
Årets Ramkvillabo 
På Hembygdsföreningens årsmöte i 
våras fick Pia Hördegård och Lina 
Hördegård motta priset för Årets 
Ramkvillabo. Så många år har de 
pushat massor av människor i Ram-
kvillabygden för att få bättre hälsa 
genom att röra på sig. Det fysiska 
priset var inte klart i våras utan dela-
des ut under ÖKR´s 75-års jubileum i 
slutet av juli månad. Priset var en 
tavla som har designats av Pelle 
Feistner. Den väckte mycket upp-
märksamhet, många tyckte den var 
väldigt vacker. Med på bilden finns 
även Bengt Milton som blev förra 
årets Ramkvillabo. Han fick aldrig 
något pris utan enbart diplom då och 
därför fick även han en tavla nu. 

 

 
 
Pia och Lina fick utmärkelsen i år med 
följande motivering: 
 
”Pia och Lina leder förtjänstfullt Ör-
jansklubbens gymnastik. Med entusi-
asm och glädje möter de oss två kväl-
lar i veckan, år efter år, och får oss 
alla, kvinnor o män, unga o gamla, 
vältränade o nybörjare, att må bra 
tillsammans och ge järnet efter bästa 
förmåga. De får oss att bli gladare och 
starkare och med sitt idoga arbete 
höjer de medellivslängden i vår sock-
en med många, många år. Gymnasti-
ken ökar Ramkvillabygdens attraktivi-

tet liksom sammanhållningen i byg-
den.” 
 
Stort Grattis till Pia och Lina, mycket 
välförtjänt pris! 
 
SockenMagazinets red 

 

Barncancerfonden 
Sista helgen i juli månad blev en spe-
ciell helg i Ramkvilla. Den inleddes 
med en underbar ”lunchkonsert” 
utanför Puttes Lanthandel. Det var 
Sixten Lakes Jättesextett som ställde 
upp sin 8-man stora orkester och 
underhöll oss i två hela timmar i gas-
sande solsken. Helt gratis måste till-
läggas! Mellan var och varannan låt 
påtalades att det var insamling till 
Barncancerfonden och Sixten Jern-
bergs kamp. Alldeles intill stod Gu-
nilla, Laila, Sonja och Ulla från 
Svenska kyrkan och serverade våfflor 
och kaffe till de som önskade. Det var 
hög stämning, folk åt, sjöng med och  
t o m dansade. Och hela tiden 
strömmade det in pengar till Barn-
cancerfonden.  
 
På kvällen fick insamlingsbössorna 
följa med till Ramkvilla Wärdshus. Där 
fick ett stort antal gäster äta som-
marbuffé och återigen underhöll 
Sixten Lakes Jättesextett. Och ännu 
mer pengar till Barncancerfonden 
efter en lyckad sommarkväll på 
wärdshuset… 
 
Så blev det Lörda i Hörda där alla 
medverkar helt ideellt. Här hade vi 
dels en bössa i caféet där folk välvil-
ligt lämnade växelpengar eller gav 
direkta bidrag dels valde vi att skänka 
överskottet, 6000,-, till Sixten Jern-
bergs kamp. Tack alla som kom och 
bidrog! 

 
Efter denna helg samlades via bös-
sorna och via swish in hela fantastiska 
20.870 kr. Det har fortsatt att ramla 
in via brevlådan och via swish så 
kompletterande inbetalningar har fått 
göras till Barncancerfonden. Så här-
ligt. Vilken minnesvärd helg! Tack alla 
ni som öppnade era hjärtan – och inte 
minst era plånböcker!  
 
Elisabet Stoltz Niklasson och Maria 
Lamme 
 
Barngympa 
Välkomna till höstens barngympa 
som kör igång söndagen den 2/10 kl 
10. Sen kör vi fram till 27/11 med 
uppehåll den 6/11 (höstlov). Gympan 
vänder sig till barn från 3-6 år. Man 
får gärna ha en vuxen med sig som 
också deltar i gympan. För att vara 
med behöver man ett medlemskap i 
ÖKR (100 kr/barn) och betala en del-
tagaravgift 50 kr/termin. Medlem-
skap löser man antingen hos Putte, 
betala in på bankgiro 5727-9333 eller 
på plats. Deltagaravgiften betalas på 
barngympan. 
 
