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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.

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

C-G Walfridson

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

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.

”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
fortsättning på sista sidan

Invigning av dikostall i Håkarp
Lördagen den 5 december klockan 1000
Förbundsstyrelseledamot Helena
Jonsson
klipper bandet.

”Sånger från 33:an"
Sång och musik stod på
programmet
vid
höstterminens
andra
föreläsning i Vickenstorps skola den 27
oktober.
Håkan i Hult med Kjell
Ljunggrens
band
underhöll med egna och andras visor. De flesta av
visorna hade någon anknytning till gamla riksväg 33,
som programrubriken antyder.
Åsa Silfer och Joacim Wirefeldt ingår också i gruppen,
och deras framträdande uppskattades av publiken och
belönades med flitiga applåder.
Joacim
Wirefeldt berättade också lite egna minnen om vägen.
Börje Jansson tackade de medverkande och kvällen
avslutades med samling kring kaffeborden.

Laila Svahn och Ulla-Maj Ekenvärn

En Edshultsbos upplevelser i
München
De flesta söder om Mycklaflon känner nog mig,
trots att det är över 30 år sedan jag flyttade från
Sjöarp och Edshult. Ja tiden går och numera bor jag
längre bort är någonsin. Men mera om det senare.
Anledningen att jag skriver är att jag ville berätta
om min hemsida om
Edshult,
som
varit
tillgänglig till och från under
10 år. Sedan kort tid finns
den uppe på nätet igen med
nya
adressen
http://edshult.eu
Sidan innehåller Gustav
Nilssons väldigt intressanta
bok om ”Edshult i gången
tid”, gårdsinventeringar som
Gustav gjorde tillsammans med Tore Sandh på 70talet, listor över emigranter och mycket mera. Jag
har inte lagt in så mycket eget material, men det
kanske kommer. Jag tar gärna emot förslag på
intressanta tillägg som jag kan lägga till på sidan.
Ett tips: Om någon håller på med släktforskning
och hittar grenar ut emot Ingatorp, så har jag
mycket bra avskrifter av kyrkböckerna där. Så hör
av er om ni behöver hjälp. T.ex. på e-post till
kryden@gmail.com
Nu tillbaka till mig. Sedan drygt 5 år bor jag i
Bayerns huvudstad München. Jag har innan dess
bott 15 år i Stockholm, där jag arbetat som
ingenjör. När Ericsson sålde sin tillverkning av

integrerade kretsar till Infineon (tidigare en del av
Siemens) så fann jag för gott att flytta till
München. Ett bra val för verksamheten i
Stockholm är numera avslutad, och fabrikerna
nedlagda. Vi är en handfull svenskar som flyttat
med till Infineon. Men inom andra företag finns det
annars ganska många svenskar här, säker 2-3000
som har svensk anslutning. Så då kommer vi till
staden München och dess attraktioner. På många
sätt finns likheter mellan München och Stockholm.
Städerna är nästan lika stora i folkmängd, drygt en
miljon. Även klimatet är förvånansvärt lika. Många
tänker sig att så långt söderut med bara 50 mil till
Venedig så måste det vara väldigt milt klimat. Men
det är höjden som avgör, och München ligger 500m
över havet. På så sätt gör närheten till Alperna att
vintrarna är nästan lika kalla som i Småland.
Avgörande skillnaden är att det ibland kan bli ett
speciellt väderläge som kallas ”fön” och då
kommer torr, varm luft från Medelhavet norrut över
Alperna och det blir väderomslag.
En annan skillnad mellan Stockholm och München
är att det mestadels går väldigt lungt till härnere.
Man blir frapperad över hur lite bråk och
småbrottslighet det är här. Trots alla biergarten och
Oktoberfest, så går det mestadels väldigt lungt och
civilicerat till.
Fortsättning följer i nästa nummer
Karl-Henrik Rydén

Hitta pärlor i vardagen
Kvällens besök i Vickenstorp var Gunilla Dahlgren
från Skirö.

