
Medlem i Hembygds-
föreningen - självklart! 
 
Ramkvilla Hembygdsförening har en 
bred verksamhet med flera arbets-
grupper efter den nya strukturen. Ett 
exempel är Sockenrådet som repre-
senterar alla invånarna i Ramkvilla 
socken i frågor som t.ex rör samhälls-
utveckling och initiativ som utvecklar 
bygden. Ett annat exempel är Mark-
naden som fungerar som hemvän-
dardag, marknadsföring och medel 
som kan hjälpa till att marknadsföra 
Ramkvillabygden i andra samman-
hang. Hembygdsföreningens tradit-
ionella aktiviteter som sprider kun-
skap om bygden, traditioner och 
pågående utveckling. Ramkvilla.com 
är ett annat exempel. En gemensam 
hemsida är viktigt för föreningar och 
företag i bygden. Ramkvilla.com är 
också viktig för att marknadsföra 
föreningars och företags aktiviteter. 
Det finns många goda skäl att stödja 
denna utveckling och vi vill se just dig 
som medlem. 100 kr/vuxen och 20 
kr/barn. Betala in på pg 21 63 96-2, 
glöm inte att skriva vem du är som 
betalt in. Inbetalningskort bifogas om 
du vill använda det. 
 
Många medlemmar visar att före-
ningen representerar bygden.  
 
Välkommen som medlem!  
 
Magnus Färjhage 
 

 
 
 
 

Öppen ladugård 
 
Lördagen den 2 april är det öppen 
ladugård på Hallsnäs kl 11-14. Alla 
som vill är välkomna. LRF bjuder på 
grillade hamburgare och kaffe m. 
kaka. Fritt att titta på djuren, studera 
roboten, gå tipspromenad och bara 
umgås. VÄLKOMNA!  
 
Ove & Elisabeth Larsson samt S:a 
Njudungs LRF-avdelning 
 

 
Våfflor i Puttes 
 
 Vi stickar till oss själva! 
Vi stickar till andra!  
Vi trivs tillsammans! 
Vi byter idéer och tankar! 
Vi försöker hjälpa dem som har det 
tufft och behöver värme och hjälp av 
olika slag! 
 
Putte sponsrar och vi gräddar och 
serverar våfflor lördag andra april kl. 
10-14! 
 
Välkomna! 
Svenska kyrkan stick-kafé i Ramkvilla 
 
 

Vänfamilj? 
 
Är du intresserad av att bli vänfamilj 
till någon av ungdomarna på HVB 
Dalbo? 
 
Vänfamilj var ett av alla de förslag 
som kom upp på det möte Sockenrå-
det bjöd in föreningar och andra 
intresserade till den 24 februari.  
 

Vi är nu några som tänkte gå vidare 
med detta förslag och se hur intresset 
är för detta både från tänkbara vän-
familjer och också från ungdomarnas 
sida. 
 
Vi börjar med att samla de som skulle 
vilja vara vänfamilj för en träff i Ram-
kvilla församlingshem den 7 april 
18.00. Då tänkte vi att vi tillsammans 
kan diskutera hur detta skulle kunna 
läggas upp och vad det kan innebära 
att vara vänfamilj. 
 
Anna Maria, Caroline och Kerstin 
 

 
Vårstädning 
 
Det blir vårstädning på öarna och 
slutstädning efter avverkning i Wå-
gessons trädgård lördagen den 9 april 
med start klockan 10.00. 
 
Hembygdsföreningen bjuder på fika.  
 
Ta med redskap och kom och umgås i 
det vackra vårvädret (hoppas vi). 
Minns hur trevligt vi hade vid förra 
årets städning…  
 
Hembygdsföreningen  
Lotta 
 

 
Söndagsfrukost 
 
Söndagen den 10 april kl 10 i Inga-
boda Bygdegård arrangerar vi sön-
dagsfrukost, visning och försäljning av 
vårens klädkollektion från FRIENDTEX 
samt försäljning av hemmasydda 
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barnkläder av Annelie Holmberg (Säv-
sjö).Vi serverar stor frukostbuffé 
 
