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Bröllop i Hult-Edshult

Gyllene Rosenkorset

Lördagen den 10 oktober vigdes Camilla Nors
och Ulrik Brunehult från Linneryd i Hults
kyrka.Vi kände
oss som grannar,
så vi åkte för att
se de lyckliga
säga
ja
till
varandra.
Camilla strålade i
underbar vit lång
klänning
och
Ulrik bar frack.
Sonen Lukas 6 år
tog dock mycket
av uppmärksamheten då han i
frack-liknande
dress skred fram
bärande på en vit sidenkudde med ringen på. En
av Camillas åtta systrar var tärna i tjusig rosa
lång klänning.
Planenligt blev de tu sammanvigda av sockenprästen Ingemar Johansson som slutade med att
ge både brudparet och Lukas var sitt liten paket.
Bröllopsfesten hölls på Mycklaflons camping
tillsammans med parets föräldrar och syskon.
Vi önskar dem lycka och glädje i kommande
dagar.
Berith Andesson och Ing-Britt Hultberg

vill öppna dörren!
Föreningen Lectorium Rosicrucianum på Edshults säteri vill gärna ha mer kontakt med
Edshult och Edshultsborna men praktiska pro-

Bild Henrik Simonssen

blem sätter hinder i vägen.
- Vi har ju ingen kontakt. Man skulle vilja veta
mer om Edshult och träffa folk men vi är alltid
så upptagna, beklagar sig Stockholmsbon Agneta Lagercrantz, en av fyra i styrelsen för den
religiösa föreningen Lectorium Rosicrucianum,
eller Det Gyllene Rosenkorset, som sedan
knappt
20
år
äger
Edshults
säteri.
Till saken hör att föreningen bara samlas en helg
i månaden på Säteriet för konferens och tempeltjänst.

Resten av tiden bor det vanligtvis ingen på
säteriet. Det senaste året har dock ett tyskt par
bott av och till i huset. Agneta Lagercrantz avslöjar dock att ytterligare en person inom kort
ska flytta in i Grindstugan.
När Lectorium Rosicrucianum sökte efter ett
center för sin verksamhet fastnade de för Edshults säteri därför att det var en medelpunkt
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
Senare upptäckte föreningen också att
Edshults-trakten hade gamla anor vilket
förstärkte intrycket att det var en bra
samlingspunkt.
- Vi har blivit väl bemötta.Vi tycker mycket om
Edshult. Det ligger fantastiskt i landskapet,
säger Agneta Lagercrantz.
När föreningen var ny på Säteriet bjöd de in
Edshultsbor för att presentera verksamheten.
Sedan dess har lång tid gått.
- Vi kanske behöver göra nåt sånt igen,
funderar Agneta Lagercrantz och tycker det är
synd att föreningen inte kan ta del av till
exempel fören-ingslivet i Edshult.
Lectorium Rosicrucianum är ett slags religiös
sammanslutning som grundar sig på kristendomen. Föreningen skiljer sig dock väsentligt
från en vanlig kyrka.
Agneta Lagercrantz sammanfattar läran:
- Alla har i sitt hjärta en andlig del som inte är
av denna världen.
Vårt vanliga liv är inte den riktiga avsikten med
våra liv.
Lectorium Rosicrucianum grundades i Holland
på 1920-talet och är spridd över stora delar av
världen. Enligt föreningen grundar sig läran
bland annat på gammal kristen mysticism.
Sverige har föreningen omkring 100
medlemmar varav mellan 50 och 60 brukar
samlas till konferenserna på Säteriet.
Henrik Simonsen

Edshults Samhällsförenings
medlemsavgift 2010
50 kronor/familj
inbetalas till
Plusgiro nr 20 11 22-9 senast 2010-03-01.
Var vänlig och ange avsändare.

