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       Ordföranden har ordet. 

Efter mycket tvekan står nu körsbärsträden i 
full blom, kanske blir det sommar i år också. 
Med vemod måste vi erkänna att traditionen i 
Vickenstorp skola nu är till ända. STORT 
TACK till Börje och Co. för de 55 åren som 
bjudit på många intressanta och väl-
besökta föreläsningar. 
Campingen har slagit upp sina portar och 
kommer värmen vill säkert många bad-, glass-
och fikasugna gäster göra ett besök hos Joan i 
serveringen. Ett aktuellt ämne i byarna 
Gummarp och Förenäs är planeringen för 
gemensamt vatten och avlopp.  
Ett informationsmöte för alla berörda 
fastighetsägare någon gång i sommar kommer 
att ordnas så vi får veta lite mer hur det 
kanske ska bli. 
Jag önskar alla en skön vår och en Glad 
Midsommar! ///  Ordföranden  
 

Foto Klas Moser 

      Vårrustningen på campingen  
 

                                                              Den 19. maj kunde vi äntligen lägga i 
bryggan och resa taket över dansbanan.  

Hela våren har det varit kallt och blåsigt.

 
 

  
De som kunde ställa upp med kort 
varsel var Sivert, Johnny, Erik, Åke, 
Leif, Alf, Arnold, Sören och Sari. 

 
 
 
 

/Johnny  
 

Foto Klas Moser 
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EDSHULTS FÖRSAMLING 
 

 
 

Tiden går fort när man har trevligt. Åter är det 
dags för en ”Kontakt”. Vid en återkoppling 
till den förra konstaterar man, att mycket av 
vad jag skrev om då, har klarats av. 
Fasteinsamlingen gav ca 7000 kr. Någon 
hundralapp mindre än förra året, kristiden till 
trots. LRF-söndagen var välbesökt och 
sånggudstjänsten i gospelton var en höjdare. 
Biskopens kontraktsvisitation avslutades med 
en kylig mässa i Gransnäs, enligt dom som 
var där. Gransnäs var också platsen för 
syföreningarnas kontraktsdag den 17 maj. 
Flera Edshultsdamer var där. Konfirmation 
har hållits i Hult på pingstdagen. Ja, 
samarbetet med Hult fungerar väl. Ingemar är 
en god coach för detta. 

 

Foto Klas Moser 

Våren, en tid av förvandling från trista 
gråtoner till fantastiska färgkaskader, från 
bitter kyla till nästan plötslig tropisk 
värme.  

Våren och Nuet 

 
Kyrkans fönstermålning är i full gång. Del av 
ett referensfönster finns i vapenhuset. Mycket 
vackert! Begrunda det gärna. På kyrkogården 
har mullvadshögarna varit många denna vår. 
Bosse har gjort ett gott arbete med att ”släta 
över”, men arbetet är otacksamt. En del 
gravstenar lutar betänkligt. Därför uppmanas 
alla gravrättshavare, att åtgärda detta vid 
behov. Pastoratet erbjuder vaktmästarhjälp till 
dom som så önskar, mot ersättning. Ta 
kontakt med vaktmästaren! 

Och allt går som vanligt alldeles för fort.
Man hinner liksom inte riktigt njuta fullt 
ut av förvandlingens alla nyanser innan 
man redan står mitt i sommargrönskan.  
 
Egentligen borde det vara förbjudet att 
utföra några som helst ”måsten” under 
denna tid. 
Men som vi alla vet är det ju just denna 
tid som vi landsortsbor är som mest 
upptagna på vår fritid med sysslor som 
vedkapning, husreparationer, trädgårds-
arbete o.s.v. 

 
Fastighetsutskottet gjorde sin inspektion av 
byggnader i Edshult i förrgår. Många behov 
antecknades, men kön är lång. Vi får se hur 
långt vi hinner och orkar med ekonomiskt i år. 
 

 
Själv tror jag det är viktigt att kunna lägga 
ifrån sig sina ”måsten” ibland, och bara 
sätta sig ner på farstutrappen och njuta av 
tillvaron en stund då och då. 

