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SockenMagazinet
Några ord från oss som arbetar med
SockenMagazinet.
Stort tack till alla er som skickar in bidrag. Det är NI som gör vårt magazin.
För att vi inte ska missa något bidrag
är det viktigt att ni skickar det till vår
gemensamma mejl-adress. Ibland är
vi bortresta, ibland kraschar tyvärr
datorer och då försvinner era bidrag
om de skickats till privata.
På vår gemensamma mejl-adress nås
vi alla. Den är alltså:
sockenmagazinet@ramkvilla.com.
Råkar ni skriva med s istället för z i
mitten så kommer det fram ändå!
Adressen står alltid längst ner på kalendersidan. Tack i förhand för era bidrag.
Är det så att du gillar SockenMagazinet och skulle kunna tänka dig att
lägga ett par timmar i månaden på
ideellt arbete?
Anna Maria har inte riktigt tiden att
fortsätta med magazinet och för att
det inte ska bli allt för belastande för
oss som är kvar så behöver vi ersätta
henne.
Vad krävs? Du måste vara vän med en
dator och kunna tänka dig ett par timmars jobb per månad. Vissa månader
är det lugnt och det tar kanske bara
någon timme (eller två) att göra klart.
Andra månader kan det bli uppåt 50
mejl fram och tillbaka och lite mer tid
då naturligtvis. Kerstin ansvarar för
Kalendern och jag och Anna Maria för
insidorna. Ibland har Kerstin även
gjort intressanta intervjuer så hon bidrar till insidorna emellanåt också.

februari 2017

Hör gärna av dig med några rader om
du kan tänka dig att hjälpa till. Tack!
Maria Lamme

Årets Ramkvillabo
Nu är det hög tid att nominera årets
Ramkvillabo. Sista dag är 15/2. Utmärkelsen delas ut på årsmötet som
hålls 26/3.
Välkommen att skicka in namn och
motivering. Ditt bidrag kan mejlas till
sockenmagazinet@ramkvilla.com eller ring Maria Lamme 072-522 30 20
som vidarebef till hembygdsföreningen.
Magnus Färjhage

Vi Unga
Vi unga har årsmöte i Södra Solberga
Sockenstuga fredagen den 3 februari
klockan 17.30.
Det blir årsmöte med filmvisning och
hamburgare. För gamla och nya medlemmar från F-klass och uppåt.
Anmäl er till Anne-Marie Hördegård
senast 31 januari, 070-627 25 41.
Välkomna!

Barngympa
Vi fortsätter med barngympa under
vårterminen. Tid och plats:
Gympasalen i Ramkvilla skola, söndagar kl 10-11 med start 12 februari
och avslut 9 april.
Gympan lämpar sig för barn mellan 36 år.
Barn som deltar ska vara medlemmar
i Örjansklubben samt betala en terminsavgift. Medlemskap kan lösas i
Puttes lanthandel, genom inbetalning
till bg 5622-4298 eller direkt till
gruppledare Lina Hördegård.
Glöm inte att skriva namn och ålder
på inbetalningskortet (barn upp till 18
år kostar 100 kr, vuxna 200 kr och familjekort 500 kr). Terminsavgiften på
50 kr betalas direkt till gruppledare.
Välkomna!
/Lina Hördegård (070-344 36 78)
Elsa Anderman (070-962 69 70)

Vårens aktiviteter anordnade av SKTF
Skärbäcks Kultur- och Turistförening
anordnar följande aktiviteter under
våren:
Bowlingutflykt
Utflykt till Växjös nya bowlinghall
"Knock 'em down". Vi börjar med att
bowla och äter sedan en gemensam
middag på hallens restaurang. Hallen
erbjuder också dart, biljard och
shuffle board.

