
Gummarp är ett bra ställe!
Det  är  Maja  och  Frida  som  gillar 
Gummarp och tycker att det är ett bra 
ställe.
Maja fyller i höst 5 år och Frida är 9 
år fyllda.
Familjen  bor  i  Ljungsbro.  Mamma 
heter  Birgitta  och  pappa  Lars.  De 
köpte för en tid sedan ett av husen vid 
Gummarpsnäset som fritidshus.
Medan mamma och pappa målar huset 
med stor energi, får Anne-Maj och jag 
en pratstund med de unga flickorna.
Maja  berättar  att  hon  går  på  dagis 
Alkojan  hemma  i  Ljungsbro.  Här  i 
Gummarp har hon badat i Mycklaflon, 
två till tre gånger per dag när hon varit 
här.
Frida,  som  skall  börja  klass  3  i 
Ljungsbro skola, spelar klarinett och  

    

                                           håller på med friidrott.
Båda flickorna spelar 
fotboll  i  BK 
Ljungsbro. Dessutom 
är de simintresserade 
och åker ibland till en 
simhall  och  tränar 
sina färdigheter i den 
sporten.
Frida  kan  stoltsera 
med  att  ha  tagit 
simborgarmärket.
Kravet för att erhålla 
märket är att  simma 
200  meter  med 
valfritt  simsätt  i 
bröst-  eller  ryggläge 
på  djupt  vatten  utan 
tidtagning.

C-G Walfridson
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Lördagen den 9 augusti var det musikafton med 
Ronja, Julia, Emelie och Therese.
Följande musikstycken uppfördes: Gånglåt från 
Äppelbo, What you feeling,  Allt kan gå itu i 
tusen  bitar med  sång  av  Ronja.  Diggilo  och 
Diggiley framfördes  på  tvärflöjt  av  Ronja  och 
Emelie.  Av längtan till Dig spelade Julia piano 
och  Therese  sjöng.  Yesterday med  Ronja  på 
saxofon.  Balladen  om  Fredrik  Åkare  och 
Cecilia  Lind med   Julia  vid  pianot  och  sjöng 
gjorde  Ronja,  Emelie  och  Therese.  Gabriellas 
Sång framfördes av Ronja spelande tvärflöjt och 
Julia  piano.  Jag  älskar Dig,  alla  medverkade. 
Jag  vill  ha  en   egen  måne sjöngs  duett  av 
Emelie och Ronja.
Ur  Mamma Mia sjöng  Ronja  och  Therese  ett 
stycke.  En  låt  från  Lejonkungen spelades  av 
Julia på piano och Ronja på tvärflöjt samt The-
rese  sjöng.  Many,  Many framförde  Ronja  på 
tvärflöjt.  Slutligen  sjöng  Therese  I  have  a 
dream. På begäran från publiken sjöng alla ett 
extra nummer.

Ronja och Julia är kusiner.  Alla var 
bekanta sedan barnsben och hade gått 
på musikskolan i Vetlanda.
Julia, Therese och Emelie är femton 
år och klasskamrater.
Ronja,  som  är  arton  år,  ”tyckte  att 
musik  är  det  bästa  som finns”.  Det 
märktes verkligen.
Detta  är  en  musikaliskt  duktig  och 
väl samarbetad grupp.
De  hanterade  piano,  tvärflöjt  och 
saxofon samt sång på ett framstående 
sätt.
Efter publikens applåder och glädje-
tjut att döma var den mycket nöjd   §

      med Scenflickornas musikaliska    
     framförande.

Anne-Maj Walfridson

Urpremiär för Scensommarflickorna  på Mycklaflons Camping!