En Edshultsbos upplevelser
i München
Fortsättning från föregående nummer
Den största tillgången här är annars närheten
till Alperna. Det är bara 6-7 mil söderut som de
för-sta bergen reser sig från slätten. På vintern
gör många dagsturer för att åka skidor, men det
är inget för mig. Det var för många snöstormar
när jag väntade på skolbussen i Tingstad för att
jag ska vilja ge mig ut i sånt igen. Däremot gör
jag väldigt gärna vandringar i bergen, när snön
har försvunnit. Det finns otaliga fantastiska
vandringsleder, ofta med sk. Berghütten där
man kan få enklare
mat och förfriskningar
så att man orkar
vidare på vägen. Att
gå en led med 1000 m
höjdskillnad ger en
bra motion, och man
är ganska mör när
man kommer ner till
utgångspunkten igen.
För de som vill
tillbringa sin fritid på
sjön och vid havet är det sämre beställt. Det
finns visserligen ett par sjöar, men de är fulla
med folk och inte så lämpade för bad.
Nu i slutet på september kommer annars den
begivenhet som de flesta förknippar med
München – Oktoberfest. Världens största
folkfest, som nästa år firar sitt 200-årsjubileum.
Det kommer flera miljoner besökare som
dricker öl ur enliterkrus sk. Mass. Det är lite för
många besökare och stoj för att vi som bor här
ska vara enbart positiva, men det är säkert bra
för stadens turistnäring.
En liknande inrättning som gjort München berömt är dess bier-garten. Där kan man göra
picknick vid bänkar uppställda under svalkande
kastanjeträd. Maten kan vara medhavd eller köpas över disk i uppställda bodar. Dryck får man
inte ordna själv, utan måste köpas. Sedan är det
bara att hitta en ledig plats vid en bänk och
börja göra bekantskap med bordsgrannarna.
Alla är mycket vänliga och vill gärna prata om
ditt och datt, men helst på tyska.
Prost!
Karl-Henrik Rydén

Min barndoms jular i Vickenstorp
Julen är barnens högtid och till barndomsminnena hör minnen av jular. I min hembygd för
ca 60 år sedan firades nog julen ungefär likartat i
hemmen men sedan dess har mycket förändrats.
Därför tänkte jag förmedla en del minnen om
sådant som är borta.
I början av december slaktades hemma två
grisar. Själva slakten ansågs för brutal för barn
att närvara vid men sedan fick vi rycka in och
hjälpa till med att mala kött till färs, stoppa korv
och steka köttbullar bl a Om jag minns rätt
brukade vi behålla en halv gris för oss själva
men övriga fjärdedelar såldes till grannar. Pappa
var erkänt duktig styckare, så fjärdingarna
levererades snyggt uppdelade i kotletter, sidfläsk
och skinka etc. Mot mitten av december började
mamma storstädning av hemmet. Hon hade den
gamla inställningen att alla utrymmen måste
städas till jul. Hon kunde suckande säga ibland:
- Nu har jag gjort i ordning nio ställen, nu är det
bara sju kvar. Lite närmare jul kom en annan
spännande kväll i julförberedelserna –
köksgolvet skulle fernissas. För den målande
gällde det att krypa baklänges åt rätt håll, men vi
hade två olika utgångar från köket så det gick
bra. Innan golvet följande morgon fick beträdas,
skulle det härdas genom att torkas av med kallt
vatten. Minnet sviker men jag minns att
mamma slog något i vattnet(var det mjölk?)
Så påbörjades bakning av vetebröd och rågbröd
liksom av pepparkakor, hårda och mjuka.
Dessutom bakades en hel del småbröd av
traditionellt sortiment. Vi hade ingen frys före
1962, så brödet fick förvaras i ett kallt skafferi.
Jag vill minnas att mamma förvarade limpor
eller levar som man sade genom att hon lade
dem i gamla s k mjölkkylare och satte ner dem i
matkällaren under huset. Vi skolbarn såg fram
emot jullovet. Under denna period ägde skolans
julfest rum i missionshuset. Den anordnades till
förmån för skolresekassan, som jag berättat om i
tidigare publicerade Minnen från Vickenstorps
skola. Jag minns däremot inte att det anordnades
Luciafester redan då på 40-50-talet. På
nyårsafton var i regel söndagsskolfest. Den hade
föregåtts av flitigt övande i mellandagarna. Till
inslagen hörde gottpåsar och jultidningar till
eleverna.
Mamma hade mycket att göra in i det sista så det