Tid och plats: Avfärd 10 mars kl 17.00.
Bowling kl 18-19. Buffé kl 19.
Vi samåker i privata bilar. Obs. hallen
har rekommenderad ålder från 18
den aktuella dagen.
Pris: 250 kr för banavgift samt buffé.
Hyra av skor samt en mindre avgift
för bensin tillkommer.

kanal, Hemsidan, Brandvärnet och
Sockenmagazinet. Vill du vara med i
någon grupp? Kontakta i så fall någon
i verkställande utskottet. Nytt år och
dags att betala medlemsavgift, 100 kr
för vuxna och 20 kr för barn och ungdomar under 18 år. Betala in på Bankgiro 5622-3811.

Anmälan till Ulla Grankvist (0706-22
78 55, ulla.grankvist@gmail.com) senast 15 februari (obs. uppge om du vill
spela bowling, biljard, dart eller
shuffle board). Anmälan är bindande.

Hälsn Magnus Färjhage, ordförande.

Tipspromenad med våfflor
För tredje året i rad anordnar vi en
tipspromenad i anslutning till våffeldagen. Kom och drick kaffe och ät
våfflor och testa dina allmänkunskaper.

Vi, Ingrid Örkenby och jag, Sonia
Fransson i Lövås, har vardera två kastrerade katter och kattlucka till våra
respektive katter.

Tid och plats: 26 mars kl 10.00 i Skärbäcksgården.
Pris: 20 kr.
Metartävling
25 maj kl 17.00 i Lillesjön.
Vårstädning
Vi vårstädar Skärbäcksgården och
ställer i ordning för sommarens uthyrning.
Tid och plats: 10 juni kl 10.00 i Skärbäcksgården.
Hälsningar SKTFs styrelse

Hembygdsföreningen
Årsmöte med hembygdsföreningen
hålls i Nygårdskyrkan den 26/3 kl
14.00. Boka redan nu in dagen. Då
kommer bland annat Årets Ramkvillabo utses. Det kommer också att bjudas på något program, riktigt vad är
inte klart än. Har du tips på aktiviteter
eller andra tankar är du välkommen
att ta kontakt med styrelsen eller
med någon av arbetsgrupperna.
Nuvarande styrelse och kontaktpersoner presenteras på hemsidan, ramkvilla.com. Arbetsgrupperna är Hembygdsgruppen, Marknaden, Gruvan,
Rodden, Hembygdshistoria, Båt och
bryggruppen, Sockenrådet, Skärbäcks

Vems är denna katt?

Sommaren 2016 började en ny katt
synas ”på byn”. Denna nya katt är
stor och svart, har vita ben, vitt bröst
och väldigt stora ögon. Den blir lite
rädd när man kommer nära den. Ingrids dotter tyckte att han skulle kallas ”Prutin” så nu heter han så.
Vad är det då för speciellt med denna
katt? Vi vet inte var han hör hemma
men vi tror att han vill ha omväxling i
sitt kattliv och har upptäckt att en
kattlucka det är ett bra sätt för att få
tillgång till mat och logi för natten.
Prutin kommer nattetid till mej och
äter upp den kattmat som finns kvar i
skålarna efter det att min två egna
katter har ätit. Prutin sover sen ut på
min kökssoffa.
Prutin väljer mellan Östergård och
Västergård i Lövås. När han övernattar hos Ingrid sover han över i ett ledigt rum efter det att han har ätit sig
mätt.
I julhelgen när jag tittade på TV lite
längre än vanligt och klockan gick
förbi 23-tiden fick jag se katten stå
och titta på mej med sina stora ögon,
som om den vill uppmana mej och
mina katter att gå till sängs så att han
kunde checka in för natten i vårt kök.
Vi tycker båda att han är en väldigt
rolig och trevlig kissekatt! Vi tror inte
att han kommer att ändra sitt beteende och sina rutiner men vi skulle
gärna vilja veta var han hör hemma

och hur långt han går för att äta och
sova över hos oss i Lövås.
Ingrid och Sonia i Lövås