Hör gärna av er om ni har några frå-
gor! 
 
Hälsningar 
Lina Hördegård 0703-44 36 78 
Karin Bernhardsson 0707-45 18 53 
Elsa Anderman 0709-62 69 70 

 
Höststart för Svenska 
kyrkans stick-kafé 
 

Svenska kyrkans stick-kafé har startat 
sina träffar för hösten. Vid första 
tillfället kom Anita Rydell och berät-
tade om sin och makens verksamhet 
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vid Kilimanjaros fot i Tanzania. Ef-
tersom man från stick-kaféet har 
bidragit med många stickade och 
virkade plagg tyckte man att det var 
intressant att ta del av Anitas bilder 
ur det dagliga livet i den del av Afrika 
där de verkar. 
På bilden ses Anita Rydell och Inge-
gerd Karlsson 
 

 

 
Lampan som kom till-
baka 
Ja, även lampor kan längta tillbaka till 
vårt vackra Ramkvilla! 

 
Men vi tar denna lilla berättelse från 
början. Som många av er säkert kän-
ner till, så testamenterade Elsie och 
Sigvard Lönn sitt lösöre till Erikshjäl-
pen. Efter det att Erikshjälpen hade 
hämtat allt, var jag vid några tillfällen 
inne i deras affär. Första gången såg 
jag ganska många saker som kom från 
deras hem. Tiden gick, nästa gång 
kände jag igen Sigges skrivbord, ser-
visdelar och den broderade taklam-
pan som Elsie själv sytt. Vid ett tredje 
tillfälle var både skrivbord och lampa 
sålda. Nu kändes det som att allt var 
avslutat och endast minnen fanns 
kvar, från tiden som vän och granne 
till dem. 
 
En sen julikväll i år blev vi spontant 
inbjudna till Karin Gustavsson för att 
se hemmet hon kärleksfullt renoverar 
här utmed Nygårdsvägen. På rund-
vandring i hennes hem faller min blick 
på taklampan i deras sovrum. 
Nämän… det måste vara… är det 
sant!? Var tvungen att smälta detta 
lite, innan jag frågade Karin. 
 - Har du köpt denna på Erikshjälpen i 
Vetlanda? 
 - Ja, svarade Karin. 
Hon fortsatte: 

- Jag älskar att följa konturerna i bro-
deriet på morgonen när jag vaknar. 
 Naturligtvis fick nu Karin veta vem 
som hade broderat lampan som glad-
de henne så varje morgon. 
 

 
 
Men är det inte lite märkligt att 
denna lampa gjorde en liten tripp till 
Vetlanda, för att sedan återvända till 
Nygårdsvägen i Ramkvilla. Endast 
några hus från där den tillverkades 
och lyste upp många kafferep. (Tänk 
om den hade kunnat berätta alla de 
anekdoter som ventilerats under dess 
sken!) Dessutom hamnade den i ett 
hus som Sigge och Elsie under några 
år, hade tillsynen över, under den tid 
som Jakobssons ägde det. 
 
Carina Hördegård 
 

Plats för skratt 
Ingvar Fröberg har lämnat ett förslag 
att vi kanske kan ha återkommande 
inslag med ”plats för skratt” i Sock-
enMagazinet. Under hans presidentår 
i Stockholm Vasa Rotaryklubb inledde 
han veckans lunchmöte med att dela 
med sig av utvalda fadäser och bi-
sarra klavertramp som drabbat ho-
nom under årens lopp. De var fler än 
han ville erkänna ibland.... :). Han 
föregår med gott exempel och bjuder 
på historien nedan. Vi tycker det är 
en utmärkt idé! Har du något du 
skulle kunna glädja våra läsare med? 
 