Vad gäller verksamheten framöver, får vi 

 

älkommen alla och envar! /För Edshults 

hänvisa till nytt pastoratsblad, som kommer 
nästa vecka. En nytändning och färg har 
utlovats! Läs det och tidningens annonser och 
låt gärna söndagsutflykten börja, eller sluta, 
med de utlysta gudstjänsterna i hem-
församlingen. Edshultsdagen blir i år den 25
juli. Reservera dagen! 
 

 
Det flyktiga nuet är ju trots allt det enda 
riktigt verkliga i livet, allt annat är saker 
som finns inuti våra huvuden i form av 
förväntningar, krav och måsten. 
Nuet är faktiskt allt vi har, och allt vi 
någonsin kommer att få.  V
/Redförsamling/ E A 



Börje Jansson som varit med i alla år 
avtackades med blommor av en 
representant från Eksjö kommun. 
Inga-Maj Adolfsson, Ulla-Maj 
Ekenvärn och Laila Svahn fick 
blommor av Föreläsnings-föreningen. 
Börje Jansson tackade Ingemar och 
Cecilia för underhållningen och inbjöd 
till samvaro vid kaffebordet. 
                                                               
/Laila o. Ulla-Maj 

Den 24/3 gästades Edshults Föreläsnings-
förening av Ingemar Skogar från Ängelholm.
Bildspelet ”S

Edshults föreläsningsförening 

ommarvind” visades till dikter 

ta föreläsningskväll var 

 sista kväll. 
 

av Birger Franzén. 
Med till denna sis
också Cecilia Alriksson som underhöll med 
vackra sånger och pianomusik. 
Ca 45 personer tog del av denna
Samtidigt som vi njöt av det vi fick se och
höra, var vi nog lite sorgsna inombords över 
att dessa träffar är slut nu. 

Börje bläddrar i 55 års samlingar  
av bilder och text från föreläsningar 

Börje hyllas med blommor från Eksjö kommun av 
Marianne 

Natten 22-23/5 var det inbrott i ett 
förråd på campingen och då stals bland 
annat en brandsläckare. Det inträffar 
tyvärr en hel del stölder i trakten så jag 
uppmanar alla att vara vaksamma. 
/Johnny 

Inbrott på campingen 

Inga-Maj, Ulla-Maj, Laila,Solveig, Ingbritt, 
och Börje avtackas med blommor 
 



Mycklaflons Camping 
 

Öppnar dagligen kl 10-20 fr.o.m. 2010-06-01.  
 På menyn finns bl.a. Kyckling, Pizza, Fiskfilé, Schnitzel, Hamburgare och Dansk Pölse.
 Dagens rätt kommer att finnas till en kostnad av 65 kr.    
 Passa på att utnyttja möjligheten till en god måltid i trivsam miljö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utdelning av Edshultskontakten 
 
1/ Du som är medlem och bor    
    utanför Edshults församling och  
    vill ha pappersutgåva  
    hemskickad ska betala  in 55 kr  
    till bg 201122-9 för 2010.  
    Kontaktperson Kjell Myrendal. 
 
2/ Du som vill ha tidningen på mail  
    ska vara medlem i Edshult 
    Samhällsförening.  
     
    50 kr till bg 201122-9 för 2010.  
    Kontaktperson Johnny Strömberg. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ingelas SommarBod 
Lördagen den 5 juni öppnar Ingela Moser 
sin SommarBod i Norrsånna ladugård. Det 
är 6:e sommaren som boden har öppet.  Som 
vanligt finns både gammalt och nytt i 
sortimentet: husgeråd, kläder, tavlor, 
prydnadssaker, smycken, leksaker m.m.  
Som tidigare år återfinns också hennes 
egenhändigt tillverkade örtsalvor och 
massage/badoljor i boden samt en del kläder 
och andra saker av egen design.  
Allt är därmed ungefär som tidigare år, det 
enda som förändrats är öppettiderna. 
Numera är SommarBoden bara öppen på 
helgerna och då mellan kl. 13-16 

edshults-kontakten@mail.eksjo.com 
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