blev min syster Ulla-Maj och jag som fick klä
granen, i regel på julafton sedan pappa satt den i
fot. Till pappas göromål hörde också att sätta
upp ett par kärvar till småfåglarna. Dem kallade
vi ”necker”.Vi barn skulle också ha var sin
mindre gran
i fallande storlek. Vi hade
traditionella julgranssaker men vi var mycket
sena med elektrisk belysning. Vi hade små
separata hållare för stearinljus. Det var mycket
svårt att få dem raka och nackdelen var förstås
att de gick åt så fort. Ett eller högst två
tändningstillfällen så var de nedbrunna. Mitt på
julafton åt vi julbord med standardinslag som
skinka, köttbullar och prinskorv. Vi talade inte
om Janssons frestelse utan mamma kallade
rätten sillgratäng. Lutfisk var något framför allt
mamma gillade, och jag minns att varken pappa
eller jag ens gillade lukten. Hon fick smyga sig
till denna läckerhet, som jag inom parentes lärt
mig uppskatta som vuxen. Något sådant som
revbensspjäll och bruna bönor brukade vi inte ha
men väl doppades det i det feta skinkspadet, en
sed över vilken vi barn var måttligt förtjusta.
Frampå eftermiddagen när granen var klädd och
mamma förberedde kaffet skulle min faster och
farbror från Karlsberg hämtas ner. Farbror Karl
var självgående men faster Hanna var
invalidiserad efter polioangrepp i barndomen.
Hon var energisk och gick med käpp svårt
haltande. Med åren och vid svårt väglag blev det
pappa som fick hämta sin syster på
sparkstötting. Det var roligt att de sista åren de
levde få hämta dem i bil. Sedan de välkomnats
och vi kollat av om de verkade ha några
julklappar med sig brukade de först sitta i köket,
där särskilt min farbror ville höra radions julbön,
som jag tror var klockan 1700. Efter den följde i
det enda mediet som fanns, nämligen radion
Dans kring granen i studion under ledning av
legenden Farbror Sven. Jag minns att farbror
Karl åhörde båda inslagen med stor
uppmärksamhet. Men, säger den moderne
läsaren, hur kunde ni fira jul utan Kalle Anka?
Svaret blir att vi hade Jesus som man haft i nära
tvåtusen år. Han var och är alltid oss nära, inte
bara en timme på julafton.
Efter kaffe och tårta var det så äntligen dags för
julklappsutdelningen, den efterlängtade.

Ibland fanns en kasse som vi fått från våra
kusiner, som vi bytte med. Vår faster och farbror
köpte rejäla saker, böcker, prydnadssaker. Pappa
stod nog huvudsakligen för de hårda paketen
medan mamma tänkte på vad vi kunde behöva av
kläder, strumpor, underkläder etc och stod för de
mjuka. Vi sjöng också några julsånger bl a
Fröjdas vart sinne. Så småningom var som
mamma brukade säga ”alla hemligheter
uppenbarade” och pappa följde faster och farbror
hem till Karlsberg. Vi började titta litet på våra
julklappar medan mamma ordnade med
kvällsmat.
Vi hade ingen bil före 1962 så vi var inte trogna
julottebesökare. Jag tror att vi några grannar en
gång delade på en taxi och kom till julottan. En
gång gick Ulla-Maj och jag fram och tillbaka till
Edshults kyrka, ca en mil t/r. Jag vill minnas att
det kommit blöt nysnö så det var ett svettigt
företag. Även om vi inte for till kyrkan skulle
man av någon anledning upp och tända alla
lampor och stakar i god tid tills folk åkte till
julottan. Det var en sen kväll på julafton så även
om man inte varit på ottan hade nattsömnen blivit
rubbad så juldagen blev en vilsam och stilla dag,
inte så utpräglat som långfredagen men åt hållet.
Man ringde i regel inte till någon och man hade
inga bjudningar.
Annandagen bjöd på mera omväxling. Stallarps
missionshus tillhörde en krets där bl a Kråkshult
och Ingatorp ingick och dessa orter fick i regel
förmiddagsgudstjänsterna, men just på Annandag
jul var det möte i Stallarp klockan 1100. Då
insamlades gåvor till den yttre missionen. Det var
en gammal tradition inom SMF/SMK som gäller
än i dag. Kretspastorn och ibland någon missionär
talade och de små sparbössorna jämte kontanter
samlades in. Farbror Karl var med och på
hemvägen var vi traditionellt inbjudna till
Karlsberg. Först satt vi i köket och tittade över
julkortsskörden, kanske bara ett tiotal kort men
tillräckligt för att väcka vårt intresse. Detta var en
tid innan man fick kilovis med färggrann reklam
varje vecka och dubbelt före jul. Vi skulle också
”nöttra”. Jag har glömt detaljerna men man skulle
ta ett antal nötter och dölja i sin hand.
Motspelaren skulle gissa `udda´ eller `jämnt´. Till
leken hörde även en viss ramsa som min syster
säkert minns bättre än jag. Så bjöd faster Hanna
in till dukat bord i rummet, kaffe och saft och
hembakat, som hon klarat trots stort handikapp.

