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Ramkvilla
Föreläsningsförening
Föreläsningsföreningen har gått i graven. Sista föreläsningen var 31/1
2010 med Harriet Söderström om
Transsibiriska järnvägen. Den första
föreläsningen var den 23/10 2000
med Anders Pontén (en känd radioprofil). Anledningen till att vi slutade
var att vi inte fick bidrag från varken
staten eller landstinget. Pengarna
skulle istället gå till idrottsrörelser.
Allt som allt hade vi 34 olika föreläsningar. Allra mest folk hade vi när Lisa
Syrén, Sverre Sjölander och Marianne
Mörk med flera var här. Ja, ni kommer säkert ihåg flera roliga tillställningar. Nu tackar vi för oss och lämnar över de sista slantarna till skolan.
Vi tackar för marknadsföringen i SockenMagazinet.

mars 2017

Det är till dessa priser som era pengar
kommer till användning.

att symbolisera demokrati och
mänskliga rättigheter för kvinnor.

Åter igen ett stort tack!!!

Svenska kyrkans syförening och
Stickkafé

Med vänliga hälsningar
Elever och Personal på Ramkvilla
Skola
Gm Katarina Johansson

Pussyhats
Har du lite rosa eller rött garn liggande? Sticka i så fall en mössa till
dockan, till babyn eller till kompisen!
Kom med ditt alster till kaffebordet
utan Puttes affär på Internationella
kvinnodagen åttonde mars och drick
en kopp elvakaffe med oss!

Leos Lekland – 21 mars. För medlemmar. Samling 12.00 vid Ramkvilla
kyrka. Anmälan/info kontakta AnneMarie Hördegård.
Hagaslätt go cart – 25 april. För medlemmar. Anmälan/info, kontakta
Anne-Marie Hördegård.
Kleva gruva – 12 maj. För medlemmar. Anmälan/info, kontakta Magnus/Jens Färjhage.
Bollsport, idrottshallen i Ramkvilla.
Alla söndagar i mars, 15.30-17.00. För
medlemmar upp till klass 6.

F d Föreläsningsföreningen i Ramkvilla

Stick-kafé
Vi träffas varannan tisdagsförmiddag i
församlingshemmet. Vi stickar,
dricker en kopp kaffe eller två, virkar
och trivs tillsammans! De alster som
vi tillverkar skickar vi till dem som fryser i bland annat Linköping, Stockholm och Tanzania.

Ramkvilla skola
Ett stort tack till gamla Föreläsningsföreningen som tänkte på Ramkvilla
Skola när man fick pengar över.
Dessa pengar kommer väl till pass.
Tillsammans med biblioteksfilialen
har en pedagog på skolan startat upp
ett läsprojekt. Målet med projektet är
att eleverna ska få upp intresset för
att läsa och att läsa olika sorters
böcker. Detta rapporterar varje elev i
en tabell och de elever i klasserna
som läst flest sidor kommer att tilldelas ett pris som går i bokens tecken.

Vi unga

Några dagar efter det att Donald
Trump skrevs in i Vita huset i
Washington marscherade man världen över i Women's marsch, kvinnors
marsch, i rosa kattmössor. Vi "hänger
på" trenden från USA att sticka kattmössor, pussyhats, som har kommit

I Puttes lanthandel kommer vi att servera kaffe och våfflor på "Våffeldagen" 25 mars. Putte sponsrar och vi
serverar. Vi börjar klockan tio och ämnar inte sluta förrän klockan 14. Om
våffelsmeten tryter blandar vi till
mer!
Välkommen!
Svenska kyrkans stick-kafé

Mickan Thor på Årsmöte med Ramkvilla
Hembygdsförening
Söndagen den 26/3 kl 14.00 i Nygårdskyrkan hålls årsmöte med Ramkvilla Hembygdsförening. Årsmötet
börjar med föredrag av Mickan Thor
från Nävelsjö som har många strängar
på sin lyra men nu främst är författare. Utnämning av årets Ramkvillabo
kommer också göras tillsammans
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Härmed är alla medlemmar
kallade och alla icke medlemmar
hjärtligt välkomna.
Magnus Färjhage
Ordförande

Årsmöte Ekonomiska
Föreningen
Precis som vanligt kommer Ekonomiska Föreningen att ha årsmöte i
samband med Ramkvilla Hembygdsförenings årsmöte. I år inleder Ekonomiska föreningen med sitt årsmöte
som alltså blir söndagen den 26/3 kl
13.00 i Nygårdskyrkan!
Välkomna!

