
Så har vi redan hunnit till fastetiden detta 
kyrkoår. Det är dock någon dryg vecka tidigare än 
förra året.  
 
Kyrkoår och kalenderår lever ju inte i absolut 
harmoni. Det var ju ett tag sedan jag hade 
förmånen att skriva i Edshults-kontakten senast. 
Därför finns det naturligtvis mycket att lyfta fram. 
Då, nu och framöver får väl samsas.  
 
I år har vi sluppit frusna rör till toaletterna i 
församlingshemmet, eftersom ledningarna dit 
dragits ovan golv. Samtidigt byttes några kraftigt 
rostangripna rör intill hydroforen i källaren, samt 
ledningen mellan hydrofor och den borrade 
brunnen. En stor haveririsk undanröjdes därmed. 
 
En askgrav- och minneslund håller på att anläggas 
på kyrkogården. Entreprenör är Kjells fastighets-
service AB i Vetlanda. Senast under maj månad 
skall arbetet vara klart. Invigning planeras ske den 
26 maj i år.  
Fortfarande ligger några gravstenar, som varit 
dåligt dubbade, ner. Ny dubbning eller 
bortforsling skall ske, men gravrättshavarna måste 
kommuniceras först. 
  
På personalsidan sker viss omsättning. Ordinarie 
vaktmästaren Bo Svensson har tjänstledigt till 
halvårsskiftet. Anita Pettersson tjänstgör i Mellby 
och vikarierna Lars-Magnus och Magdalena 
Jonsson har ersatts av Annelie Olausson. Som 
kantor anställdes Gisela Burgmann efter Stoian, 
men under provanställningen lockades hon till  
 

Ordföranden har ordet 

           ÅRSMÖTE      2013 
  
Edshults samhällsförenings årsmöte 2013 
  
Fredagen 1 Mars kl. 19oo Edshults 
Församlingshem 
  
Anmälan till  karlsivert@msn.com  0738495425 
0381 43005 
Georg Albinsson   0381 42018  senast 130224 
  
Hjärtligt välkomna                                                   
/styrelsen   
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 Som vanligt rusar bara tiden iväg och vi är redan 
inne i sportlovsveckan. Kanske inte så hög % av 
vår sockens invånare som kan njuta av skollov, 
men för er som har, hoppas jag ni har kul på snö 
och is i vinterlandskapet. 
Denna årstid är också årsmötestid. Hur många 
årsmöten vi genomfört låter jag vara osagt, men vi 
står inför utmaningen att arrangera den trettionde 
Edshults-dagen.  Med gemensamma krafter klarar 
vi det galant som vanligt.  
Vi hoppas även att våra Hollänska arrendatorer 
Hanny & Ben får en varmare och soligare 3:e 
sommar på Mycklaflons Camping. Detaljplanen 
på området är klar, småstugorna har fått 
verandor och ser nu riktigt inbjudande ut. 
 
Inbjudna till årsmötet hoppas jag så många som 
möjligt kommer till en trevlig kväll, så glöm inte 
att anmäla er,  
 
Varmt välkomna                 / sivert k 
 

  
EDSHULTS FÖRSAMLING 
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Vi vill påminna er alla som skickar inlägg att göra detta 
meddelst mejl till adressen nedan. Handskrivna inlägg 
riskerar att utebli från publicering p.g.a tidsbrist. 
 

 
Glöm ej att betala MEDLEMSAVGIFT  2013 

 
1/ 100 kr/familj inbetalas till BG 768-5183. 

eller vid årsmötet 
    glöm ej att ange namn och e-mail adress   (tack) 

 
2/ Du som är medlem och bor utanför Edshults församling och vill ha pappersutgåva 

hemskickad ska betala in 55 kr BG 768-5183 för 2012 
 
 

3/ Tidning via mail skickas endast till medlemmar. 
 

   Kommunmästerskap i pimpel 
  
Söndagen den 3 Feb. på Mycklaflons  blankis 
korades årets kommunmästare i pimpelfiske. 
 
I strålande solsken hade 41 deltagare samlats 
och försökte locka abborrana att nappa. 
 
 När tävlingen var över och fångsten invägd 
hade Christer Svensson 6,9 kg och blev alltså 
kommunmästare, 2-a Kent Bernholtz 4,1 kg  
och 3-a Pentti Rytkönen 4,0 
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 en annan tjänst i Ljungby. Därför får vi leva med 
vikarier ett tag. Kh Birgitta Carsnäs och kn Henrik 
Broman gör dock sitt bästa för att allt skall fungera 
så bra som möjligt. 
 
Vid nästa årsskifte går vi upp i Södra Vedbo pastorat. 
Det är Höreda pastorat, Eksjö församling, Hässleby-
Ingatorps pastorat samt Norra Solberga-Flisby 
församling som slås samman till en enhet.  
 
Detta förbereds av 25 personer i indelningsdelegerade 
med Kjell Axell, Eksjö som ordförande. Från Edshult  
är Evert Alf med som ordinarie och Georg Albinsson 
som ersättare.  
 
Kyrkoråden försvinner och det blir församlingsråd 
valda av det kommande kyrkofullmäktige istället.  
Det blir alltså tre val i höstens kyrkoval den 15 
september; kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige. Det blir ett viktigt val där varje 
kyrkotillhörig bör utöva sin rösträtt. 
 
Vad gäller kyrkliga förrättningar kan nämnas,  
att vi haft traditionsenlig julnattsgudstjänst, att vi hade 
julfest den 30 december, med såväl kh som kantor på 
lekhumör, att syföreningen beräknas ha upptakt i 
församlings-hemmet onsdagen den 27 februari kl 
10.30, att det blir Vasaloppsguds- tjänst den 3 mars kl 
10.30 och passionsandakter den 21 februari och den 6 
mars.  
Se i övrigt pastoratsbladet och SmT:s annonser. 
 
Väl mött framöver! 
För Edshults församling/gm Evert Alf 
 

  
Ovan en bild av en snökristall. 
Visst är det fantastiskt att det inte 
finns två lika snökristaller i världen, 
speciellt när man tänker på alla de 
snöflingor som faller vid denna 
årstid.   / red. 
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