Tid: en söndagseftermiddag för ca 15-
20 år sedan 
Plats: grusgången till Mejerigränd 3 
 
När kära hustrun (kh) satt sig i passa-
gerarsätet i den färdigpackade bilen 
och vi är på väg att åka till Stockholm 
återstod endast att själv kliva in och 
sätta sig bakom ratten och komma 
iväg, men VAR ÄR BILNYCKELN? 
Framfickor, bakfickor, innerfickor, 
jackfickor, en gång, två gånger, tre 
gånger... 

Kika över axeln på kh utifrån passage-
rarsidan, sitter nyckeln redan i tänd-
ningslåset? 
Nej - ingen nyckel. Låsa upp och in i 
huset igen, leta på alla möjliga och 
omöjliga ställen även en trappa upp. 
Ingen bilnyckel. 
Ut ur huset, nu har det gått flera 
minuter, låsa upp garaget, leta över-
allt på spikar och krokar och bänkar 
och pallar och hyllor. 
Ingen nyckel - och nu kommer pani-
ken smygande, extranyckeln är i 
Stockholm! 
Fram till passagerarsidan och kika 
över axeln på kh igen - har nyckeln 
genom ett trolleri flugit in och satt sig 
i tändningslåset? 
Ingen nyckel. Ca 10 minuter har nu 
gått, varvid kh vevar ner rutan och 
med en lagom irriterad röst undrar 
"VAD HÅLLER DU PÅ MED?" 
 
"Jag letar efter bilnyckeln" säger jag 
samtidigt som nyckeln som hela tiden 
suttit mellan framtänderna trillar ner 
på grusgången. 
Det är tyst i bilen ända till Bäckaby då 
kh säger att de var synd att jag inte 
passerade någon spegel under jakten, 
och det kan man ju hålla med om. 
 
Så kan det gå. 
 
Ingvar Fröberg 
 

Wärends Resebyrå AB 

 
 
I mer än 90 år har orten och orts-
namnet Ramkvilla varit förknippat 
med bussar, bussresor och resenärer. 
 
Vid samtal med Gunilla Gunnarsson 
får jag veta att hennes make Berne 
startade Wärends resebyrå i mitten 
av 1950-talet. På den tiden var Karl 
Bertil Lundgren präst i Ramkvilla och 
samarbetet med honom och hans 



prästkollega Tage Roos gjorde att 
Berne fick ett inledande underlag för 
sina första utlandsresor. Detta sam-
arbete och koncept kom att kallas 
Wärends resebyrå med Stiftsresor.  
 

    
 
 

Redan 1963 åkte jag till Holland som 
resenär med Wärends resebyrå men 
det dröjde ända till 1969 innan jag var 
reseledare på egen hand, minns Gu-
nilla. Min första resa som reseledare 
gick till Paris och jag var mycket, 
mycket nervös och orolig. Jag fick 
dock mersmak och det blev sedan 
många resor till olika platser och 
länder i Europa. På 1970-talet ville 
många åka till Holland och vi hade 
flera resor dit varje vår. Då varade 
våra Hollandsresor i sju dagar och vi 
kom hem på fredagskvällen för att 
redan följande lördagsmorgon lasta 
upp och möta en ny busslast resenä-
rer. Många av våra resenärer valde en 
Hollandsresa som första utländska 
resa och återkom sedan för att åka 
med oss till andra resmål som Wien, 
Ungern, Österrike och Schweiz. 
   
Under ett antal år hade vi ett samar-
bete med trädgårdskonsulent Mag-
nus Engstedt. Tillsammans med ho-
nom ordnade vi ”trädgårdsresor” till 
bland annat England och Franska 
Rivieran.  
 