Kostnad: 100 kronor  
Anmälan: Kristina Risberg tel 073-054 
71 55 
 
Varmt välkomna  
Arr: Ingaboda Bygdegårdsförening  
 
MVH  
Malin Bergh 
 
 

Majblommekommittén 
i Ramkvilla och Bäck-
aby informerar 
 
Varje år säljer barnen i år 3-4 vid 
Ramkvilla skola majblommor. I år 
startar försäljningen den 14 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 
insatser för barn i vår närhet. Syftet 
är att förhindra tidig utslagning ge-
nom att hjälpa barn med sjukdom, 
handikapp eller sociala missförhållan-
den. Majblommans lokalkommitté i 
Ramkvilla och Bäckaby lämnar bidrag 
till enskilda barn, lokala projekt och 
skolan. Bidrag lämnas till sådant som 
samhället eller försäkringar inte täck-
er kostnader för. 
 
Vi som ingår i styrelsen är: Anne-
Marie Hördegård, Annelie Ekstrand, 
Susanne Karlsson, Siw Blad, Barbro 
Frisk, Åsa Svensson, Magdalena Bon-
desson-Zaar och Karolina Sandell. 
 

För att ansöka om ekonomiskt bidrag 
går det bra att kontakta någon i sty-
relsen. 
 
Annelie Ekstrand och Karolina Sandell 

 
Örkens 
Fiskevårdsområde  

 
Örkens Fiskevårdsområde inbjuder 
fiskevattenägare runt Örken och 
Klockesjön på bussresa till Mörrum. Vi 
får en guidad tur på Laxens Hus. 
 
Lunch intas på Kronolax Restaurang. 
Avresa: Lörd 23 april kl 8.00, från 
Ramkvilla. Först till kvarn.... 
Kostnad: 50 kr/pers. 
 
Anmälan till: M-L. Hultman, tel 0474-
61079. 
 

 
Vårmiddag 
 
Söndagen den 24 april kl. 13 är det 
dags för VÅRMIDDAG i Ingaboda 
Bygdegård. 
  
Middag, sallad och dryck 
Ostkaka & kaffe 
Lotteriförsäljning 
Tipsquiz 
  
Anmälan till Gunilla Ekevid tel. 0383- 
77 20 56 / 0730-910 409 
eller mail: inga-
boda.bygdegard@gmail.com 
Senast den söndagen den 10 april 
  
Kostnad: 
Vuxen: 180 kronor 
Barn 10-15 år: 50 kronor 
Barn under 10 år: GRATIS 
  
Välkomna ! 
Arr: Ingaboda Bygdegårdsförening  
 

Mvh, Malin Bergh  
 

 
 
 
 

Svenska kyrkan 
Lannaskede försam-
ling 
 
Musikalgudstjänst 
”Som ett spännande paket” 
 Bäckaby kyrka 1/5 kl.16 
 Gloriakören medverkar. 

 
Francesca Åström 
 

Asfaltering 
 
Under maj månad kommer det att 
asfalteras på några privata områden i 
Ramkvilla! Är det fler som kanske 
behöva komplettera en garageupp-
fart eller liknande så hör gärna av er 
så kan vi samordna det! 
 
Kontakta mig så vidarebef jag era 
önskemål till ansvarig person! 
lamme@ramkvilla.com 
mobil 072 – 522 30 20 
 
Maria Lamme 
 

Senaste nytt från 
Ramkvilla Golfklubb 
 

 

Påsken kom tidigt i år men oavsett 
när den infaller så har vi alltid kick-off 
på golfklubben med årets första golf-
tävling på Påskdagen. Redan på Lång-
fredagen kommer Henrik Lisecke, vår 
omtyckta tränare, och laddar golfs-
hopen med spännande nyheter och 
erbjudanden, allt ifrån kläder, golf-
klubbor och skor till bollar och peg-
gar. Även du som inte spelar golf kan 
säkert hitta kläder och skor till bra 
priser som passar för andra aktivite-
ter.  Varför inte komma ut på en fika? 
Under april är det bara öppet på hel-
gerna men om du vill komma någon 
annan tid går det bra att ringa så 
försöker vi komma dit. 
 