MYCKLAFLONS CAMPING
Söndagen den 27 juli  var  årets  rekorddag vid 
Mycklaflons Camping.
Vid  14-tiden  var  det  103  bilar,  som tillhörde 
badgäster, på parkeringsplatsen.
31 grader varmt i luften och 24 grader i vatt-net 
lockade många att bada denna  ljuvliga dag, så 
det  var  tätt  mellan  solstolar,  filtar  och 
handdukar.
Glassförsäljningen var på rekordnivå och allt

Månadens minihistoria 
Som säkert många känner till så har det länge 
stått en kamp mellan Schweiz och Japan på det 
finmekaniska området. 
En  schweizisk  finmekaniker  skickade  en 
fingerring  med  en  liten  pärla,  till  en  japansk 
kollega,  som  i  själva  verket  var  ett  fullt 
fungerande ur. 
Som motprestation tillverkade japanen en fem 
centimeter lång metalltråd, som var så tunn att 
den endast kunde upptäckas genom mikroskop 
och översände denna till schweizaren. 
Den  schweiziske  finmekanikern  skickade  till-
baka samma tråd med följande text; "Jag förstår 
att du behöver ett rör" 
Vem var skickligast?

Insänd av Georg Albinsson

file:///C:/Documents and Settings/F?reningar/Edshults-Kontakten/2008/arbetsoriginal/Nr_6/Bilder/Scenflickorna/Musikafton 025_red.jpg


Dans på Campingen!
Första  lördagen  i  augusti  var  det  åter  dans  på 
Mycklaflon Campings förnämliga dansbana.
Den i bygden kände spelmannen Tore Svensson 
från Sutarp skötte helt på egen hand om att spela 
allt från hambo till  polka.

Både  unga  och lite  till 
åldern  komna  par  med 
olika  nationalitet  syn-
tes på dansgolvet.
Då  och  då  virvlade 
självaste  arrendator-
paret  in  på golvet  i  en 
glad  och  professionell 
sving.
Inte  undra  på  det.  De 
lär  ju  varit  med  och 
dansat  folkdans  i  Vet-
landa  tidigare. 
Dessutom tror jag att de 
också  är  mycket  nöjda 
med hur väl de lyckats 
med  sin  nystart  av 
campingen!

C-G Walfridson
EDSHULTS FÖRSAMLING
av Svenska Kyrkan
Ett  nytt  pastoratsblad  distribueras  inför  nästa 
helg. Vid en återblick på sommarens blad, som 
omfattade juni-augusti, konstaterar man, att av de 
22  evenemang som hållits  under  perioden,  har 
precis hälften varit förlagda till annan plats inom 
pastoratet,  främst  inom  Hults  församling.  Är 
detta bra eller dåligt? Du som är kyrkotill-hörig; 
tala om för präst, kyrkvärdar eller kyrko-råd vad 
du tycker. Det kan vara ett stöd inför kommande 
planeringar.
Många gamla gravstenar har tvättats och gjorts

äsligare. Stort tack till Njudungs släktforskar-
förening med Tore Sand och hans medarbetare 
som tagit initiativet och också utfört mycket av 
arbetet. Ja, en och annan gravrättshavare har ju 
själva gjort jobbet. Tack till dem också.
Fyra av kyrkans stuprännetrattar svämmar över. I 
skrivande stund är det oklart  vad det beror på, 
men problemet kommer att åtgärdas snarast. 
Kyrkorådet  håller  sammanträde  den  8  septem-
ber. Hör gärna av dej till någon av dem, om det 
är något du vill att de skall ta upp. Kyrkostämma 
(den sista) kommer att hållas i höst. Vi siktar väl 
på den 1:a advent som vanligt. Beslut skall då tas 
om  vi  skall  ha  direktvalt  kyrkoråd  eller 
kyrkofullmäktige framöver. Valet sker sedan den 
20 september 2009.
I  pastoratsblad  och  tidningens  kyrkounderrät-
telser  ser  du  när  och  var  våra  kyrkliga 
evenemang hålls. Ta del av dem!
Välkommen till kyrkan och våra samlingar!

Evert Alf
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som fanns i boxarna gick åt.
Matgästerna var  också många,  så  det  var  nog 
både stressigt och varmt vid spis och stekbord.
Campingen var helt fullbelagd med tält, husvag-
nar och husbilar.
Många av dessa turister kommer från Tyskland, 
Danmark och Holland men det finns också gott 
om svenskar från landets alla hörn.

