
      
 

 

Gården ligger högt och vackert belä-
gen strax utanför Ramkvilla. Efter ge-
nerationsskiftet på gården funderade 
vi på hur vi skulle sköta all öppen 
mark. Efter noga övervägande be-
stämde vi oss för att satsa på fårpro-
duktion. Vi köpte 20 tackor av Stefan 
& Ann-Catrin Josefsson i Medeltorp 
som har ägnat sig åt fåravel i 40 år 
och har en fin avelsbesättning. De har 
varit och är våra mentorer i fårsköt-
sel/avel. Vi fick en bra start och 2 av 
våra baggar kom med till baggaukt-
ionen första året i hård konkurrens.  
För att det skulle bli så rationellt som 
möjligt valde vi att bygga ett nytt fårs-
tall, Under andra året fick vi möjlighet 
att köpa en mkt fin besättning från 
Mullsjö, vi utökade därmed besätt-
ningen med 18 djur. I dagsläget har vi 
55 tackor och 2 baggar alla är renra-
siga gotlandsfår. Lamningen är beräk-
nad till påsk, då det förväntas komma 
ca 100 lamm. När lamningen är avkla-
rad släpper vi ut besättningen på bete 
där de går ända in på hösten. Lammen 
diar hela sommaren samt betar gräs 
på våra naturbetesmarker, vilket gör 
att landskapet hålls öppet. Fåren inhy-
ses vintertid i vårt fårstall där de går 
på lösdrift med fri tillgång till grovfo-
der. Vi bedriver ekologisk djurhållning 
vilket innebär att fåren har det lite ex-
tra bra. Vi arbetar med selektiv fåravel 
för att få fram de finaste exteriörerna.             
 
 
 
 

Vi kan erbjuda: 
 
Lammlåda till hösten. Pris: 135 kr/kg 
(en låda väger mellan 15-25 kg) 
vaccumförpackad och märkt. Denna 
hämtas på vår gård i början av okto-
ber (exakt tid meddelas när det när-
mar sig). Bokningen är bindande.  Det 
finns även möjligheter att köpa styck-
detaljer större delen av året. 
 
Lammskinn finns under hela året i en 
gråskala från ljusgrå till mörkgrå. Skin-
nen är prissatta efter kvalitet. 
 
Pälssömnadskurs :  Sy dina egna får-
skinnsvantar, tofflor eller annat som 
du väljer själv. I kursen ingår förmid-
dagskaffe, middag och eftermiddags-
kaffe samt en kursmapp med sytillbe-
hör och provlappar. Ledare för kur-
sen: Gunilla Gunnarsson Kursavgift: 
500:- Utöver kursavgiften tillkommer 
kostnad för skinn beroende på vad du 
väljer att göra. Nästa kurs är den 1 
april, det finns i skrivande stund några 
platser kvar.  
 
Tackskinn (större skinn, vackra att 
lägga på golvet) 
 
Inredningsdetaljer med inslag av får-
skinn/ull  
 
Livdjur 
 
Välkomna till oss! 
Johan & Linda Hördegård 
0733680191 
viaskog@icloud.com 
Vi finns även på Instagram och Fa-
cebook 

 

 
 

Vår bygd 2020? 
 
Det är vi som bor i området som till-
sammans äger bygden och framtiden. 
Det är inte kommunen, staten eller 
ett antal företagare. Hur vill du att 
framtiden för bygden skall se ut? Kom 
och låt dig inspireras och samtala om 
framtiden. Vilken service finns idag 
som är livsviktig att ha kvar, vad sak-
nar vi och vad ska vi tillsammans ar-
beta extra hårt för.  
Som inspiratör kommer Jerry Eng-
ström (www.jerryengstrom.se) Han 
har tidigare arbetat på Unilever, Fjäll-
räven, Höga kusten och driver nu-
mera FriluftsByn. Han berättar om 
sina erfarenheter, misstag och lärdo-
mar på ett underhållande, inspire-
rande och utmanande sätt. Hur arbe-
tar man tillsammans mot en hållbar 
framtid? Detta är en föreläsning ni 
helt enkelt inte får missa.  
 
Efter föreläsningen bjuds du på mat 
och där vi tillsammans diskuterar: Hur 
vill vi att vår framtid ska se ut?  
 
Datum 18 april 
Plats: Ramkvilla Wärdshus 
Tid: 18.00-21.30 
 
Anmälan: Till Maria Lamme på mail: 
mariahelenalamme@gmail.com eller 
telefon 072-522 30 20 senast den 14 
april.  
 
