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Ordföranden har ordet !
Jag förstår inte varför tiden går så fort, snart är 2010 till ända, snart 11 år sen vi hurrade in det nya
seklet, känns ofattbart. Året 2010 går nog till historien som rekord-snöåret. Aktuellt just nu är att
Vickenstorp gamla skola är såld och måste tömmas på inventarier som vi tycker är av värde. Här
finns ett piano, bordtennisbord och porslin mm. som någon kanske vill köpa. Anmäl ert intresse till
Ulla-Maj Ekenvärn eller Georg Albinsson för visning i mellandagarna. En del saker hoppas vi kan
flyttas till församlings-hemmet. Ett Holländskt par är mycket intresserade av att arrendera vår
camping. De gjorde ett gott intryck när vi visade anläggningen för dem för ett tag sedan. Jag hoppas
vi kan delge er namnen på de nya arrendatorerna på årsmötet som blir 12 eller 19 Feb. Jag och övriga
styrelsen vill önska er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
SmT-gruppens lokaltidningar
Jag har under fem års tid försökt att få tidningens
ledning att förstå att det är oacceptabelt för oss att
sent på dagen få tidningen, som klassas som morgontidning. Först nu när tidningsgruppen fått en ny kvinnlig Vd, Biljana Galthe, har tonen bytts. I ett mejl jag
fick härom dagen, kort efter första kontakten med
henne kommer svaret:
”Vi kan förstå och hålla med dig fullt ut och lite till
och vi kan med handen på hjärtat säga att detta är vår
största fråga för närvarande och vi tittar på olika
alternativ med syfte att lösa detta.
Lösa det i två steg. 1; Rädda alla er som haft mer än
tålamod med oss under årens lopp. Och 2; tillsätta nya
prenumeranter om vi kan få till en morgontidning
igen.
Vi har idag ca 30 000 abonnenter, varav dryga 3000 st
är drabbade av problemet du beskriver.
Vår tidning är unik och det som finns i den kan aldrig
finnas någon annanstans och vi ber dig att ge oss en
chans att på allvar rätta till detta.
För utan dig och andra läsare - är vi inget.”
C-G Walfridson

Avskrifter av Edshults kyrkböcker.
Är det någon som håller på att släktforska,
eller tycker allmänt att det är spännande att
veta vem som bodde i Edshult för länge
sedan. Kanske har ni någon gång tittat på
mikrokorten i läsapparaten som finns på
Eksjö bibliotek, men funnit att det avfotade
bilderna ur de gamla kyrkböckerna inte
alltid är så lätta att läsa.
Nu finns det bot för detta. Jag har nämligen
suttit många timmar framför datorn och
skrivit av dessa gamla skrifter från bilder
man kan abonnera på via Internet. Nu har
jag kommit så långt att jag tycker det var
värt att lägga ut detta för att de som är
nyfikna ska kunna ha nytta av arbetet jag
lagt ned.
Resultatet ligger på samma Edshultshemsida där jag tidigare gjort en hel
del material med Edshult-anknytning
tillgängligt såsom Gustav Nilssons bok,
listor på emigranter och där även äldre
utgåvor av edhultskontakten finns.

För er som har Internet så är ju adressen till
huvudsidan http://edshult.eu.
Där finns nu en ny länk som för vidare till
kyrkböckerna.
Hittills har jag bara hunnit skriva av
födelseboken fram till början av 1700-talet.
För vigsel och dödboken har jag kommit
längre och är på år 1860.
Fördelen med en avskrift som denna är att
det är lättare att läsa och att man kan söka
med en sökfunktion i webbläsaren (brukar
vara Control-F).
Jag har skrivit av en del böcker för Bellö
socken också och de är också tillgängliga
på samma ställe.
Jag planerar också att lägga ut Ingatorp, som
är en större socken med mera folk än Bellö
och Edshult.
Ha det så bra i julstöket

Som bilaga till detta decemberblad
bifogas en uppsats med titeln:
Den stränge folkskolläraren
Carl Jonsson i Edshult
6 sidor intressant Edshult-historia
författad av Ulf Björkdahl.
Red.

EDSHULTS FÖRSAMLING
Så är vi åter inne i adventstiden! Vi har just gått
in i ett nytt kyrkoår, och förbereder oss för julen
och dess hoppfulla budskap om frälsarens
födelse. Ett kalenderår går fort. Ett kyrkoår
också. Mycket har hänt sedan förra ”kontakten”.
De tre församlingsaftnarna har klarats av.
Först berättade Anna-Kerstin och Lennart
Larsson medryckande om en resa till Kina. De
återkommer den 19 jan 2011, men berättar då om
en resa till Sydafrika. Vid nästa ”afton” var det
unga Matilda Lindström från Vimmerby som
sjöng och showade och t o m fick prästen att ta
några lätta danssteg. Tredje gången gillt, var det
prästen Magnus Andersson som berättade om sin
hittillsvarande prästgärning. Allt var uppskattat!
Fortfarande finns byggställningen runt kyrktornet
kvar, men arbetet med förgyllning, renovering av
lanternin och målning av tornets träytor är
avklarat. Kyrkans fönster är färdigmålade och
sannolikt också isatta då detta läses. Däremot
regnade
församlingshemmets
rödfärgning
återigen bort. – Ja, vi talar alla om vädret, men
ingen gör något åt det!

2/ Du som är medlem och bor utanför
Edshults församling och vill ha
pappersutgåva hemskickad ska betala in
55 kr till pg 201122-9 för 2011.
Kontaktperson Kjell Myrendal.

Församlingshemmet har haft isproppar i några
vattenledningsrör, men detta är tinat, så allt lär
fungera igen. Ett antal rotesköldar, som prytt
väggarna i Vickenstorps skola har flyttats till
församlingshemmets hall och lilla rummet i
bottenplan. Tore Sand har både kommit med idén
och gjort jobbet. Ett välförtjänt tack till honom!
Kyrkliga syföreningen har hållit sin auktion,
vilken inbringade dryga 17.000. Inte illa. De gör
återstart i februari.
Den vakanta komministertjänsten i pastoratet är
fortfarande vakant, då den kvarvarande sökanden
också ”backade ur”. Våra vikarier, Gunnel och
Sven-Olof, gör ett gott jobb och vi trivs med
dem, men vi hoppas ändå snart få någon anställd
på tjänsten. Fortsatt välkommen till våra
evenemang, som ni kan läsa om i pastoratsblad
och kyrkounderrättelser.

3/ Tidning via mail skickas endast till
medlemmar.

God Jul och Gott Nytt År!
Edshults församling/gm Evert

Utdelning av Edshultskontakten
MEDLEMSAVGIFT 2011

1/ 100 kr/familj inbetalas till pg 201122-9.

edshults-kontakten@mail.eksjo.com