Om jag inte minns fel fick vi tre sorters vetebröd,
snäcka eller bulle, vattenpenslad kringla samt
veteskiva plus småkakor. Till sist även tårta, som
var dekorerad med smörkräm, ljusgrön eller rosa.
Faster Hanna gjorde på detta sätt eftersom hon
inte så lätt hade tillgång till grädde.
Eftermiddagen förlöpte under gemytlig samvaro
och ibland spelade pappa på orgeln i hörnet. Han
kunde inga noter utan spelade på gehör. Orgeln
hade pappa och syskonen köpt tillsammans flera
årtionden tidigare.
I mellandagarna började det vi kallade julbjudningarna. Man bjöd in grannar för att de skulle se
granen och smaka julbaket. Bjudningarna hade
ganska fast ritual. Rätt snart efter ankom-sten
bjöds till bords. Jag tror det var viktigare att
kakorna var många än stora. Vid den tid jag
beskriver, dvs. 40-50-talen hade inte de bredda
smörgåsarna gjort entré. Efter påtår och t o m
tretår fick gästerna den obligatoriska papperspåsen för att ta hem de kakor man inte orkade för
tillfället. Under flera vintrar sändes det mycket
populära underhållningsprogrammet Karusellen
med Lennart Hyland på lördags-kvällarna. Då
gällde det att kaffet var drucket för många ville
höra programmet. En gång bröts rutinen och det
var hos familjen Hallberg som arrenderade en
gård i Broarp. Helt plötsligt efter kaffet lyftes
stora bordet åt sidan, trasmattorna rullades ihop.
Sonen i huset Karl-Erik krängde på sig dragspelet
och spelade upp till dans. Några få vågade svänga
sina lurviga men de flesta satt kvar och tittade
storögt på det ovanliga skådespelet. Efter en dryg
timmas paus var det dags för landskapsrätten,
ostkakan med tillbehör, sylt och vispgrädde. En
del värdinnor ville visa upp moderniteten frysta
jordgubbar. De var visserligen vackra i färgen och
hade smaken, men de hade ingen sötma där de låg
och flöt i det röda spadet, så jag tror de flesta
föredrog den gammaldags äkta sylten. Vidare
fanns t ex apelsinklyftor, inkokta päron, hemlagat
godis och ofta t o m en tårta om den inte redan
serverats vid kaffet.
Efter allt gott började gästerna bli rätt trötta
framemot elvatiden. För att ge dem litet krafter
att orka gå hem kom värdinnan i regel med en
bricka med ”slätt” kaffe i små koppar som
avslutning på kvällen. Under det att kläderna
kom på hördes `Tack, tack!´ `Många tacker!´`Nu

ä i tvongena å komma te oss!´ `Nu ä dä la våran
tur!´etc – Ett år var vi på 16 dylika bjudningar, i
något fall två samma dag.
Som nämnts brukade söndagsskolfesten i
Stallarps missionshus vara på nyårsaftonen.
Kvällen förflöt lugnt och ingen kunde ens stava
till raketer eller fyrverkerier. Vi brukade höra hur
Sveriges domkyrkoklockor till kommentarer av
radio-mannen Sven Jerring ringde in det nya året.
Jullovet fortsatte och vi träffade kamrater, spelade
nya spel, läste böcker osv. Vårterminen började
inte så direkt efter trettondagen som nu så jag
minns inte att man kände sig stressad. Jag minns
bara barndomens jular och jullov med glädje och
önskar dagens barn och ungdom detsamma.
Sven Olof Nilsson (* 1941)

