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Nr 5 Lördagen den 25 september 2010 Årgång 23
Väg 911 Stallarp-Hult förbinder Eksjö
kommuns södra delar med centralorten i
kommunen, via väg 40 till Eksjö stad.
Tyvärr konstaterar de som åker vägen att
vägens status är bedrövlig. Nuvarande
slityta är från ca 1978, dvs 32 år och
därefter har det lappats och lagats då och
då efter tjälskott m m.
Vägen är fylld av gupp, ojämnheter,
svackor och hål efter bl.a. tung
timmertrafik från stormarna Gudrun och
Per.
Det är verkligen sorgligt, för att inte säga
tragiskt, att skoleleverna dagligen ska
behöva färdas på denna väg, till låg- och
mellanstadiet i Hult och till gymnasiet i
Vickenstorp skola är ett annat fråge- Eksjö.
tecken. En chans till åsiktsutbyte finns vid Detsamma gäller alla arbetspendlare,
kaffe-bordet i församlingshemmet vid utryckningsfordon, ortsbor, turister och
den dagliga postturen.
församlingsaftnarna under hösten.
Ur fritidssynpunkt är väg 911 mycket
Önskar er alla en fin höst /// Ordföranden
viktig också då man t ex åker runt de
stora sjöarna Solgen och Mycklaflon.
Insänt medborgarförslag
I samband med valrörelsen har represen- Trafiken till och från Eksjö fiskeklubbs
tanter för samtliga politiska partier i Eksjö fiskegård Åsa är betydande. Fiskegården
kommun uttalat behovet av bra fungerande är en stor tillgång för bygden,
fritidsfolket och turismen.
infrastruktur och kommunika-tioner.
Ordföranden har ordet
Hösten har kommit och termometern
sjunker för var dag. Osäkerheten om
framtiden tycks vara ganska stor nu.
Vad händer efter valet? Vad händer i
klimat-frågan?
Hur ser framtiden för Edshult och glesbygden ut? Vad händer med Mycklaflons
Camping?
Arbetet med Campingens framtid pågår
för fullt, vid ett möte med kommunen
diskuterades bland annat markfrågan.
Även frågor kring den planerade gemensamma avloppsanläggningen i Gummarp
och Förenäs finns med på framtidslistan.

Situationen
med
vägstandarden
mellan Stallarp och Hult är ohållbar.
Handeln i Eksjö förlorar mycket i
onödan varje år då många väljer att
göra sina inköp på annat håll, t ex
Vetlanda. Undertecknad föreslår
därför att företrädare för Eksjö
kommun
omgående
kontaktar
Vägverket/Trafikverket så att rejäla
förbättringar, t.e.x. ny slityta på
vägen, prioriteras så snart som
möjligt.
/ Tore Sandh

EDSHULTS FÖRSAMLING
Det känns ovant, att återigen försöka
ge
litet
information
via
Edshultskontakten, eftersom förra
försöket misslyckades. Sommarens
verksamhet har runnit iväg. Det nya,
litet
större
och
färggladare
pastoratsbladet har åter blivit nytt,
särskilt vad gäller dispositionen. Nu
kan man se hela pastoratets
verksamhet helg för helg. Kontakta
Margot, om du har synpunkter.
Den 25 juli genomfördes Edshultsdagen. En nästan fullsatt kyrka
lyssnade till kyrkosångaren Torkel
Selin vid två tillfällen under dagen.
Tyvärr uppmärksammades inte detta i
ortens tidning i referatet från dagen.
En insändare med tillrättaläggande
kom inte heller in. Information är
svårt!

Det fuktiga och kalla vädret har försvårat
reparationsarbetena på kyrka och
församlingshem. Enligt avtalet med
entreprenörerna, skall dock allt vara klart
under oktober månad.
En solig höstmånad vore bra!
Tre församlingsaftnar i församlingshemmet skall i höst ge lite kompensation
för den försvunna föreläsningsverksamheten i Vickenstorp.
22 sept., 20 okt. och 17 nov. är tillfällena.
Den kyrkliga syföreningen började
höstens arbete i måndags. Nu har de två
månader på sig till auktionen fredagen
den 19 nov. Lycka till!
Tyvärr måste det också noteras, att
komminister Ingemar Johansson går
vidare i livet.
Vaggeryd blir bostadsorten och Byarum
pastoratet. Vi gratulerar Byarumsborna
och önskar honom allt gott , samt tackar
för alla goda minnen, predikningar,
visioner, uppslag och samtal han gett oss.
Vi hälsar också vikarierna Gunnel
Hellgren och Sven-Olof Wallinder
välkomna och ser fram emot samarbetet
med dem tills den vakanta tjänsten blir
tillsatt.
Välkommen alla och envar till våra
evenemang!
Läs om dem i pastoratsblad och
kyrkounderrättelser. Allt Gott!
Edshult församling/gm Evert