För dig som är sugen på att börja 
spela golf så har vi planerat in ett 
flertal gröna kortet kurser under 
våren och försommaren. Hör av dig 
till info@ramkvillagolf.com eller gå in 
på vår hemsida 
www.ramkvillagolf.com där du får 
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mer information. Vill du bara komma 
och prova att slå några bollar på vår 
övningsrange så är du varmt välkom-
men att göra det. Det finns klubbor 
att låna.  
 

 
 
Som ni säkert vet så har vi 10-
årsjubileum i år. Det firar vi hela året 
med olika månadsaktiviteter och 
erbjudanden. I mitten av augusti 
avslutar vi firandet med att bjuda in 
PGA pron från närliggande klubbar 
samt de som varit pron hos oss de här 
10 åren till en spännande tävling. 
Sedan kommer vi också att ha en 
tävling med våra sponsorer och med-
lemmar och avsluta dagen med en 
stor fest. Vi kommer naturligtvis att 
återkomma om detta.  
 
Varmt välkommen till vår lilla klubb!  
Styrelsen/gm Elsa 
 
Tel 0705-53 07 72, tel kansli/shop 
0474-440 500. 
 

 

Grannsamverkan 
 
Byarna Skärbäck, Kyrkotorp, Drags-
näs, Perstorp, Marbäckshult, Barka-
ryd och Södraskog har nu anslutit sig 
till Grannsamverkan. Grannsamver-
kan handlar om att hjälpas åt att hålla 
ögon och öron öppna vad som händer 
i byarna.  Om konstiga saker, perso-
ner och bilar som inte ska vara där. 
Man kan tipsa om detta till nedanstå-
ende kontaktpersoner om detta. Tänk 
på att notera registreringsnummer 
och andra kännetecken. 
 
Kontaktpersonerna har kontakt in-
bördes genom SMS och även kontakt 
med polisen. Även polisen tipsar 
SMS- gruppen när det sker inbrott i 
angränsande områden. 
 

Följande personer finns i SMS- grup-
pen som ni kan kontakta; 
 
Ulla 0706227855, Sören 0706107306, 
Fia 0766209212, Owe Helgesson 
0702997483, Erik Staberg 
0721558081, Stefan Josefsson 
0705335321, Sigge 0723347444 och 
Ingemar Molldius 0735573722 som är 
kontaktperson mot polisen. 
 
 

Efterlysning 
 
Örjansklubben har genom sina verk-
samhetsår, i alla fall på 60-talet och 
framåt haft en pärm med tidningsur-
klipp med klubbens verksamhet 
Som någon i föreningen ansvarat för. 
Tyvärr vet vi i nuläget inte var dessa 
pärmar finns. 
 
Är det någon som känner till eller vet 
något om vem som ansvarat för  
dessa ?? 
 
Det vore ju trevligt om de kom till 
rätta så att alla kan ta del av denna 
dokumentation. 
Hör av er! 
 
ÖKR /  Bengt   070-3126685 
                          0474-60004 
 

 
Kort rapport från möte 
om aktiviteter för HVB-
ungdomarna 
 
Den 24 februari bjöd Sockenrådet in 
representanter från föreningar och 
församlingar samt övriga intresserade 
till ett möte för att se vad vi tillsam-
mans kan erbjuda för att de nya Ram-
kvillaborna på HVB Dalbo ska känna 
sig välkomna och hitta naturliga träff-
punkter med oss som bott länge i 
Ramkvilla. 
 
Mötet inleddes med att Zyla Otovic 
berättade lite om verksamheten på 
HVB Dalbo. Efter detta satt vi i grup-
per och spånade kring olika tänkbara 
aktiviteter. Det kom fram många bra 
tankar och förslag som resulterade i 
en lista med aktiviteter - både befint-

liga och sådana som kan ordnas om 
intresse finns. Listan med aktiviteter 
och kontaktpersoner har lämnats 
över till ansvariga på HVB Dalbo så de 
kan höra av sig för fortsatt planering. 
 
Med på mötet fanns representanter 
från följande föreningar: 
 
Sockenrådet, Hembygdsföreningen, 
Örjansklubben, Golfklubben, Skär-
bäcks Kultur och Turistförening, Vi 
unga, Svenska Kyrkan och Nygårds-
kyrkan. 
 