Hon skriver bl a om "Lilla
Fruntimmret".
Gunilla framkallade ofta
glada skratt och många
stora applåder för sina
historier med mycket
humor.
Föredraget innehöll även
mycket allvar. Ett exempel
på detta var att hon tittar
sig i spegeln på morgonen
och i stället för att säga -hu, som jag ser ut säga o, vilken söt och vacker person du är.
Vi (ca 50 personer) fick en hel timma njuta och
skratta åt Gunillas framförande.
Börje Jansson tackade som vanligt och bjöd
sedan alla till kaffebordet.
Laila Svahn och Ulla-Maj Ekenvärn

EDSHULTS FÖRSAMLING
Åter börjar ett nytt kyrkoår i morgon den 29
november. Då är det 1:a advent.
.
Förhoppningsvis en stor kyrkogångshelg. Vi hoppas
också, att det nya pastoratsbladet nått ut till var och en,
eftersom det gamla bara räckte t o m Domsöndagen.
Sedan sist har vi varit med om både Gudstjänst med
gudstjänstgruppen
(lekmannaledd),
taizé-mässa,
missionsauktion och musikgudstjänst med Nenne
Lindberg och Ted Sandstedt. 88 personer lyssnade på
Nenne och Ted och deras kompis Torgny. Ingen
lämnades oberörd. De glada damerna i syföreningen
fick ihop dryga 16000:- på sin auktion. Ingen dålig
siffra. Wide och Ingemar gjorde förtjänstfullt jobbet.
Dyrast blev ett elegant trähus för matning av
fåglar.1500:- betingade det. Man kan konstatera, att
priserna på småhus står sig.
Årets utegran kom på plats i veckan efter en bilfärd
från Förenäs. Vaktmästare och frivilliga gjorde jobbet.
Nu väntar vi på tjäle för att kunna köra in med lastbil
på kyrkogården för avverkning av tidigare omtalade
träd vid entrén. En del stora träd samt mycket sly runt
kyrkogården skall också bort i sammanhanget.
Kyrktornets lanternin får inget nytt räcke i år, eftersom
arbete på så hög höjd kräver ställning. Sådan skall upp
till våren i alla fall, då tornkorset skall förgyllas. Allt
får då ske i ett sammanhang. Målning av fönster i
församlings-hemmet kan dock komma att ske
(inomhus) redan i vinter.
Det nya kyrkorådet har redan sammanträtt och
konstituerat sig. Den gamla ordföranden blev också ny.
Välkommen till uppdraget, Ingvar! Georg blev v ordf,
men sekreteraruppdraget är ännu vakant. Den 21 jan
2010 planeras det första ordinarie sammanträdet äga
rum. Till dess skall vi hinna med både Aspelandskören
den 16 december, julnattsgudstjänst och Svenska
kyrkans julinsamling med kulmen på trettondagen.
Spara gärna litet pengar till denna. Med stor
sannolikhet får vi också åter välkomna det renoverade
altarskåpet hem till Lill-kyrkan igen, kanske vid
pastoratsgudstjänst den 3 januari.
Som vanligt; se pastoratsblad och annonser.
Välkommen till alla våra aktiviteter!
Lycka till med Era julförberedelser!
God Jul och Gott Nytt År
önskar Edshults församling/Evert Alf

Edshults-Kontaktens framtid!
Styrelsen i Edshults Samhällsförening har meddelat
redaktionen att Kontakten endast får ges ut varannan
månad (under 2010: januari, mars, maj och juni).
Dessutom har också styrelsen meddelat reducering av
antalet exemplar, som läggs/delas ut på olika sätt.

Nytt dikostall i Håkarp
För drygt tre år sedan tog jag och min man Torgny
över mitt föräldrahem, Håkarp. Vi började i liten skala
med 33 dikor och 9 ungdjur, min man trivdes med
jobbet så till nästa år utökade vi till 45 kor och sedan
till 63. Om vi skulle fortsätta att ha så många kor var
vi tvungna att göra något. Vi funderade hur vi ville ha
det i framtiden och hur lantbruket ser ut i socknen. Vi
är ju inte så många lantbrukare längre och vi tycker det
är synd om markerna inte brukas. Efter många
funderingar och beräkningar över olika alternativ:
Skulle vi ha färre kor så alla kunde få rum i den gamla
lagården eller skulle vi utöka och i så fall, kunde vi
renovera den gamla lagården eller bygga nytt?
Frågorna var många, vi vred och vände på dem. Vår
son Marcus har ett väldigt stort intresse för gården och
lantbruket så till slut bestämde vi oss för att ta steget
att bygga ett nytt dikostall.

