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Novas lillebror i Kolstorp

Nova, 2 år, har fått en lillebror.
Gustav föddes den 12 april på Eksjö BB,
mätte 52 cm och vägde 4525 gram.
Föräldrar är Christina Sigurdh och Peter
Sander.

Ny generation på Gummarpsnäset
Jacob 7 år och Hanna 5
år med föräldrarna
Helen
och
Jörgen
Mårtendahl har tagit
över stugan där mamma
Helen tillbringade sin
ungdoms somrar.
Det var barnens morfar
Arvid Eriksson, som
hit-tade platsen i slutet
av
1950-talet
och
byggde stugan ute på näsets västra strand.
Jacob och Hanna har garanterat många sköna
sommardagar här i framtiden.
C-G Walfridson

Edshults-Kontaktens framtid?
Vill Du ha Edshults-Kontakten, i nuvarande form, i fortsättningen? Då ska Du bli medlem i
Edshults Samhällsförening. Vi skickar kontakten till 180 hushåll och har endast 49 medlemmar.
För att bli medlem: betala in 50 kronor på bankgiro 5740-0285.
För Edshults Samhällsförening.
Johnny Strömberg
Sekreterare

Oväntad knockout?
Första helgen i april. Tillika första övernattningen i ett fortfarande vinterkyligt hus. Direkt
märkte vi att vi haft oönskat besök i huset.
Obehagligt. Spåren var avslöjande. Muslort
under spiskupan.
”Jag har ingen mus eller råttfobi, men jag vill
inte ha dem i mitt kök”, klargjorde jag för min
äkta hälft. Han nickade och såg ut som om han
förstod allvaret i det jag framförde. ”Jag vet”,
kom det efter en stund, råttfällorna vi köpte på
Claes Olssons, både billiga och bra, nu kommer
de till användning.
Lite ivriga var vi och i god tid började vi vår
planering. Stureosten plockades fram ur kylskåpet och vi spände upp första fällan. Den höll
inte. Nästa verkade felkonstruerad. Även den
tredje var lömsk för den slog igen innan vi hann
sätta ner den. Laddad och klar reagerade den direkt, så vi fick tassa fram på golvtiljorna. Den
slog igen med sådan kraft att den gjorde en volt
över järnspisen innan den landade. Vi var
överens, att den var det stuns i.
Antagligen var det nyfikenheten som gjorde att
maken var på inspektionsrunda i arla morgonstund.
Jodå, det låg en avsomnad mus på järnspisen. En
bit bort låg råttfällan som slagit igen.
Om musen dött av fällans framfart eller av
skräck, lär vi aldrig få veta.
Gun-Britt Arencrantz
Lyckan

Ett bröllop i Kianäs 1908
Kan någon hjälpa mej att identifiera personerna
på ett foto? Jag är varken född, uppvuxen eller
boende i Edshult. Jag har alltid bott i Stockholm,
men har ändå en koppling till Edshult.
1908 vigdes min farfar och farmor i Kianäs.
Farfar Sven Björkdahl föddes 1863 i norra
Skåne. När han praktiserade som prästkandidat i
Edshult träffade han Agnes Jonsson från Kianäs.
Agnes var född i Edshult 1884 och var dotter till
kantorn och folkskolläraren Carl Jonsson, ökänd
för sin ovanliga stränghet mot skolbarnen.
Agnes mor hette Christina. Carl och Christina
härstammade från Vetlanda, och kom till Edshult

i början av 1880-talet. Efter några år i Sockenstugan (där Carl hade sin lärarbostad) och i
Håkarp (som Carl en tid arrenderade) köpte de
fastigheten Kianäs.
Agnes var äldst av tre syskon. När hon träffade
Sven var hon 20 år, medan Sven hunnit bli 40 år.
Åldersskillnaden till trots blev de förälskade och
förlovade sig 1904. Hur hon som var ung och
vacker kunde falla för Sven är väl en gåta för en
utomstående, men han var nog ett gott parti för
en folkskollärardotter. Efter förlovningen tjänstgjorde Sven, nu som färdig präst, i olika
församlingar i Östergötland, medan Agnes var
hemmadotter i Kianäs.