Vi som bjuder in är: Jan Evanson, 
Jimmi Olsson, Lotta Franzen, Magnus 
Färjhage, Magnus Lamme samt Sture 
Lamme.  
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Pilgrimsvandring 

PILGRIMSVANDRING palmsöndagen 
den 9/4, mellan Bäckaby och Ram-
kvilla kyrkor.  

Sträckan är totalt knappt 12 km och 
följer de vackra slingrande grusvä-
garna via Rulla-Lövås-Urås. 

För den som inte vill/kan/orkar gå 
hela sträckan så finns möjlighet till 
bilskjuts från flera anhalter på vägen. 

Samling vid Bäckaby kyrka kl 12.00.  

Halvvägs till Rulla tar vi en liten rast 
med sång och betraktelse.  

I Rulla, efter ca 5km, serveras en en-
kel sopplunch. 

Mellan Rulla och Ramkvilla blir det 
två kortare raster med något för 
kropp och själ.  

Vi framkomst till Ramkvilla finns kaffe 
på församlingshemmet.  

Kl 16.00 gudstjänst i Ramkvilla kyrka. 

Ta med:  - Kläder efter väder. - Be-
kväma skor. - Ev liten vattenflaska. 

Välkommen på pilgrimsvandring öns-
kar Lannaskede församling 
(ev funderingar ring Karin Akselsson 
0703814656 eller Caroline Olovsson 
0706619852) 

Trevlig tradition 

Sedan träden avverkades på öarna ut-
anför Klubbstugan har det blivit en 
trevlig tradition att vårstäda/röja på 
öarna. 

Du är välkommen lördagen den 22 
april kl 10.00 så gör vi fint under 
några timmar. Ta med passande red-
skap såsom räfsor, häcksax och lik-
nande. 

Självklart serveras lite fika! 

Välkomna hälsar  
Hembygdsföreningen 

Valborgsmässoafton 
2017 
 

Traditionsenligt håller Örjansklubben 
i Valborgsfirandet i Ramkvilla gympa-
sal den 30 april. I år gästas vi av 
Femtinge Teater, sång och stand up. 
Detta varvas med Ramkvillas egna 
dansare som kör sin uppvisning under 
ledning av Caroline Olovsson. 
 
Vi börjar kl 19.00. Biljetter finns att 
köpa på Puttes Lanthandel, 100 kr för 
vuxna och 20 kr för barn födda -05 el-
ler senare. Elden tänds 21.30. 
 
Glöm inte köpa vårt vårlotteri. Priset 
är 50 kr/ lott. Första priset är 2000:-, 
tre personer vinner 1000:- samt tio 
personer som vinner 500:-. Vinsterna 
fås i form av presentkort och kan an-
vändas på Puttes Lanthandel, Ramoa, 
Golfklubben, Julias Salong eller Ram-
kvillabuss. Även lotterna köper du hos 
Putte. 
 
 

 
 
 
 

Majblommekommittén 
i Ramkvilla och  
Bäckaby informerar 
 

Varje år säljer barnen i år 3-4 vid 
Ramkvilla skola majblommor. I år 
startar försäljningen den 6 april. Om 
inte något barn kommer och säljer 
just hemma hos dej har du möjlighet 
att handla majblommor hos Putte 
några dagar efter första försäljnings-
datum. 

 
Tillsammans kan vi göra konkreta in-
satser för barn i vår närhet. Syftet är 
att förhindra tidig utslagning genom 

att hjälpa barn med sjukdom, handi-
kapp eller sociala missförhållanden.  
Majblommans lokalkommitté i Ram-
kvilla och Bäckaby lämnar bidrag till 
enskilda barn, lokala projekt och sko-
lan. Bidrag lämnas till sådant som 
samhället eller försäkringar inte 
täcker kostnader för. 
Vi som ingår i styrelsen är: Anne-Ma-
rie Hördegård, Annelie Ekstrand, Kris-
tina Blad, Siw Blad, Barbro Frisk, Åsa 
Svensson, Magdalena Bondesson-
Zaar och Karolina Sandell. 
För att ansöka om ekonomiskt bidrag 
går det bra att kontakta någon i sty-
relsen. 
 
Annelie Ekstrand och Karolina Sandell 
 
 

Ramkvilla Golfklubb 
 
Efter en viss vinterdvala är det nu 
dags att hämta fram golfklubborna 
från förrådet. Några golfentusiaster 
har aldrig ställt undan dem utan har 
spelat så fort det varit snöfritt på ba-
nan. I skrivandets stund ska vi ha års-
möte om några dagar och informera 
om alla planer för säsongen 2017.  

