De ligger strandnära med utsikt över sjön och 
200  meter  till  campingen  och  den  offentliga 
badstranden.
Gemensam gångväg till stranden och möjlighet 
till brygga och båtplats ingår.
på  telefon  0381-16862 (kvällstid  eller  via  e-
post: per-johan@svahn.eu

mailto:edshults-kontakten@mail.eksjo.com
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