1908 gifte sig Sven och Agnes i Kianäs. Kianäs
var en anrik gård med stora skogs- och
åkerarealer. Carl Jonsson var en potentat i
socknen och var förutom kantor och skollärare
även kommunalman. Säkerligen var traktens
ledande personer inbjudna till bröllopet.
Som nygifta bosatte sig Sven och Agnes först i
Fornåsa på östgötaslätten, för att så småningom
komma till Gusum. De fick sex barn: Sven-Otto,
Bertil, Svea, Majken, Ebbe och Åke. Ebbe är
min far. Som vuxna kom Sven-Otto och Ebbe att
tillsammans köpa en sommarstuga i Gumarp.
Jag och min bror Lasse tillbringade många
härliga sommarlov hos Hermansons och
Strömbergs i Gummarp, även med våra kusiner.
På den tiden, under 1950-talet, hade bönderna
fortfarande kor och hästar och man hässjade hö.
Somrarna var soliga och Mycklaflons badvatten
var varmt.
Ulf Björkdahl
Bergvägen 22, 196 31 Kungsängen
08-581 70310

Tipsrunda i regnväder!
Söndagen den 14 juni anordnade Bellö-Edshult
LRF sin andra tipsrunda vid Mycklaflons
camping.
Den längre rundan gick genom Gummarps by
och en kortare variant var uppsatt på dansbanan.

Vädrets makter visade inte sin bästa sida på söndagskvällen och de flesta föredrog den kortare
rundan.
Närmare 50 personer deltog och man kunde se
att en del deltagare kom långväga ifrån som
Bankeryd, Stensjön och Vetlanda.
Bäst med 11 rätt lyckades Barbro Högberg,
Hjältevad och Alf Kämpe, Bellö. Fem deltagare
hade 10 rätt.
Ingen tävling utan fina vinster och vi får
speciellt tacka Lundbergs ICA Nära i Hjältevad
och Bringners Blommor i Eksjö för skänkta
vinster.
Behållningen för de två tipsrundorna uppgår till
830 kronor och insättes på Victoriafonden.
Nu får vi önska alla en fortsatt trevlig sommar.
Berith Andersson och Inger Fransson

EDSHULTS FÖRSAMLING
Försommarmånaden juni går mot sitt slut och
folk pratar mest om semestrarna så snart man
träffar någon. Men, vi som inte får någon semester? Vad skall vi prata om? Sommarsolståndet
har just passerats. Vi går mot mörkare tider. Så
är det naturligtvis, men tänk vad mycket somrigt
vi skall hinna med dess för innan.
Som information kommer några semestertider
som kan beröra oss församlingsbor:
Marit Vaadre 1/8 – 16/8 ers: Birgitta HultEriksson