Kianäs när det begav sig
Kianäs omnämns på 1380-talet som Kydhianaes.
Olika stavningar förekommer under årens lopp, t
ex Kidanäs, Kieanas, Keanäs, Kieddanääs och
Kjedjanäs. Kianäs är en sammansättning av
kid(killing) + näs(framskjutet terrängparti).
Vid ingången till 1600-talet bestod Kianäs av två
skattehemman
och
ett
kyrkohemman.
Hemmanen brukades av sammanlagt sex bönder.
Under 1600-talets första hälft köptes de tre
hemmanen av adeln och blev därmed
frälsehemman. De tre mangårdsbyggnaderna låg
nära varandra, enligt kartorna låg de på linje i
nordsydlig riktning.
Under 1800-talet benämndes hemmanen ”Kianäs
nr 1 Mellangård 1 mtl frälse (1:1)”, ”Kianäs nr 2
Norrgård ¼ mtl frälse (2:1)” och ”Kianäs nr 3
Södergård 1 mtl frälse (3:1)”. Kianäs tillhörde då
ägarna av Edshults säteri som ägde åtskilliga
gårdar i trakten. Kianäs sträckte sig i norr nästan
till Sjöbron, i öster till Mycklaflon, i väster
ungefär längs Prästtorpsvägen, över Nyemossen
och ner mot Skäljarps ägor i söder. En väg löpte
från Sjöbron via Prästtorp förbi Kianäs gård och
ut mot landsvägen. När den nya kyrkan på 1830talet uppfördes på nuvarande plats anlades "nya
kyrkvägen" från Sjöbron rakt över Kianäs ägor.
Enligt en karta från 1833 fanns då endast en
manbyggnad i Kianäs.
Jag begränsar mej i det följande till den tid som
min anfader Carl Jonsson var ägare till Kianäs,
åren 1892-1917. Carl Jonsson var en stor
potentat i Edshults socken. 1881 hade han blivit
socknens folkskollärare, tillika kantor. Han var

Byggnaderna på Kianäs.
Fotot från 1950-talet är tillhandahållet av
Ingrid Wrigfors Broarp.
även kommunalt verksam och var ordförande i
kommunalstämman i två perioder.
1892 köpte Carl Jonsson en avsevärd del av
Edshults säteris ägor då han för 31.900 kr blev
ägare till fastigheterna Kianäs 2¼ mtl frälse (som
omfattade de tre nämnda ägorna enligt ovan) och
Sutarp ½ mtl frälse. Carl Jonsson blev därmed en
av de största jordägarna i socknen. Endast
säteriet och gården Norrsånna hade ägor i samma
storleksordning.
Kianäs bestod i huvudsak av skog men det fanns
även av ganska mycket åkermark. Den
sammanlagda arealen uppgick till ca 400 hektar.
Marken brukades av arrendatorer, vilka vanligen
bodde i mangårdshuset i Kianäs. I köpevillkoren
för Carl Jonsson ingick dels att arrendatorerna
bröderna Hultberg och Jonsson fick inneha
fastigheten till arrendetidens slut, dels bibehålla
på egendomen boende fattige, nämligen Otto
Samuelsson i Skogseryd och Johan Johansson i
Fridhem. Därför dröjde det till senhösten 1894
innan Carl Jonsson bosatte sig med sin familj i
Kianäs. De hade tidigare bott i hans lärarbostad i
Sockenstugan vid kyrkan och i Håkarp. 1909
uppfördes en separat arrendatorsbostad, det är
det hus som ännu finns kvar och nu används som
sommarbostad.
Mangårdsbyggnaden, uppförd i slutet av 1700talet eller i början av 1800-talet. I början av 1900talet inreddes vindsvåningen. Huset innehöll
därefter sju rum med förstuga och vind. På
framsidan fanns en mindre veranda och på ena
gaveln en köksförstuga.
Byggnaden var klädd med bräder och struken
med blåvit slamfärg, en färg som användes på
finare hus i trakten.

-

-

Huset revs under 1950-talet, och en
skogsbilväg drogs tvärs över tomten.
Spannmålsbod invid vägen, i två våningar. Revs på 1960-talet och uppfördes som sommarbostad i fagerhultska
Ön i Kråkshult.
Arrendatorbostaden. Till höger om den
syns svinhuset och drängstugan.
Ladugård. Uppfördes 1921 på samma
plats som en tidigare ladugård.
Brann 1958.
Stall/vagnsbod. Brann 1958. Därefter
uppfördes nuvarande vagnsskjul på
samma plats.
Loge med lador. På dess plats finns
idag ett litet garage.