För att få guida i slottet Versailles och 
i muséer i Frankrike krävdes på 1980-
talet en guide-examen. Huruvida det 
är så numera, vet jag inte, berättar 
Gunilla, men för att ta denna examen 
då krävdes mycket inläsning och det 
var med bultande hjärta jag steg in i 
förhörssalen i Paris, för tentamen. 
Mitt ämne blev ”Slotten i Loiredalen”. 
Efter förhöret tog jag tåget hem till 
Sverige och visste inte huruvida jag 
hade klarat provet. Efter några dagar 
fick jag ett samtal från Franska turist-
byrån i Stockholm med beskedet att 
jag ”blivit godkänd”. Jag blev natur-
ligtvis glad och godkännandet gjorde 

att det blev lättare för vår resebyrå 
att planera och besöka turistmål 
eftersom vi inte behövde anlita lokala 
guider.  
   
Med tårfylld blick berättar Gunilla om 
de två vår- och sommarsäsonger som 
hon var reseledare ute i Europa sam-
tidigt som hennes make var allvarligt 
sjuk på hemmaplan och ibland inlagd 
för vård på lasarettet i Eksjö. Jag för-
sökte via telefonkiosker på olika plat-
ser under resornas gång få kontakt 
med Berne och sjukhuspersonal, 
vilket inte var lätt. För resenärerna 
ville jag inte berätta hur sjuk Berne 
och inte heller för personal vid in-
checkning på hotellen, när jag fick 
frågan: Var är mannen i kepsen?  
        
Berne hade ingen mobil, inget visa-
kort och ingen förvaring för pengar 
och checker. Han hade allt i sin plån-
bok i vänsterfickan i kavajen, säger 
Gunilla. För min egen del hade jag 
resevalutan i en tygpåse innanför 
kjollinningen, berättar Gunilla vidare, 
och när jag betalade kallades jag 
ibland för Frau Wärend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
År 2000 avslutades epoken Wärends 
resebyrå AB. Jag kände att det blev 
svårare att hinna med planeringen 
eftersom hotellen krävde allt tidigare 
bokningar. Anspänning, uppdatering 
och inläsning inför resorna krävde 
mycket av mej. Det året hade jag en 
minnesvärd resa till Oberammergau. 
Där var jag även 1970, 1980, 1984 
och 1990, säger Gunilla. Dit ämnar jag 
också bege mej om fyra år. Ingenting 
går upp mot passionsspelen i denna 
lilla tyska ort! 
 
På min fråga om vilka resmål som 
Gunilla tycker extra mycket om blir 
svaret: Eftersom jag är intresserad av 
historia ligger Paris och Italien mej 
mycket varmt om hjärtat.  
 

Familjelivet krävde planering och 
ibland följde våra två döttrar med på 
resorna. När de var små hände det att 
min mamma var med och tog hand 
om dem på resorna. På så vis behöv-
de vi, Berne och jag, inte vara ifrån 
dem så många veckor i sträck.  
 
Avslutningsvis vill jag ha svar på frå-
gan: Hur orkade du? Med ett stort 
leende svarar Gunilla: Det var så van-
sinnigt roligt!  
 
Samtalare: Kerstin  F.  
 
 
 

Matsedel Plymska  
huset 
 

Torsdag 1 Panbiff med lök och 
 potatis.  
 Nötkaka. 
 
Onsdag 7 Potatis med baconsoppa 
 och bröd 
 Fruktpaj med grädde 
 
Torsdag 8 Flygande Jacob med ris. 
 Glass med frukt 
 
Onsdag 14 Gulaschsoppa med bröd. 
 Hallonkaka vaniljsås 
 
Torsdag 15 Kycklingfilégryta med ris. 
 Chokladpudding. 
 
Onsdag 21 Raggmunk med fläsk. 
 Nyponsoppa med grädde. 
 
Torsdag 22 Kalops med potatis. 
 Mannagrynspudding med 
 saftsås. 
 
Onsdag 28 Korv stroganoff med ris. 
 Fruktsallad med grädde. 
 
Torsdag 29 Kasslergratäng. 
 Citronfromage. 
 
Maten serveras 12.30. Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår. Pris 75 kr. 
Välkomna att beställa av Dorrit Trolle 
0383-72 14 64, 070-542 55 17 eller 
Marie Sjölander 070-66 22 444, 0474-
600 05. 