Ramkvilla i framtiden
Hur vill vi att vår by ska utvecklas?
Vad vill vi ha för service? Vad klarar vi
oss inte utan och vad gör vi för att behålla detta?
Tisdagen den 18 april samlas vi runt
detta ämne. Vi inleder med en föreläsning av en inbjuden gäst och därefter bjuder vi på kvällsmål. Din närvaro
är viktig.
Mer information kommer i nästa
nummer av SockenMagazinet men
skriv redan nu in datumet i din kalender – viktigt att många kommer och
säger sin åsikt.
Jan Evanson, Jimmi Olsson, Lotta
Franzén, Magnus Färjhage, Magnus
Lamme och Sture Lamme

Information från
Örjansklubben
Inga Johansson
Örjansklubben vill rikta ett stort tack
och grattis till Inga Johansson som
fyllt 90 år. Tack att du i present önskade pengagåvor till Örjansklubben.
De insamlade pengarna kommer att
gå till riktade barn och ungdomsaktiviteter.

Medlemskap
Nu är det dags att betala årets medlemskap i Örjansklubben. Alla aktiviteter som anordnas av Örjansklubben
kräver medlemskap. Kostnaden för
medlemskap är:
 Familj 500: Vuxna 200: Barn 100:Därefter betalar du endast en deltagaravgift till respektive sektion som
du deltar i. De olika sektionerna är
Motion (gympa, box, skidor mm ingår), Bordtennis samt Fotboll. Deltagaravgiften är 100:- för vuxna och
50:- för barn. Medlemskapet går bra
att betala via bankgiro 5622-4298,
hos Putte alternativt via Swish
123 596 4515. Glöm inte ange namnen som medlemskapet gäller. Deltagaravgiften kan du betala på samma
sätt, men inte hos Putte. Gör gärna
två betalningar. Deltagaravgiften är
för att veta vilka som deltar i respektive sektion och därmed också vara
försäkrad under aktiviteterna.
Box
Nu kör vi igång med boxercise mellan
kl 19.30-20.30 i gymnastiksalen, Ramkvilla. Vi kör varje tisdag i mars månad med start den 7 mars och avslutas den 28 mars. Boxercise är en intensiv träning där du använder boxhandskar och mitsar som du får låna
under passet.
Hjälp till fotbollsskolan
Varje sommar under vecka 25 arrangerar Örjansklubben fotbollsskola.
Det lockar över 40 barn som inte bara
tränar fotboll utan gör mycket andra
aktiviteter tillsammans. För att göra
detta för bygdens barn behöver vi viss
hjälp. Det är både som fadder, ledare

men även några vuxna som kan tänka
sig att hjälpa till med maten ett par
timmar varje dag. För fadder och ledare utgår en viss ersättning. Vill du
vara med i detta glada gäng, hör då
av dig till lägerchef Asko Kurjenkallio
på telefon 0706-70 93 09.
Stadium
Örjansklubben har Stadium som huvudleverantör. Vi har tillsammans
med Stadium satt ihop en stor profilkollektion som du hittar under Stadium.se och länken Teamsales längst
ner. Där finns träningskläder och väskor till rabatterade priser som passar
alla aktiviteter som Örjansklubben arrangerar, allt från gympakläder till
skidmössa. Stadium kommer även
måndagen den 13 mars kl 18.3020.30 till Gympasalen och har med sig
Örjansklubbenkollektionen. Välkomna att prova. Du som redan är
medlem i Stadium kan dessutom
logga in på dina sidor på Stadium och
ange Örjansklubben som din förening.
Då går 3% av summan du handlar för
till Örjansklubben, förutom att du
själv får bonus.
/Styrelsen i Örjansklubben genom
ordförande Jimmi Olsson