Höstglädje.
Den här årstiden är väl en av de bästa,
eller hur ? Efter sommarens torka kom ju
regnet som räddade både hallon, blåbär
och lingon för att inte tala om svampen.
Att ge sej ut med korg eller spann för att
plocka av naturens läckerheter är något
av det bästa man kan hitta på. Började ju
med hallonen som är bara så goda i fil
eller med grädde till. Hade tur att hitta så
mycket att det finns en hel del i frysen
också.
Ja så var det blåbär som såg små och lite
torra ut . Det ändrade sig snabbt efter det
att vi fick uppleva det jag kallar
"syndafloden" den 13 augusti. 110 mm
regn på dryga 2 timmar gjorde att vi inte
sett något liknande. Trots att vi bor högt
så var det sjöar lite överallt på
trädgården. Den dagen finns för alltid i
minnet som den blötaste bröllopsdagen
för oss i Johanstorp på 44 år.
Blåbären blev ju stora och svampen
fullkomligt exploderade upp. I år
behövde man ju inte leta för att få ihop
lite blåa bär. Fick av min goda vän Berit
i Hagalund en helt fantastiskt bra liten
rund bärplockare. Den var perfekt att
plocka blåbär med, men lingon är om det
finns gott om dem bättre att använda
vanlig bärplockare till. Berit hade hittat
den i en annons i tidningen Land.
Ingen har väl undgått att märka att det
finns hur mycket svamp som helst i år,
men så har ju regnet strilat lite mest
varje dag den senaste månaden. Vet inte
hur många liter kantareller vi plockat
men nu i veckan plockade vi för femte
gången på samma område och då blev
skörden 8-10 liter. Karl-Johan svampen
har ju varit fin och maskfri i år.
edshults-kontakten@mail.eksjo.com

En kväll hittade jag så mycket så jag
orkade inte bära hem allt utan fick gå
tillbaka och hämta det som inte fått
plats i korgen. Allt går ju inte att
förbruka på en vinter för oss. Tänk
vilken glädje att kunna ge bort svamp
till framför allt dom som inte kan ta sej
ut i skogen. Har delat ut till släkt och
vänner, gladast har nog ett par bekanta
damer i 85-90 årsåldern blivit.
Ja svampsäsongen fortsätter ju nu med
trattkantarellerna som det också är kul
att hitta. Tyvärr har det inte varit gott
om Stolt fjällskivling i år. Hoppas nu
att solen får skina lite så att det går att
plocka lingon. Visst jag har fått ihop
ca 40 liter men det är ju så många som
blir lyckliga över några liter i gåva.
Det är hur kul som helst att ge sej ut
och plocka bär och svamp. Helst vill
jag hinna en tur varje dag men som sagt
ibland sätter regnet stopp för mitt
strosande i skog och mark. Något av
det vackraste nu är att se alla spindelnät
på morgonen fulla av dagg, skiner sen
solen på dem ja då är det dagens
höjdpunkt. Nu ser jag fram mot att
träden klär sej i höstens alla ljuvliga
färger. Är det månne för att jag såg
dagens ljus en oktoberdag som jag
gillar hösten och dess fina färger.
Berith i Johanstorp.
Utdelning av Edshultskontakten
1/ Du som är medlem och bor utanför Edshults
församling och vill ha pappersutgåva hemskickad ska betala in 55 kr till pg 201122-9
för 2010. Kontaktperson Kjell Myrendal.
2/ Du som vill ha tidningen på mail ska vara
medlem i Edshult Samhällsförening.
50 kr till pg 201122-9 för 2010.
Kontaktperson Johnny Strömberg.