Sommaren 2009. Nuvarande Kianäs-ägaren
Solveig Backman får besök av Ingrid Wrigfors
från Broarp, f d arrendator. I bakgrunden
”arrendatorbostaden”. Foto: författaren.
Gården befolkades under Carl Jonssons tid,
förutom av hans egen familj om hustru och tre
döttrar, av en arrendator med familj samt
hushållerska, pigor och dräng. Gården hade fyra
hästar, 20-30 kor och ungdjur samt svin och
höns.
Under Carl Jonssons tid låg på Kianäs ägor även
soldattorpen Sjöviken och Svantorpet, backstugan/torpet Skogseryd (med en liten
lanthandel), lägenheten Sälleryd (Lyckan) och
backstugan Fridhem. Mellantorpet och torpet
Charlottenborg hade nyligen rivits. 1898
avsöndrades tomten Edet intill kyrkan.

Då det inte var aktuellt för någon av Carl
Jonssons döttrar att ta över gården sålde han
1917 Kianäs och del av Sutarp till skogsbolaget
AB Brusafors-Hällefors i Lönneberga för 70.000
kr, med villkor att bo kvar på gården till sin död.
Han förbehöll sig huvudbyggnaden till bostad
under tio år samt rätt att använda del av
trädgården samt hönshuset och avträdet. Köparen
hade att för säljarens räkning bygga källare,
visthusbod och vedbod. Vidare hade säljaren rätt
till fiske i sjön samt strandplats för redskap och
båt, fri ved och grustäkt samt årligen tre par lass
gödsel för trädgårdens skötsel. Därutöver hade
han rätt att vid gården erhålla tre liter oskummad
mjölk dagligen till i orten gängse pris. Carl
Jonsson dog 1923.
Sedan Brusafors-Hällefors tagit över ägandet
inflyttade för skötsel av bolagets ägor
arrendatorn Karl Elof Svensson samt en
skogvaktare. Flera arrendatorer avlöste varandra
under årens lopp. Bl a var makarna Wrigfors i
Broarp arrendatorer 1951-72. Skogsbolaget hade
inget intresse av att underhålla en massa hus.
Därför försvann så småningom mangårdsbyggnaden, spannmålsmagasinet och ladugårdsbyggnaderna. Det var för övrigt ett öde som även
drabbade andra stora gårdar i trakten.
Ulf Björkdahl
Den som vill läsa mer om Kianäs historia kan se
min hemsida
http://www.ulfbjorkdahl.se

Julbord på Mycklaflons Camping

Ett glatt och trevligt gäng tillhörande
samhällsföreningen avnjöt Joans delikata julbord
den28 november. Börje Karlsson svarade för fin
dragspelsmusik.

En kväll med sång och musik
Efter en dag där vädret har varit mulet och inslag av regn, fick vi uppleva en "solskenskväll".
Det var F A Husband från Nässjö som stod för
underhållningen.
Musikerna med "de grå tinningarnas charm" bestod av Tomas Larsson, trombon, Janne
Hermansson, gitarr Östen Johansson, bas Sven
Ekstedt piano.
Vi fick höra både jassmusik, visor och psalmer.
Dessa fyra herrar underhöll oss även med sång
och då och då berättades även historier och upplevelser de varit med om.
Efter en timma tog vi alla en kaffepaus, för att
sedan fortsätta att lyssna på Tomas, Janne, Östen
och Sven en stund till.
Börje Jansson framförde tack från oss alla, och
med en stor applåd skildes vi åt.
Laila Svahn och Ulla-Maj Ekenvärn

EDSHULTS FÖRSAMLING
Det nya (kyrko-)året lunkar på och nästa helg är
det redan kyndelsmässodagen följt av fastlagssöndagen. Den förra indikerar avslut på julen och
den senare början på fasteinsamlingen. Allt
sammanhållet av en stabil vinter. På gott och
ont! Det goda är det vackra. Dessutom har den
planerade trädavverkningen vid kyrkan kunnat
genomföras utan minsta skada. Det onda är väl
när det svider i skinnet så snart man kommer ut
och vedlagren sjunker oroväckande snabbt.
Elnotan stiger också över budgetstrecket. Vad jag
är glad, att jag inte kan påverka vädret! Det
sparar en del vänskap.
Stort i församlingslivet sedan sist har bl a varit
Aspelandskörens konsert. Den genomfördes så
förtjänstfullt, att prästen föll för dess ledare med
famnen full av rosor. Tur att allt gick bra! Med
vacker gran från Storhagen och många tända ljus
genomfördes en stämningsfull julnattsgudstjänst
i stora kyrkolokalen. Den 3 januari återinvigdes
sedan Lill-kyrkans altartavla efter renovering. Ny
belysning lyser upp den. Ingemar berättade om
tavlan och dess symboler både i predikan och vid
samkvämet efteråt. Han var påläst och han
fortsätter fördjupa sig i ämnet. Mer kommer
säkert efter hand.
2009 års kollekter upptagna i församlingen
uppgick till 41155 kronor. Mest givmild har den