 
En av nyheterna är att banan kommer 
att utvecklas en hel del under året 
och även på lång sikt, en annan att vi 
kommer att påbörja en uppsnyggning 
av strandkanten mellan klubb-
hus/camping och sjön för att bättre 
utnyttja även denna del av sjön.  
 
Vi tittar också på hur vi ska kunna ha 
större utbud och längre öppethål-
lande i vår servering. Något vi emel-
lertid inte har löst så har du idéer är 
du välkommen att höra av dig!  
 
Som vanligt har vi kick-off i påsk-
veckan, men då den infaller sent i år 
och vi kör igång med första nybörjar-
kursen helgen 31/3-2/4 så kommer vi 
att öppna shop och servering redan 
till den helgen. Lördagen den 1 april 
kl. 14.30 – 17.00 trimmar Henrik oss i 
en intensiv kom-igång kurs. Och för 
dig som inte spelar golf - kom gärna 
och titta på vårnyheterna i golfsho-
pen och ta en fika med oss! Våfflor, 
ostkaka, glass eller något annat smas-
kigt!  
 



Städdagen är som vanligt lördag in-
nan påsk, alltså den 8 april, då vi bru-
kar vara ett 30-tal som hjälps åt att 
snygga till klubbhuset och uteplat-
serna samt städar undan vintern på 
banan. Vi samlas 09.30 och avslutar 
med en gemensam värmande soppa 
vid 14-tiden som brukar uppskattas.  
 
Första tävlingen ”Påskslaget” är också 
som vanligt på Påskdagen (16 april). I 
år blir det en 2-mannascramble med 
flaggtävling. Anmäl dig i pärmen på 
klubben eller till vår info-adress. Tel. 
till kansliet/serveringen 0474-
440 500. 
Fr.o.m. torsdagen den 20 april och de 
flesta torsdagar framöver har sedan 
Henrik sina gruppträningar och 
barn/juniorträningar hos oss. Och na-
turligtvis har tisdagsgolfen, onsdags-
golfen och torsdagsgolfen/veteran-
golfen satt igång. Se mer info på vår 
hemsida www.ramkvillagolf.com där 
du också hittar info om våra nybörjar-
kurser m.m. Så nu kör vi igång den 
härliga golfsäsongen! 
 
Ha en riktigt härlig vår – golfspelare 
såväl som ni andra som ännu inte 
börjat! 
 
Styrelsen/gm Elsa 
 
 

Avskedsfest 
 

Det är inte ofta som jag får en inbju-
dan till någon form av aktivitet, om 
ens någonsin, av en tonårskille. I vil-
ket fall som helst var så fallet härom 
veckan. Khadim bjöd nämligen in mig 
till avskedsfest på HVB Dalbo. 
 
Inbjudan var mycket trevlig att få 
men anledningen till inbjudan var 
mindre trevlig! Jag har vid flera till-
fällen träffat Khadim och hans kompi-
sar på Dalbo. Första kontakten fick vi i 
februari 2016 då vi inrättade en lekt-
ionssal i burspråket på Dalbo. Vi trä-
nade veckans dagar, alfabetet, 
klockan, årets månader med mera. Vi 
lärde varandra mycket och när till ex-
empel bingospelet kom fram och jag 
överlät ropandet till någon av ele-
verna blev skratten många och hjärt-
liga. 
 

När killarna kommit igång med skolan 
och skolarbetet blev det läxläsning 
som ibland kunde dra ut till långt 
fram på kvällarna. 
 
Tack Khadim för inbjudan! 
 
Tack, alla ni killar på HVB Dalbo, för 
många trevliga studiestunder! Vi är 
många som kommer att sakna er, er 
entusiasm och er vilja att lära! 
 
Tack, alla ni i personalgruppen, för 
vänligt bemötande, för samtal och av-
skedsfest! 
 
Kerstin F.  
 

Ramkvillabygden i  
framtiden? 
 
I föregående SockenMagazin kunde vi 
läsa om att det ska tas nya tag angå-
ende utvecklingen i Ramkvilla by. Det 
stod ”Vad klarar vi oss inte utan och 
vad gör vi för att behålla detta”. Det 
fick mina tankar att börja snurra. 
 