Har du idéer om bra aktiviteter? Hör 
av dig till Sockenmagazinet så kan vi 
vidarebefordra dina tankar. 
 
Anna Maria 

 
Röros Vintermarknad 
  
Röros Vintermarknad i Norge har 
anor tillbaka till 1854. Fortfarande kör 
forbönder från Sverige och Norge 
med häst och släde till denna mark-
nad. Det är ett stort evenemang med 
ca 250 utställare och 75000 besökare 
under fem dagar. Jag reste dit till-
sammans med Gun Arfvidsson. Vi ville 
titta på  hantverk och inspireras av 
vad alla kan göra. 
 
För min del började förberedelsen 
redan i januari då jag fick kontakt 
med en tjej från Nässjö som skulle 
vara en av forbönderna och ingå i ett 
lag från Sälen. Åsa skulle då vara 
klädd i varma vadmalskläder i stil som 
sent 1800-tal. Vi letade idéer och 
modeller tillsammans och kom fram 
till mörkgrå vadmal i lång omlottkjol, 
väst och jacka med fårskinnskrage 
och tumvantar i fårskinn med pek-
finger för att hon skulle hålla töm-
marna. Dessutom skulle hon låna en 
hundpäls (ser ut som vargpäls). De 15 
ekipagen i gruppen från Sälen skulle 
köra i 12 dagar från Sälen till Röros ca 
30 mil. De övernattar i fäbodar och 
någon natt utomhus. Det var mycket 
roligt att sy hennes kläder men det 
var ju ännu festligare att se henne 
och 90 andra ekipage köra in på fest-
platsen i Röros vid invigningen den 16 
februari. Då strålade alla grupper 
med forbönder från Sverige och 



Norge samman och körde fram mel-
lan alla åskådare. Hästarna frustade 
och var ivriga och forbönderna satt 
ofta tre stycken i varje släde nerbäd-
dade i skinnfällar. 
 
Efter denna pampiga invigning satte 
marknaden igång. Där fanns verkligen 
mycket hantverk av olika slag. Vi 
tittade naturligtvis mycket på tex-
tilier. Där fanns stickat från Norge, 
Estland, Ryssland och Peru. Där fanns 
vävda band och garner och vackra 
kläder i mängder. Jag tror inte vi mis-
sade någon affär eller bod. Dessutom 
är Röros en mycket vacker gammal 
gruvstad. Den gamla delen består av 
vackra timmerhus i alla färger. Många 
hade innergårdar med loftgångar. 
Kyrkan mitt i byn är en av de största i 
Norge med stora läktare på båda 
sidor och målad i en vacker ovanlig 
turkosblå färg. Hela staden är en 
härlig upplevelse och måste vara 
vacker på sommaren också när gräset 
grönskar på hustaken. Titta gärna på 
rorosmartnan.no för att se härliga 
bilder. 
 
Gunilla Gunnarsson 

 

 
 

Månadsmöte SPF 
Landsbrobygden 
 
Ett välbesökt månadsmöte hölls i 
början av mars för SPF Landsbrobyg-
den. Mötet hölls i Nygårdskyrkan i 
Ramkvilla. Många ideella krafter bi-
drog som parkeringsvakter, ljudtekni-
ker samt köks- och städpersonal före, 
under och efter träffen.  
 

När diskmaskinen skötte disken gick 
tre av personerna i köket ut för att bli 
fotograferade. Varför just de här tre? 
Svaret är att det i Ramkvilla finns tre 
personer med tilltalsnamnet Sonja. 
Alla tre, Sonia F. Sonja F. och Sonja E. 
fångades på bild.  

 

 
 
Hembygdsförbundets 
sommarresa 27-28/8 
2016 
 
Jönköpings läns hembygdsförbunds 
sommarresa 2016 går i år till 
”Hembygdens helg” på Skansen i 
Stockholm. Skansens byggnader 
kommer denna helg att befolkas av 
hembygdsfolk från hela landet. 
 
Resan sker med buss med start lördag 
morgon från Gislaved och Vetlanda. 
Bussarna tar sedan upp passagerare 
på lämpliga platser utmed resan till 
Stockholm. Deltagarantalet är maxi-
merat till 100 personer. 
 
