
Nr 1  Lördagen den 31 januari 2009 Årgång 22

Är detta nästa generation
köttproducenter i Skultarp? och         mjölkproducenter i Gummarp?

Bild och text: Mariell Berget

Teresia föddes söndagen den 11 januari  2009. 
Vikten var 3580 gram och längden 51 centimeter. 
En väldigt glad, pigg och stolt storebror Petrus, 
ses här med nöjda lillasyster Teresia.
Hela  familjen  med mamma Agneta  och pappa 
Christer Gustafsson bor i Gummarpsbyn.

På nyårsafton  föddes  Elias hemma i  Skultarp. 
Isak  fick  en  lillebor,  som han  älskar  över  allt 
annat.
Elias  vägde  4195 gram och  han var  52 centi-
meter lång.
Mariells  syster  Susann  fick  agera  barnmorska. 
Hon jobbar som ambulans sjukvårdare hemma i 
Lillehammer, Norge.

Bild och text: Anne-Maj Walfridson



Minnen från Vickenstorps skola
Fortsättning  från  föregående  nummer  av  Edshults-
Kontakten.
Det fanns väl en och annan skärmytsling mellan oss 
och vår magister men på det hela taget förflöt min 
skoltid  ganska  friktionsfritt.  Ibland  ilsknade 
Rosander till på oss, när vi pratade eller viskade för 

mycket. Då väste han: - 
Om ni inte lyder, så skall 
jag säga till på ett annat 
sätt!  Jag  tror  aldrig  vi 
fick veta vad detta andra 

sätt betydde, om det gällde stryk, eftersittning eller 
någon annan bestraffning.
Han var ingen tyrann men det hände väl någon gång 
att  ett  och  annat  huvuds  riktning  justerades  rätt 
omilt  medelst  grepp  i  aktuellt  öra.  Likaså  kunde 
linjalen  eller  pekpinnen  användas  för  att  justera 
våra  fingrars  placering  på  bänklocket  om de inte 
stämde  med  magisterns  åsikt  eller  gängse 
skolstadgas direktiv om elevs beteende.
En stor begivenhet var det när det någon gång, om 
jag minns rätt, en gång per termin, svängde upp en 
flott  bil  på  skolplanen  –  en  inte  alltför  vanlig 
händelse på 1950-talet – och ur klev två välklädda 
herrar  i  kostym och  slips  från  Sparbanken.  Film! 
Det gick som ett sus genom  klassen. Bankdirektör 
Carl Ek berättade vänligt leende att vi skulle få se 
film för  vi  varit  så  duktiga  att  spara.  Ofta  ingick 
någon film om andra länder och djur. Vidare något 
historiskt  och  så  förstås  en  film  om  Spara  och 
Slösa, figurer som vi kände igen från Lyckoslanten, 
den  tidning  som  Sparbanken  delade  ut  till  oss 
ibland. I regel ingick också en tecknad Walt Disney-
film.  Efter  presentationen  gav  Ek  tecken  till  den 
lika  välklädde något  mera  korpulente  vaktmästare 
Eriksson  som  startade  maskineriet.   Det  var  en 
upplevelse  för oss  att  bara se  filmhjulen röra  sig, 
höra knastret i högtalarna och se bakochframvända 
siffror i svartvitt blixtra förbi på filmduken. Sedan 
började  filmerna  och  vi  satt  som  trollbundna.  – 
Sparandet som Ek nämnde gick till så att vi på viss 
veckodag lade en slant i vårt numrerade fack i en 
fyrkantig  låda.  Summan  sattes  sedan  in  på  ett 
personligt  konto  på  Eksjö  Sparbank.  Liknande 
sparande  ägde  nog  rum  litet  överallt  men  så 
småningom  avskaffades  det  eftersom  det  ansågs 
ojämlikt.  De  som  inte  hade  möjlighet  att  spara 
pekades ut.

Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941
Fortsättning följer i nästa  nummer 

EDSHULTS FÖRSAMLING
Nytt  år  och  nya  utmaningar  även  för  försam-
lingen!  På  det  hela  taget  har  det  börjat  enligt 
planerna.  Kanske litet  på plus!  Ja,  då tänker  jag 
först  och  främst  på  den  s  k  Julinsamlingen. 
Trettondagens  avslutningskollekt  uppgick  till 
7300:- och samtliga kollekter som räknas in från 
advents-  och  jultid  inbringade  hela  11765:- 
Mycket bra!
Av Svensk Klimatstyrning hörs  emellertid  inget. 
Vi  får  därför  bara  vänta  och  se.  Inget  tycks  ju 
förvärras, mer än Lill-kyrkans orgel, som tidvis får 
andningssvårigheter.  Dags  för  stämning  enligt 
kantor Marit.  Orgelns kondition tycks dock vari-
era  från  dag  till  dag.  Stämningen  finns  med  på 
pastoratets agenda.
Nytt  pastoratsblad är på gång.  Planering för den 
nya perioden skedde i måndags. Tillsammans med 
bladet  kommer  en  pappbössa  för  årets  faste-
insamling  att  delas  ut.  Placera  den  centralt  där 
hemma  och  låt  den  få  ett  aktivt  liv  fram  till 
Palmsöndagen  då  den  välfylld  lämnas  i  kyrkan. 
Temat är även i år ”Rent Vatten”.
Kyrkorådet  har  sammanträtt  nyligen.  Man 
diskuterade  bl  a  det  kommande  valet.  Rådet  får 
emellertid  inte  ta  några  beslut  eller  lägga  några 
förslag i  frågan.  Initiativ  till  en nomineringslista 
skall komma från någon enskild eller organisation. 
Minst  tio  röstberättigade  församlingsbor  måste 
skriva  på  en  lista  där  de  förklarar  att  de  stöder 
aktuell  nomineringsgrupp.  Flera  listor  och  nom-
ineringsgrupper får förekomma. Tas inga initiativ, 
blir  det inget kyrkoråd och då blir det  kyrkoher-
den  och  det  samfällda  kyrkofullmäktige  i  pasto-
ratet  som får  ”styra”  församlingen.  Alltså!  Varje 
Edshultsbo,  som önskar  att  Edshult  fortsatt  skall 
vara en egen församling: Agera!
Börja med att diskutera frågan med din granne och 
gå  sedan  vidare.  Senast  den  15  april  måste  an-
sökan  om  gruppbeteckning  ha  kommit  in  till 
stiftet.
Mera om detta framöver, men börja diskutera nu!
Vad gäller sammankomster framöver hänvisar jag 
som vanligt till annonser och pastoratsblad.
Väl mött vid kommande aktiviteter!

Evert Alf

Två herrar. Åldersdigen Ford skramlar förbi.
Ene herrn: Det där åkdonet verkar billigt.
Andre herrn: Hm, du menar bil-likt........

Ur SÖNDAGSNISSE-STRIX nr 13 27 mars 1920



Turerna ut på isen har blivit flera och fiske 
historierna lika 
många, naturligtvis.
En av de bästa är väl 
ändå en gädda på 4,5 
kg, och detta på 
pimpel. Den lycklige 
fångstmannen från 
Bruzaholm, Elvir 
Nilsson, fick dock 
lite hjälp av Mattias 
Paulsson som så läg-
ligt hade huggkroken 

med sig.
Många kilo fisk dras upp ur sjön, denna vinter och 
det  finns  många  skickliga  pimpelfiskare  som 
lyckas dra upp abborrar i mängd.
Vad sägs om 73 abborrar i ett hål?! Vildkatterna i 
Gummarp fick ett gott skrovmål och själva kunde 
vi  också  njuta  av  fångsten.  Denna  gången  utan 

fastnande fiskben…….*
Lördag morgon!

Det är  lördag morgon och det  gäller  att  komma 
lika  kvickt  upp  ur  sängen,  som  han  bredvid. 
Morgonkaffet tillsammans får ju inte missas! Vad 
vårlikt  det  är  ute  i  dag,  säjer  jag,  men 
bordskamraten tar fort ner mig på jorden igen; det 
kan komma mycket snö än.
Det var inte det jag ville höra denna ”vårmor-gon”. 
Jag är ingen snömänniska, för innan dessa flingor 
gör sitt antågande så går det kalla kårar jäms med 
ryggraden och en kyla sveper runt benen även om 
tempen inomhus är en bra bit över 20+. Men jag 
fortsätter  i  mina  vårtankar  och inser  att  det  inte 
dröjer alltför länge tills jag ändå har rätt. Jag får 
nog snart ta fram p-pillren. Till katterna menar du? 
Var repliken från bordskamraten.
Tacka vill jag värmen och ljuset och SOLEN! 
Vilken  energi  och kraft  man får  och inte  är  det 

svårt att komma ur sängen och inta morgonkaffet 
På verandan tillsammans. Det är lycka!