Johnny Strömberg

Edshults föreläsningsfören-
ings program hösten 2008
Tisdagen den 7 oktober klockan 1900

Hästmannen Stig-Anders. 
Ett digitalt bildprogram över 15 års doku-
mentation av Stig-Anders Svenssons 
jordbruk i Råskog. 

Tisdagen den 28 oktober klockan 1900

Ingemar Skogar, Ängelholm.
Höstens serenad - när Sverige är som 
vackrast, bilder med naturljud.
Fullständigt program redovisas i nästa 
nummer av Edshults-Kontakten!



Edshultsdag i värmerekord
På sommarens hittills varmaste och vackraste 
dag hölls årets Edshultsdag. Nya, gamla och 
hemvändande edshultsbor hade samlats i skug-
gan utanför kyrkporten i väntan på att klockan 
skulle bli 1100.
125 personer hälsades välkomna av samhällsför-
eningens ordförande Sivert Karlsson.
Snart fylldes kyrkan av sång och musik. Nils-
Börje Gårdhs mäktiga stämma ackompanjerades 
av pianovirtuosen och tillika sonen, Douglas. 
Applåderna blev många och långa. Kollekten 
denna dag som tillföll Hoppets stjärna och dess 
verksamhet till hjälp för utsatta barn i världen 
uppgick till över 5000 kr.
Nöjda kyrkobesökare gick sedan ut i den sköna 
sommardagen och till det väntande kaffet.
Många hade där redan samlats vid kaffeborden 
och de utställande hantverkarna hade redan be-
sökare och kunder.
Över 200 portioner ostkaka och kaffe med dopp 
serverades, så Ing-Britt, Solveig, Elke, Laila, 
Berit, Birgitta, Maria, Irene och Ulla-May hade 
verkligen fullt upp i köket. De tre sistnämnda 
hade även bakat de omtyckta ostkakorna.
Var det varmt ute så var det ännu varmare bland 
serveringsbord och diskbaljor.

Det blev sedan  full fart på försäljning av kaffe-
lotter och hemkokta karameller och kanske ock-
så hos alla hantverkarna. Undertecknad hittade i 
alla fall en häftig båtshake förklädd till ljusstake 
och en snygg och stilig silverring av silversmed 
Inger Stenberg från Nässjö.
Annat som gick att inhandla var broderier, kera-

mikpynt, trasmattor, svarvade träskålar, målade 
spånkorgar, tovade vantar och mössor och my-
cket mer.
Man kunde även hitta ett måste för husapoteket – 
Aloe Vera gel som hjälper mot allt från själv-
sprickor, små sår, insektsbett till skoskav.
Tore Svensson från Sutarp underhöll med sitt 
dragspel publiken i både gassande sol och skön 
skugga.
Intresserade kunde ta del av Njudungs släktfor-
skarförenings lilla utställning – Släktforskning är 
som att resa, fast i tiden, inte i rummet!
Kul att hitta mormor i kyrkboken eller söka släk-
ten på vinden.
Släktforskarföreningen bedriver för närvarande 
ett projekt på kyrkogårdar runt om i Sverige. I 
Edshult har inventering av 303 gravvårdar gjorts. 
Stenarna rengörs och fotograferas. 13 gamla 
gravvårdar av trä från mitten av 1800-tal-et hade 
plockats ner från kyrktornet och kunde beskådas 
utanför kyrkan.
Har någon av våra Edshultsbor tillgång till gamla 
begravningsbrev så är Njudungs släkt-
forskarförening mycket intresserade av dem. 
Foton av gravvårdarna och övrig information 
kommer att finnas tillgängliga på internet så 
småningom. En otrolig möjlighet för alla släkt-
forskare landet och världen runt.
En trevlig dag att minnas för alla besökare.

Annecharlotte Jonsson i Gummarp

EFTERLYSNING
Vem  vill  dela  med  sig 
av  sina  perenner? 
Blommande  växter  och 
gräs av olika slag är av 
intresse  för  trädgårdens 
rabatter.
Kanske vi kan ordna en 
växtbytardag  vid  Eds-
hults  församlingshem 
någon gång i höst?

Hör av Dig till
Annecharlotte

telefon 0381-430 32

Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 27 september
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