I resan ingår: 
Resa t.o.r. Stockholm. 
Inträde till Skansen lördag och söndag 
Inkvartering i dubbelrum utanför 
centrum. 
Resor i bussen mellan hotell och 
Skansen. 
Pris ca 1.300:-/person, tillägg för 
enkelrum 350:- 
 
Någon form av Hembygdsfest kom-
mer att gå av stapeln under lördags-
kvällen. Avgiften till festen är inte 
slutgiltigt bestämd men beräknas till 

ca 400:-/person, viken inte ingår i 
paketpriset.. 
 
Är ni intresserade att delta i resan, 
med eller utan fest, meddela Irene 
Lindström irene.lindström@jkpglm.se 
eller telefon 036-301823.Då deltagar-
antalet är begränsat gäller tidigast 
anmälda först! 
 
Anmälningstiden börjar 15 februari. 
Anmälningsavgift 400:- skall vara 
inbetalad före 1 maj. 
 
Slutbetalning 900:- samt eventuell 
festkostnad skall vara inbetalad 
före 15augusti. 
 
För frågor hänvisas till Carljo-
han.stillstrom@bahnhof.se eller 

0705-198092. 

 
 
Kvinnodagen 8 mars 
 
Apropå Internationella kvinnodagen 
åttonde mars. 
Vet du att... 
kvinnors genomsnittliga pension år 
2014 var 67% av männens pension? 
 
En man ifrån Kärringön 
beslöt sig att byta kön 
men ångra' sig fort 
något dumt han gjort 
för nu fick han ju lägre lön. 
 
Göran F 

 
VÅRSTÄDNING? 
 
Nu samlar vi saker till barnhem, sjuk-
hus och ålderdomshem i Litauen igen. 
Barnkläder alla åldrar, vuxenkläder 
dam och herr, skor o stövlar. Leksa-
ker, pussel, bollar, sport- och gympa-
grejor, gamla skidor, skridskor, pulkor 
o dylikt. Papper, pennor, reklampen-
nor, gamla kritor o block. Lakan, örn-
gott, handdukar, gardiner, dukar, 
täcken, filtar och hygienartiklar. Till 
pyssel och slöjd för barnen och till 
dagcenter för vuxna; tygbitar, garn- 
och garnrester, saxar, nålar, virknålar, 
stickor, påbörjade handarbeten, 
syväv. 



 
Barnen gillar förstås också lite godis, 
choklad eller russin. På ålderdoms-
hem o sjukhus är ett paket kaffe, en 
plastburk torra kakor, kex eller lik-
nande mycket uppskattat. 
 
Vi tar gärna emot bidrag till verksam-
heten på barnhemmen. Det går bra 
kontant eller till Forexkonto 9420-
4433987. 
 
 
Inlämning på Solrosvägen 28, Rottne 
fr o m 29 mars och fram till 30 april 
2016. Ring gärna innan, tel 0470-914 
09, 070-966 19 40. Hör av dig om du 
vill att vi hämtar hos dig. 
 
Vi tackar hjärtligt för alla bidrag i 
somras och till jul och hoppas på ert 
stöd även i år. 
 
Barbro, Rune o Nina Isaksson 
 
Det startade med en vanlig turistresa 
till Litauen år 2011. Vi hade aldrig 
besökt landet tidigare och visste inte 
så mycket om det. Vi uppmanades att 
ta med en del hygienartiklar, ef-
tersom vi fick möjlighet att besöka ett 
barnhem under resan. Det blev ett 
möte med en annan verklighet än vår, 
trots att det fågelvägen är bara 40 mil 
till Litauen. 
 
Efter hemkomsten samlade vi in ett 
60-tal säckar med kläder och leksaker 
och åkte över. Denna gång till ett 
annat barnhem beläget i Kedainiai, en 
stad lite mindre än Växjö. Den ligger 
24 km norr om Växjös vänort Kaunas. 
Vi hittade ett åkeri, som hjälpte oss få 
över grejorna. Glädjen blev stor och 
bland det först (och sista) man frå-
gade var om vi tänkte komma till-
baka. Det var ju svårt att säga nej, när 
man såg behovet. Så vi har fortsatt 
att samla förnödenheter och fått iväg 
en lastbil per år. Föregående år fyllde 
vi t o m en lastbil med släp, ca 100 
m3. Till jularna har vi samlat mjöl, 
socker, russin, mandel, nötter pep-
parkakor och andra torrvaror, så att 
barnen kan baka sig lite gott. Godis 
och O’Boy blir lite guldkant på det 
hela. Tre gånger har vi besökt ”vårt” 

barnhem. Där finns för närvarande 61 
barn.  
 