12 maj i år sattes grävskopan i jorden och nu, 6
månader senare är stallet i stort sett färdigt. Vi har
byggt ett dikostall för 104 kor samt deras kalvar och
46 platser för rekrytering. Nu har vi fått in 142 kor och
kvigor så vi har 8 lediga platser. Vi har bestämt oss för
att köpa några till så att det blir fullt. I mitten av
januari börjar korna kalva, så framåt våren finns det
förhoppningsvis en massa söta kalvar. Våra tjurar har
vi i vår lagård i Köttstorp, det är 52 st just nu. Våra 5
avelstjurar går ute och har en egen ligghall. Raserna vi
har är Hereford, Simmental, Charolais och Limousin.
Det känns riktigt bra att vi vågade ta detta beslut. När
man nu är i stallet så går man och njuter. Miljön är så
bra, frisk luft, djuren kan röra sig fritt och äta och
ligga när de vill. Man känner att de verkligen trivs och
vi trivs med detta också. Nästa lördag har vi invigning,
alla hälsas hjärtligt välkomna att fira denna stora dag
med oss.
Anette och Torgny Evertsson

Är detta bra? - Uttala Dig gärna i nästa nummer!
Vill Du inte ta del av denna lilla ”nyhetskanal”???
Kanske för få av samhällshushållen betalt medlemsavgiften! Är Du …......???
C-G Walfridson

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 1940- och
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

TOMTER TILL SALU
Jag har tre tomter till
salu
som
får
bebyggas
enligt
kommunal plan.
De ligger strandnära
med utsikt över sjön
och 200 meter till campingen och den offentliga
badstranden.
Gemensam gångväg till stranden och möjlighet
till brygga och båtplats ingår.
telefon 0381-16862 (kvällstid) eller via e-post:
per-johan@svahn.eu

Bruksmuseet i Bruzaholm
Alf och undertecknad har sedan i februari ingått i
gruppen som jobbar med Bruzaholms Bruksmuseum. Vi är arton aktiva som sköter om jobbet
med att guida och hålla sommaröppet samt ta emot
förbokade grupper. Mycket jobb går till att arkivera
och hålla allt aktuellt, rent och snyggt.
I maj besökte alla kommunens femteklassare oss

och fick uppleva en dag i
bruksmiljö som denkunde
vara i början av 1900 talet.
Alla var då klädda i gamla
något så när tidsenliga
kläder.
Kan berätta att det är mycket
intressant att jobba med
museet och framför allt finns
det så mycket dokumentation
att ta del av. Underbart är att
sitta utanför och blicka ut över dammen och höra
vattnet brusa en fin sommardag och blicka mot
Smedjebackens arbetarbostäder. Tänk om väggarna
i de husen kunde tala och berätta om allt de hört
och sett.
I år har besöksantalet ökat markant och framför allt
har det varit många grupper både från när och
fjärran på besök.
Har ni inte besökt detta enormt fina museum som
gränsar mot vår socken så vill vi varmt
rekommendera ett besök där.
Välkomna söndagen den 29 november 1500-1800.
Adventskaffe , Hantverkare från bygden.
Julgran med massor av paket lottas ut.
Berith Andersson
fortsättning från sidan

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

BORTSKÄNKES!
Omklädningshytten vid badplatsen ska tas bort.
Om du vill ha den så kontakta Sivert Karlsson.

Nästa nummer i pappersformat utkommer preliminärt lördagen den 30 januari 2010.
Digitalt format kommer också samtidigt och kan också komma i slutet av december.
edshults-kontakten@mail.eksjo.com

