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Ny ordförande i föreningen
Vid senaste styrelsemötet
i Edshults samhällsförening utsågs Sivert Karlsson, Förenäs tilltillförordnad ordförande fram till
nästa årsmöte.
Sivert är en välkänd profil
i bygden, som har utfört
många idéella timmar för
den gemensamma trevnaden. Han har bland
annat varit en av de drivande krafterna för
Mycklaflons Camping.
Tyvärr har campingen inte utvecklats i den possitiva anda som var målet från åren när den
bygdes upp.
Sivert bedriver vid sidan av sitt idéella arbete
också på heltid företaget Sivert Karlsssons
Skog & Gräv som utför entreprenadarbeten
med modern grävlastare.
Sivert önskar att samhällsföreningens medlem-

mar kontaktar honom på telefon 073-849 54 25
för synpunkter och idéer om framtiden.
C-G Walfridson

Stordrift i Gummarp
Christer Gustafsson är uppvuxen i Gummarp,
där han 20 år ung tog över mjölkkorna från
sina föräldrar. 1991 övertog han hela gården,
som totalt omfattar 51 ha.
Christer har en tvillingsyster, boende på annat
håll samt tre halvsyskon.
Han har efter den obligatoriska skolgången i
Hult och Eksjö genomgått en 40 veckors
grundkurs på Lantbruksskolan i Tenhult.
År 2001 träffade han Agneta genom gemensamma bekanta och i april 2003 blev det
giftermål.
Agneta är uppvuxen på gården Bastefall, Pelarne i Vimmerby kommun, som totalt omfattar
147 ha. Hon har två äldre systrar, som på olika
håll i landet verkar inom vården.
Agneta är utbildad på Lantbruksskolan

Christer och Agneta med hästarna

Valstad i Gamleby och har genomgått grundkurs i mjölkproduktion på Gymnasienivå.
Dessutom har hon läst en skogskurs på Helgesboskolan i Kalmar.
1999 tog Agneta över gården Bastefall med
fjorton kor och två hästar.

På våren 2003 påbörjade Christer och Agneta
det vida omtalade stora ladugårdsbygget, som
idag är fyllt med ett 80-tal mjölkkor och dessutom ett 80-tal kvigor. Flertalet av dessa blir
förhoppningsvis i framtiden ett bra tillskott i
mjölkproduktionen.
Det kan vara intressant att veta att varje
mjölkko producerar ca 11000 kg mjölk per år.
I en tidigare byggd sidohall finns dessutom 140
stutar, som säljs till slakt efterhand.
I dagarna har Agneta och Christer blivit
föräldrar. Barnet skall heta Petrus.
C-G Walfridson

Våren är här!
Nu är det dags för ett nytt nummer av Edshultskontakten, och vi har redan haft några riktigt
fina försommardagar, björkarna har slagit ut,
tulpaner och liljor blommar för fullt och fågelkvitter hörs när motorsågarna är tysta. April har
verkligen varit en vacker månad det här året,
och vi hoppas att Maj och resten av sommaren
blir minst lika fin.
Stormen har verkligen satt sina spår i vår bygd,
och det ligger nu timmervältor lite varstans
utefter vägarna.
För oss som lever i skogsbygd är det väl nästan
så att Gudrun och Per har blivit de mest omtal-