kyrkliga syföreningen varit och mycket av vad
de skänkt har ändå skett utanför denna kollektsiffra. Det är endast fasteinsamlingen och julinsamlingen som ingår. Duktiga damer! Gud välsigne deras verksamhet! De börjar den nya
terminen måndagen den 22 februari klockan 1200
hos Laila Svahn.
Dagen innan (den 21 februari) är det familjegudstjänst i Vickenstorps skola och två veckor
senare Vasaloppsgudstjänst i Edshult.
I övrigt; se pastoratsblad och annonser.
Kyrkorådet har haft sitt första ordinarie
sammanträde. Någon ny sekreterare blev det
dock inte utsedd. Det får nog värka fram ytterligare en tid. Ny ordförande i pastoratets
fastighetsgrupp blir Johan Valfridsson från
Ingarp. Lovande! Mer från pastorat och kyrkonämnd en annan gång.
Ha en god, glad och lagom kylig vinter och
välkommen till alla våra aktiviteter!
Edshults församling/ Evert Alf

Edshults-Kontakten
Då, nu och i framtiden
Den 2 maj 1988 utkom första numret av
Edshults-Kontakten.
Det var, enligt vad jag fått veta, legendariske
Kalle Nilsson, som var initativtagare.
Han bodde då här i Edshult tillsammans med
sin fru.
Jag lärde känna Kalle i mitten av 1960-talet
då vi båda var anställda på Eksjö-Verken.
Han som förrådsförman och jag som grävmaskinskonstruktör.
Många frågor om detaljer på förrådet fick jag
vänligt besvarade av honom under de få år
jag var anställd.
Den 7 april 2007 utkom det första numret av
Kontakten med mig, som redaktör.
Det har blivit hela 225 nummer från starten.
Inte dåligt – eller hur!
Kom på årsmötet lördagen den 27 februari
2010 och berätta vad Du kan tillföra för att
det skall bli ytterligare 225 nummer!
Kanske är just Du det nya unga tillskottet
föreningen behöver för att trygga Kontaktens
framtid!
C-G Walfridson

Kallelse till

Edshults Samhällsförenings årsmöte
i Edshults Församlingshem lördagen den 27 februari 2010 kl 1800
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fastställande av eventuella stadgeändringar.
Föreningen bjuder på förtäring.
Anmälan senast tisdagen den 23 februari 2010
till:
Johnny Strömberg telefon 0381- 430 32 eller Georg Albinsson telefon 0381- 420 18.

Välkomna!
Förslag till STADGEÄNDRINGAR
§3
§6

§6

§6

§6

§8

Tilläggsförslag styrelse: Ordförande väljes på 1 år.
Kallelse till årsmötet skall ske senast 7 dagar före mötet.
Årsmötet skall hållas varje år i januari.
Förslag:
Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet.
Årsmötet skall hållas varje år senast i februari.
p 9. Ordföranden väljes på 2 år.
Förslag:
Ordföranden väljes på 1 år.
p 13. Val av 2 revisorer och suppleant.
Förslag:
Val av minst 2 revisorer och minst 1 suppleant.
Vid omröstning gällande stadgeändring skall gälla kvalificerad majoritet.
Förslag:
Vid omröstning gällande stadgeändring skall
gälla kvalificerad majoritet, 2/3.
Vid upphörande av Samhällsförening skall de eventuella ekonomiska tillgångarna sättas in
på bankkonto och spärras tillsvidare.
Gode män utses, som skall verka för att föreningen återuppstår igen. När ny
samhällsförening bildas kan de medel som finns på bankkontot, mot uppvisande av
protokoll som visar styrelsens samman-sättning, lyftas och återföras till föreningens kassa.
Förslag:
För upphörande av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten varav
ett årsmöte. För beslutet gäller kvalificerad majoritet, 2/3.
Vid dessa möten beslutas om hur eventuella tillgångar ska hanteras för att gynna
Edshults utveckling.

Edshults-Kontaktens utgivning i framtiden kommer att diskuteras och beslutas på årsmötet!
edshults-kontakten@mail.eksjo.com

