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Nr 10 Lördagen den 31 oktober 2009 Årgång 22
Jan i Österhult är ofta i flygten!
Du som läst Edshults-Kontakten sedan januari
2008 ,fascinerades säkert av Jan Karlssons
reseberättelse från resan med Transibiriska
järnvägen.

Ovan: Vi lyfter från Ränneslätt.
Till höger: Noggrann inspektion före start.

Nu förstår jag ännu bättre hans intresse för
resande, sedan jag en vacker septemberkväll fick
följa med honom upp i det blå.
Det blev en miniutflykt för honom, som några
veckor tidigare, tillsammans med medlemmar i
Eksjö Flygklubb i två fyrsitsiga flygplan varit på
en lite längre utflykt. Den gick till Nordkap.
För mig blev denna tur över Edshultsbygden en
upplevelse.
Att vår bygd har ett stort sjösystem, det vet alla,
men när man ser det från ovan får man en helt
annan mäktigare bild av det hela.

Om Du vill göra en liknande utflykt, ring Jan
Karlsson. Han ställer säkert upp mot att Ni delar
på flygplansavgiften.
C-G Walfridson

Edshults Föreläsningsförening
Tisdagen den 10 november klockan
1900
Hitta pärlor i vardagen.
Gunilla Dahlgren, Skirö
Tisdagen den 24 november klockan
1900
FA Husband, Nässjö
En kväll med sång och musik.

Tillbyggnad i Norrhult
Bröderna Mikael och Mattias Gustavsson äger

tillsammans gården Norrhult sedan några år.
Gården har tidigare ägts av brödernas farfars
bror. Han drev där en verkstad, som i huvudsak
var inriktad på bilreparationer.
Verkstaden har byggts i två omgångar på 1940och 1960-talet och uppfyller inte dagens krav,
främst beträffande takhöjd, därför har bröderna
beslutat göra en tillbyggnad. I dag är det främst
brödernas stora traktorer, som behöver ses över.
Vem vet, kanske det i framtiden blir verksamhet,
där maskinägare i Edshultsbygden kan få hjälp.
Tillbyggnaden, som nu görs får en betongplatta
på 114m2 .
C-G Walfridson

”Det vet i fåglar”...
Precis då vi satt oss till bords i morgonsolen ute
vid kökstrappan, tittade en filur fram ur kaprifolbusken.
Han var oblyg. Satt kvar och kanske väntade på
några smulor från frukostbordet.
Vi , min äkta hälft och jag , tittade på varandra,
sen på fågeln.
Jo, det var en domherre! Varje morgon under en

tid gjorde han oss sällskap. Plötsligt var de två.
Han presenterade sin hustru. Vi var nog spända
på, om det fanns fler familjemedlemmar i
buskaget.
Vi behövde inte vänta länge, förrän en tredje
domherre dök upp ur nämnda buske. En unge.
Den växte snabbt och plötsligt flög de iväg i
sommarsolen. Alla tre. Sorgsna spanade vi efter
dem dag efter dag. Vi saknade våra tillfälliga
hyresgäster.
En fråga till Edshultskontaktens läsare, är det
vanligt med en, i våra ögon, så typisk vinterfågel
på sommaren. Så orädda dessutom
Gun-Britt, Lyckan, Edshult

Mari har en knut!
Mari Sander i Plommarp hörde av sig efter att
Edshults-Kontakten nr 8-9 kommit ut.
En likadan ”knut”, som jag visade i förra
Edshults-Kontakten
finns
hemma hos henne
talar hon om.
Hon hade en
gång i tiden fått
den av sin morfar, som var född 1890.
Den bör vara från 1800-talet tror hon.
C-G Walfridson

Vi får inte glömma!
Höstens första föreläsning handlade om Auswichs.
Jonas Guldbrand från Eksjö berättade och visade
bilder.
Jonas har varit på besök i dessa läger, som var till
för att utrota judar.
Det är svårt för oss att förstå hur detta kunde
förekomma. Men som vi alla vet finns det de som
överlevt och har vittna om det.
Tyvärr, sa Jonas, så finns det än idag regimer som
gör liknande grymma handlingar.
Efter dessa påminnelser tackade Börje Jansson för
att Jonas kom och talade om detta som inte får
glömmas.
Kvällen avslutades med kaffe och dopp.

Ulla-Maj och Laila
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