ade namnen numera.
Frågan är vad nästa storm ska få heta, för att
det kommer fler stormar, det ska vi nog vara
säkra på.
Sedan sist har det inträffat en liten förändring.
Jag har lämnat mitt uppdrag som ordförande
för Edshults samhällsförening. Detta har jag
gjort med motiveringen att jag saknar motivation och intresse för att jobba med de ”tunga”
frågorna kring campingen.
Det har dykt upp mer och mer bekymmer kring
campingen och jag har ingen lösning på
problemen. Jag har därför valt att lämna mitt
uppdrag och överlåter åt styrelsen och de som
verkligen är intresserade av campingen att
jobba vidare med de frågorna. Jag hoppas att
de lyckas att hitta en långsiktig lösning på
arrend-atorsfrågan, så att de som jobbar där
kan fokus-era på sina arbetsuppgifter i lugn och
ro.
Samtidigt vill jag inte göra någon hemlighet av
att det är min bestämda uppfattning att det nu
är dags att sälja campingen, innan föreningens
ekonomi urholkas fullständigt. Jag anser att det
inte hör hemma med en camping i en förening,
om man inte har den samarbetsförmåga som
krävs. Ytterst få av föreningens medlemmar är
numera villiga att hjälpa till med arbetsinsatser
på campingen. Och när det nu dessutom har
gått så långt att man riskerar att det blir tingsrättsförhandlingar, då tycker jag att det krävs
en rejäl förändring. Det torde helt klart vara det
bästa att den som bedriver verksamhet vid
campingen också äger anläggningen.
Campingsektionen meddelar att man har
avblåst planerna på midsommarfirande vid
campingen, och som det ser ut nu så blir det
inget vare sig på eftermiddagen eller på
kvällen, om inte arrendatorn väljer att själv
arrangera.
Edshultsdagen kommer att genomföras sista
söndagen i juli som planerat. Vi kommer att
behöva hjälp med slåtter, tältresning med mera
dagarna innan. Vi kommer även att behöva
personal som hjälper till i köket.
Jag vill även passa på att uppmana alla
Edshultsbor att skicka in bidrag till Edshults-

kontakten. Alla är fria att bidra med sina
synpunkter, eller en dikt eller en rolig historia.
Alla bidrag är välkomna.
Från campingen meddelas att man nu har
öppnat för säsongen, kaffeserveringen är igång
och glassfrysen är laddad. Och temperaturen på
badvattnet stiger för varje dag.
Mattias Albinsson

Terrängen i Edshult
Enligt uppgift i Svensk Bebyggelse utgör
Edshults landareal 62,61 km2 (77%) och 19,07
km2 (23%) vattenareal. Totalt 81,68 km2 .
Högsta punkten i socknen är bergkullen i Omberg 289 m över havet. Lägsta nivån är bruksdammens yta i Bruzaholm med 191 m och Solgens yta 194 m över havet.
Detta betyder att skillnaden mellan högsta och
lägsta punkt är nästan 100 m.
Solgen anses vara ca 25 m djup och därför blir
bottennivån omkring 169 m över havet.
Mycklaflons yta ligger 208 m över havet och
djupet anses vara 40 m. Bottennivån blir då
168 m, dvs nästan lika med Solgens bottennivå.
Bellens ythöjd är 205 m, djupet ca 18 m och
bottennivån omkring 187 m över havet.
Totalt blir då skillnaden mellan högsta punkten
Omberg och Mycklaflons botten på djupaste
stället ca 121 m. Det är ganska facinerande
med sådana nivåskillnader i socknen.
Berget NV om Linneryd har en höjd av 282 m
över havet. Här fanns under beredskapsåren på
1940-talet så kallade luftbevakningstorn. Dessa
torn var ofta bemannade med unga flickor, som
skulle rapportera om fientligt flyg, bränder och
dylikt
Flickorna kallades ofta i folkmun för ”tornsvalor”.
Så vitt jag vet finns det fyra så kallade Triangelpunkter inhuggna i berget i Edshult.
Omberg (289 m), Linneryd (282 m), Förenäs
(246,2 m) och Näs (239,8 m).
Edshults kyrka ligger på 224 m och Stallarp
275 m. Detta betyder att Stallarp ligger
avsevärt högre än tornet på kyrkan eftersom
skillnaden blir 51 m!
Tore Sand (i Lyckås)