Är du medlem?
Ramkvilla hembygdsförening har flera
olika arbetsgrupper och arbetar för
att utveckla Ramkvillabygden och bevara kultur och traditioner. Vi behöver dig som medlem. Kom på våra aktiviteter eller var med och skapa nya.
Avgiften (2017) är 100 kr, ungdomar
under 18 år 20 kr. Bankgiro 56223811. Skriv ditt namn, på avin eller
skriv in namn och adress vid betalning
via internet. Inbetalningskort bifogas.
Plusgirokontot vi tidigare använt
kommer inom kort att avslutas.
Välkommen som medlem!
Magnus Färjhage
Ordförande

Bilkavalkad
Såg ni personbilarna som passerade
genom Ramkvilla härom måndagen?
Vid lunchtid upptäckte vi, när vi tittade ut, fem-sex bilar vars förare var
ute på Klocksjön och fotograferade.
Efter en stund kom det några till och
även dessa stannade. Bilarna var utrustade med takräcken, extradäck,
signalhorn, flaggor och diverse reklammärken. Någon bil hade placerat
en liten gran på takräcket.
På min fråga till en av förarna vart de
var på väg, fick jag till svar att de kom
från Holland och att skulle till Bergen i
Norge. Ska ni alla dit? undrade jag.
Det ska vi, svarade han och det ska
alla de 100 bilar som kommer att passera här under återstoden av dagen.

står av Yvonne Bernhardsson sammankallande, Kerstin Fransson, Laila
Hördegård, Sonia Fransson och Gunilla Gunnarsson. Anslag på ca 42 000
kr beviljades och de fördelades på
Svenska Kyrkans olika kampanjer,
Stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, IM Vrigstad, Diakonicentrum i Växjö, Fadderbarnet Sidi i
Mali, SKUT och Barncancerfonden i
Sixten Jernbergs namn.

Onsdag 29
Frukostkorv med pepparrotssås och
potatis.
Chokladmousse.

Tack till alla generösa givare vid auktion, lotterier och kyrkkaffe som gör
det möjligt för oss att glädja många
med våra gåvor.

Välkomna att beställa av Dorrit Trolle
0383–72 14 64, 070–542 55 17
eller av Marie Hjort 070–66 22 444.

Syföreningen/Gunilla

Plymska Huset i
Bäckaby, mars 2017
Onsdag 1
Fiskpanetter med potatis.
Citronfromage.
Torsdag 2
Plommonspäckad karré med potatis.
Marängtårta.
Onsdag 8
Pannbiff med stekt lök och potatis.
Rabarberkräm.
Torsdag 9
Flygande Jakob.
Glass med jordgubbssås.

Jag hann inte få svar på mina frågor
vad de skulle göra i Bergen och hur
det kom sig att de tog vägen genom
Småland, innan de vinkande och signalerande fortsatte norrut.
Kerstin F.

Onsdag 15
Korvstroganoff med ris.
Blåbärssoppa med grädde.
Torsdag 16
Gulaschsoppa med fralla.
Kladdkaka med grädde.
Onsdag 22
Ost och skinkpaj.
Fruktsallad med grädde.

Kyrkliga syföreningen
Kyrkliga Syföreningen i Ramkvilla har
haft årsmöte. Kerstin Fransson hälsade välkommen och valdes till ordförande för kvällen. Årsmötet beslutade
om omval av arbetsgruppen som be-

Torsdag 23
Småländska Wallenbergare med rotmos.
Nöttårta.

Torsdag 30
Kalops med potatis.
Cheesecake med brulétopp.
Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad,
dessert och kaffe ingår, pris 75kr.