Bo Svensson
18/7- 9/8 Sofia
och Emily Karlsson
Ingemar Johansson
13/7 - 15/8 Bo
Bergstrand
Svensk Klimatstyrning AB har redovisat sitt
jobb om hur vår kyrka och dess inventarier mår.
Allt är inte bra, men inget är nattsvart.
Den lukt som någon kan uppleva i främst Lillkyrka och sakristian, kan komma från det masugnsslagg som isolerar Lill-kyrkans golv.
Det är dock inte hälsovådligt, så länge man inte
rör i det. På sikt bör det bytas ut, tycker utredarna.
Det är ett av många åtgärdsförslag som framförts. Sammantaget föreslås åtgärder kostnadsberäknade till strax under fem miljoner, inklusive mervärdeskatt.
Katalogen är översänd till Länsmuseet för bedömning av om, och i så fall vad, som måste
göras innan den renoverade altartavlan åter sätts
in. Tidigast i september i år kan den återföras om
inget särskilt behöver göras.
Några av kyrkans stuprörstrattar har åter igen
varit täppta.
Rensning har utförts. Roten till detta onda är
sannolikt de två lövträd som står närmast kyrkoentrén. De sprider löv och frökapslar omkring
sig.Vad göra? Fortsätta rensa, eller hugga ner?
Sommarens aktiviteter bär en påtagligt musikalisk prägel. Läs gärna Pastoratsbladets sida 5!
Höjdpunkten för vår del får väl anses vara
Edshultsdagen, men alla övriga arrangemang är
säkert också väl värda ett besök. Varför inte en
helt vanlig gudstjänst eller mässa? Kom som Du
är och ta gärna sommargästen med dej!
Församlingsresa tillsammans med Hult planeras
ske den 23 augusti. Mer om denna nästa gång.
Välkommen till alla våra aktiviteter!
Glad sommar!
Evert Alf

O-ringen är patenterad!
Läs om detta i nästa nummer av
Edshults-Kontakten.

Vem var Blinn-Otto

Våravslutning i syföreningen

Jag deltog i vårvandringen den 26 april som var
mycket lärorik och rolig. Jag bor i Stockholm
men har mina rötter i Edshult och socknarna intill.
Nu har jag börjat släktforska och funnit att min
farfar växte upp på fattighuset i Edshult. Hans
far hette Peter Otto Samuelsson och föddes i
Möcklavik 1842. Han blev blind genom stensprängning 1875 och hela familjen hamnade på
fattighuset.
Han kallades Blinn-Otto och var en duktig
fiolspelare. Han fick tillstånd att tigga på
marknader. Jag har fått en skrift "Fattigstugehjonen" av Hjalmar Edström men jag skulle vilja
veta mer om min farfars far och hans hustru
Johanna.
Kanske att jag via Edshults-Kontakten kan nå
någon som kan berätta om Blinn-Otto?
Tacksam för alla upplysningar!
Kontakta gärna undertecknad
Siv Hågård
Rosenlundsg. 48 A 118 63 Stockholm
sivhagard@yahoo.se

Den 19 maj gjorde syföreningen sin sedvanliga
vårresa. Vi var 9 st och tillsammans med vår
präst Ingemar Johansson avreste vi från kyrkan i
Hult och målet var Bodafors Pelargonmuseum.
Där blev vi varmt välkomnade av Maria Pilar
Herraiz som har grundat musėet vilket är inrymt
i Bodafors gamla missionskyrka. Det är det enda
i sitt slag inom hela EU.
Vi serverades först kaffe med goda räksmörgåsar
och kaka med vispgrädde. Sedan företog vi en
rundvandring bland alla färggranna pelargoner
av alla tänkbara former och färger och med
vackra foton på väggarna.
Maria var en riktig entusiast som kunde namnen
på både latin och svenska. Hon forskar om
pelargoner och har en bakgrund som apotekare
och gymnasielärare i kemi och biologi. Hon har
samlat 260 av världens omkring 300 arter.
Här anordnas kurser, föreläsningar och utställningar. Till sist fick vi tillfälle att inhandla
sticklingar och frön. Nöjda med besöket reste vi
hemåt efter en solig och trevlig utflykt.
I höst ses vi igen och tar nya tag med synålar,
stickor och virknålar. Flera är välkomna ty det är
så trevligt på våra symöten
Irėne Melkersson

Valdagen den 7 juni 2009
Anne-Maj Walfridson är
här på väg in i vallokalen i Hults församlingshem för att rösta på
Europaparlamentet, men
blir i entrén hejdad av
Ulla-Maj Ekenvärn, som
står med sin insamlingsbössa för RÖDA KORSET.
Ett långt glatt samtal blir
det.

Midsommarafton på Gummarpsnäset

Dessa damer, de kan!
C-G Walfridson
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