Edshults Församling
Årstiderna sätter naturligtvis sin prägel även på
församlingsarbetet. I förra ”kontakten” berörde
vi påskens koncentration av gudstjänster. Alla
förtydligade de påskens budskap på sitt sätt,
även om en och annan inte var så välbesökt.
Påskljuset blev tänt och har fått vara det under
gudstjänsterna i påsktiden. Nu är det åter vid
dopfunten. Om några dagar är också de femtio
dagarna mellan påsk och pingst förflutna.
Pingsten är här.
Två missionsaftnar har vi fått vara med om, i
Hult var det Tanzania, som stod i centrum och i
Edshult var det Burma. Ja, ungdomarnas
resvanor är nu alltmer globala. Fint att vi som
inte rest, får ta del av intrycken.
En fin kontakt över pastoratsgränserna hade vi
också när LRF hade sin kyrksöndag. Gemytligt
samkväm följde.
Vecka 31 planeras det åter komma upp ställningar vid kyrkans långsidor. Det uppskjutna
jobbet med ny takfot och några nya stuprör
skall komma igång vecka 32.
Stiftsantikvarien har ännu ej varit här för klimatgranskningen i lillkyrkan. Därför är inte
heller det konserverade altarskåpet återkommit.
Vissa klimatmätningar har dock pågått och utförts.
På kyrkogården har allt fler planteringslådor
tagits i bruk. Rationell bevattning och fina
blommor lär bli vinsten.
Ingemar Johansson har semester den 3/6-1/7
och B Bergstrand ersätter honom under tiden.
Marit Vaadre har semester 4/6-25/6. Birgitta
Hult Eriksson vikarierar för henne.
Bo Svensson har semester 7/7-29/7. Sofia och
Cecilia Karlsson vikarierar för honom.
Nytt pastoratsblad kommer snart. Se detta och
Smålands-Tidningen om gudstjänster och annat
framöver.
(Obs dock, att det inte blir någon musikgudstjänst annandag pingst som felaktigt angivits.
Den blir i Mellby.)
Välkommen till kommande samlingar.
Evert Alf

Birger Nilsson mångårig
medarbetare
Birger är 77 år och bor i
Svallarp där han har levt
sedan barnsben. Den
yrkesverksamma delen av
livet har han varit
mjölkbonde och sågverksarbetare.
Birger Nilsson
Intresset för den kyrkliga
verksamheten har präglat Birgers liv, och han
har lagt ner mycket tid och energi på att hålla
kyrkans verksamhet vid liv.
Birger har varit kyrkorådets ordförande i ett
flertal år, men har nu avsagt sig det uppdraget
och dragit sig tillbaka med ålderns rätt.
Birger har även varit verksam inom
samhällsföreningen och bland annat jobbat
med Edshultskontakten i många år.
Mattias Albinsson

Medlemsavgiften
För Er som inte betalat medlemsavgiften till
samhällsföreningen, finns det ännu möjlighet att
göra det.
Avgiften är 50 kronor per hushåll och pengarna
kan betalas antingen direkt till kassören Georg
Albinsson eller till plusgirokonto 20 11 22-9.

Kossorna i Gummarp är lösa!

Lördagen den 12 maj släppte Marie, Matthias
samt Teodor, Tobias och Tillda kossorna lösa
under stort jubel och vilda skutt.

Tvåhundraandra numret!
Tore Sand är en man som har reda på sig.
Han talar om för mig att detta nummer av
Edshults-Kontakten blir nummer 202 sedan
starten 1988 då sju nummer utkom.
Inte illa! Kommer vi att klara 200 till?
Det var vad jag har hört, Kalle Nilsson, far till
de kända Eksjöbröderna Anders och Göran,
som tog initiativet till bladet.
Själv lärde jag känna Kalle i slutet av 1960talet. Han var då lagerchef på Eksjö-Verkens
”röda lager” och jag var konstruktör på
företaget några år med huvudsaklig inriktning
på hydrauliska grävmaskiner.
C-G Walfridson

I redaktionen:
Birger Nilsson

telefon 0381 – 420 47

C-G Walfridson

telefon 0381 – 159 05

E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com
Alla är välkomna att medverka med bild och/eller text till kommande utgåvor.

Nästa nummer av Edshultskontakten kommer i mitten av juli månad