För mig känns det ganska självklart 
att vi måste gynna det vi har i vår by, 
vem ska annars göra det? Ska jobbet 
göra någon kick-off efter semestern – 
kontakta Ramoa! Behöver ni pre-
sent/julklapp – varför inte köpa nå-
gon fårskinnsprodukt av våra företa-
gare i Skärbäck och Viaskog? Fina pro-
dukter och gå-bort-presenter i form 
av honung och ekologiska grönsaker 
kan man köpa från Skärbäck. Går du i 
renoveringstankar – kontakta lokala 
hantverkare. Vårt dagliga bröd (och 
allt därtill, bl a bensin/diesel) – ger 
Puttes oss. Behöver du avverka – nu-
mera finns Värendskog centralt i vår 
by! Vill du bli vacker i håret, kontakta 
Julias Salong. Behöver dina muskler 
mjukas upp – boka in dig hos paret i 
Nygård! Du har säkert dina egna tips 
på lokala entreprenörer, det finns 
många fler. Åk inte till staden – nyttja 
din hemort med allt vad den har att 
erbjuda!  
 
Det är allas vårt ansvar att agera så 
våra företag i bygden kan fortsätta 
leva – det gör vår landsbygd mer at-
traktiv att bo i. Det gäller att inte bara 

tänka för dagen och enbart låta plån-
boken styra dina val – i slutänden kan 
det dessutom bli mycket dyrare.  
 
Sedan finns det fler viktiga paramet-
rar såsom skola, äldrevård, förenings-
liv mm som gör vår landsbygd le-
vande. Vad gäller skola och äldrevård 
så kan vi kontakta våra politiker och 
aktivt försöka påverka i den riktning vi 
önskar. Det är inte alltid lätt, men för-
söka måste vi. 
 
Glöm heller inte bort hur viktigt allt 
ideellt arbete är. Tänk hur många som 
jobbar/har jobbat ideellt i våra före-
ningar genom åren. Vilken jätteinsats 
de gör! Vad vore Ramkvilla utan 
marknaden, gruvan, ÖKR, syföre-
ningen, golfklubben mm.  Fundera 
över vad just du kan bidra med, i vil-
ken förening – jag kan lova att du be-
hövs. Ofta är samma människor enga-
gerade i flera föreningar, de behöver 
avlastning för att orka. Fundera över 
vad som intresserar dig och vad du 
vill hjälpa till med – utan ideellt ar-
bete dör definitivt vår landsbygd. 
 
Jag vill gärna påminna om det möte 
som ska äga rum på wärdshuset den 
18 april. Även om du inte tycker att 
du har idéer eller något att bidra 
med, gå dit och lyssna. När människor 
möts och diskuterar så kan allt hända 
och nya spännande idéer föds ofta 
genom samtal. 
 
Nu jobbar vi vidare! 
Maria Lamme 
 
 

Kvinnodagen 
 
På Internationella kvinnodagen åt-
tonde mars anordnades aktiviteter 
och samlingar som på olika sätt "ma-
nifesterade" i vårt land. På många håll 
syntes kvinnor i stickade mössor, så 
kallade pussyhats.  
 
I Ramkvilla samlades vi, från Svenska 
kyrkans stick-kafé, kring kaffe, hem-
bakade hallongrottor och ett gemen-
samt avslutande vrål.  
 
Anna-Lisa Akselsson hade tillverkat 
pins, i form av små pussyhats, att 
pryda jackor med. Vi delade ut dessa 
till dem som jobbade i Puttes affär 

http://www.ramkvillagolf.com/


denna dag, till chaufförer av varubilar 
och postbil. Av alla fick vi glada leen-
den tillbaka! 
 
 

Plymska Huset i 
Bäckaby 
April 2017  
      
 
Onsdag     5     
Fiskgratäng med potatis. 
Limepaj. 
 
Torsdag    2     
Baconlindad kycklingfilé med potatis. 
Chokladpudding. 
 
Onsdag    12      
Påskbord. 
Pris 130kr. 
 
Torsdag    13  
Stängt. 
                     
Onsdag     19  
Pyttipanna med ägg. 
Fruktkräm. 
 
Torsdag    20   
Thaisoppa med fralla 
Ostkaka med sylt och                            
grädde. 
 
Onsdag     26     
Fläskfilé med potatis och svampsås. 
Glass med frukter. 
 
Torsdag   27       
Kassler med romanoffpotatis. 
Kaffepudding. 
 
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 75kr.  
Välkomna att beställa av Dorrit Trolle  
0383–72 14 64, 070–542 55 17  
eller av Marie Hjort 070–66 22 444. 

 
 

 
 