Solveig i Förenäs

Månadens minihistoria
En flicka kom hem från söndagsskolan.
Det var på den tiden när det var ännu vanligare än
det  är  idag  att  lära  sig  minnesverser  i  söndags-
skolan.
Nu tillfrågades flickan av sin mamma: 
Nå, vad fick ni för minnesvers idag? 
Flickan svarade: 
-  Herren är min herde, jag kan inte fattat! 
Naturligtvis  hjälpte  mamman  sin  flicka  tillrätta 
med textinnehållet i versen.
Vid nästa söndags "förhör” läste flickan: 
-  Herren är min herde, jag skalI inte fattas!

Insänd av Tore Sandh

Äntligen dags för vinterfiske
Som vi har längtat att Mycklaflons is ska lägga sig!! Så var det då äntligen dags någon dag in på det nya 
året – ispremiären.
Isborr och pimpelspö, lite maggot och en kanna kaffe. Maggot och kaffe skulle naturligtvis inte förtäras 
tillsammans. Sparken fram och så bar det iväg ut på sjön. Hunden sprang med glatt viftande på svansen. 
Härligt!
Isen var denna dag välbesökt av fiskare från både när och fjärran. Ca 15 fiskare var spridda över isen i det 
fina och soliga vädret. Vi träffade på ett par som kom ända från Värnamo för det fina fisket. De kämpade 
på och promenerade ut till Hästö, och detta från Campingen.
Hurtigt!

Spännande och roligt är ju angelfisket, men dock 
lite  svårt  på  Mycklaflon.  Men  det  finns  tappra 
fiskare,  även  på 
denna sjön.
Vi,  Johnny  och  jag 
väljer  dock  gärna 
andra sjöar för detta.
En  tur  på  Nömmen 
här  om  dagen  gav 
både gädda och gös. 
Efter  någon km pro-
menad  på  hal  is  i 
morgonmörkret  med 
både  vatten  och  dubbelisar  var  vi  framme  vid 
fångstplatsen. PUST!
Det blev dock långt väntan mellan ”fällen”, men 

skam den som ger sig: 2 gäddor och 2 gös-
ar blev fångtsen denna dag.

Annecharlotte i Gummarp

AngelAbborre



Rätt klädd?
Jag  var  på  ett  möte  härförleden  och  det  var 
många deltagare samlade, i den för tillfället allt 
för lilla lokalen.
Jag blev varm,  näst  intill  svettades  jag.  Därför 
gick jag ut i kapprummet för att ta av mig min 
tröja.
En  person  stod  då  innanför  ytterdörren  och 
hälsade välkommen till de anländande.
Mötet hade ännu inte startat, många hade kommit 
i god tid.
Jag frågade ”välkomstmannen” om jag kunde gå 
tillbaks in så här lättklädd?
Ja, det går bra svarade mannen!
Du får dock inte gå in i ”Adamsdräkten”
Bra svar – eller hur!

C-G Walfridson
Vad händer i Edshultsbygden?
Har Du vetskap om något intressant i bygden 

sänd SMS, MMS, mail vanligt gammaldags brev 
eller bär det till redaktionen!

Alla i bygden blir glada – Du också!
Ring redaktionen telefon 0381-159 05

eller mejla
edshults-kontakten@mail.eksjo.com

Vill Du följa med på resa?
Jag vill på detta sätt undersöka intresset för att 
deltaga  i  resor  för  hela  familjen  i  samhälls-
föreningens regi.
Det  kan  vara  t  ex  Göta  kanal,  julmarknad, 
shoppingresa.
Tycker Du att det är en bra idé:
mejla johnny@gummarp.eksjo.com 

eller ring
Johnny Strömberg telefon 0381-43032

Bowling för LRF-medlemmar
Söndagen den 22 februari anordnar föreningen 
Bowling vid Eksjö Bowling som är beläget på 
I-tolvområdet.
Kostnaden är 50 kronor/deltagare, dock spel-
ar barn under 15 år gratis.
Anmälan skall ske till:
Christer Gustafsson telefon 0381-430 16
eller Johan Wede 0381-220 64
senast söndagen den 15 februari.

Välkomna till Edshults Samhällsförenings
ÅRSMÖTE

Lördagen 21 februari klockan 1800 

på
Mycklaflons Camping

Anmäl Ditt deltagande
till

Sven-Olof Hultberg 0381-430 20
Georg Albinsson 0381-420 18

senast tisdagen den 17 februari
så att vi skall kunna beställa något läckert att äta!

Väl mött till en trevlig och förhoppningsvis givande kväll!
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