Vi har även engagerat oss i ett sjuk-
hus med 200 patienter. Där behöver 
man också kläder, skor, lakan o hand-
dukar. Till julen bli de glada för lite 
kaffe, bitsocker och kex och peppar-
kakor. Dessutom har staden 140 fa-
miljer utan någon som helst försörj-
ning. Arbetslösheten är stor, så även 
alkoholismen. En matkasse med torr-
varor o konserver betyder mycket för 
dem. 
  
Under april månad samlar vi åter 
kläder, skor och sportgrejor till både 
barn och vuxna. Lakan, handdukar, 
hygienartiklar, täcken, filtar, allt är 
gångbart. Leksaker, mjuka djur, pus-
sel, gamla block o kritor är mycket 
uppskattade. Garn, tygbitar, stickor, 
virknålar, sygrejor, påbörjade hand-
arbeten, väv går bra både till barn och 
terapiavdelningar. Det är vårt mål att 
vi ska kunna fylla en fjärde lastbil till 
våra fattiga grannar i år. 
 

 
Kents industriservice 
 
”Det var som att komma in i en park”, 
tyckte Kent Sjöstrand den där vackra 
septemberdagen 1982, när han kom 
körande från Tomelilla i Skåne till 
Ramkvilla i Småland. 
 
Jag hade, som många andra sett en 
Ramkvillabuss, men när jag körde på 
grusvägen i Skärbäck, berättar Kent, 
så undrade jag vart jag var på väg och 
om jag hade kört fel. Inte visste jag då 
att jag, via slingriga vägar, skulle 
komma till den plats som kom att bli 
mitt, och så småningom, min familjs 
hem i framtiden. 
 
Folke Petterssons auktionsfirma från 
Nässjö höll auktion på sågen i Tome-
lilla. Jag arbetade som entreprenör på 
denna såg, berättar Kent vidare, och 
jag var behjälplig och sakkunnig åt 
Pettersson och hans firma. På Hörde-
gårds Trä hade man fått reda på att 
en auktion skulle hållas i Tomelilla. 
Johnny Hördegård var där för sågens 
räkning. Sågen köptes in och Johnny 

frågade mej om jag ville komma till 
Ramkvilla och montera upp ”Tomel-
lilla-sågen” på plats. Det ville jag! 
 
Kent fortsätter sitt berättande med 
minnen från boendet hos Iris Lamme 
på Ramkvilla herrgårdspensionat och 
det tillfälliga boendet i Korsberga. När 
det gått ett halvår kom Kents familj 
till Ramkvilla för att bekanta sej med 
trakten och dottern Malin med 
mamma Ann-Britt besökte skolan 
bland annat. Bostadsfrågan löstes och 
villan i Tomelilla såldes. Familjen blev 
Ramkvillabor ett knappt år efter det 
att Kent första gången kommit till 
Ramkvilla. 
 
Namnet Kents industri- och fältrepa-
ration ersattes så småningom av 
Kents industriservice. Kent berättar 
att hans titel hela tiden varit entre-
prenör. 
  
År 1990 köpte Hördegårds trä en såg, 
belägen fem mil norr om Stuttgart i 
Tyskland. Hela sågverket monterades 
ner och lastades på 13 trailrar. Kent 
var på plats och var sen också med 
när de många trailrarna lastades av 
och innehållet monterades upp i 
Ramkvilla. Thorbjörn Fälldin förrät-
tade invigningen av den nya sågen 
som hölls i oktober 1991. 
 
Vad blev det av den gamla sågen? 
Vad gör Kent i dag? 
Om detta och mycket mera får du 
läsa i majnumret av SockenMagazi-
net! 
 
Samtalare: Kerstin F.  
 


