
Pingis i Ramkvilla! 
 
Söndagen den 21/1 spelas det pingis i 
Ramkvilla skolas idrottshall. 
Örjansklubbens ungdomslag bjuder in 
övriga lag i serien till seriesamman-
drag. Böksholms IF, Lessebo BTK, 
Oskarshamns BTK och BTK Frej från 
Växjö kommer hit för att spela lag-
matcher i Smålandspingisens U4-se-
rie. 
 
Dagen inleds med lagmatcher 
kl.10.00 och fortsätter fram till sen ef-
termiddag. 
 
Varmt välkomna att se våra ungdo-
mar i farten vid pingisborden. Garan-
terat roligt att se (...även för dig som 
normalt inte tittar på pingis)! 
Spännande matcher utlovas. 
 
Örjansklubben 
 

 

Ramkvillafilm 

Fredagen den 2/2 kl 18.30 kommer 
en Ramkvillafilm att visas på Wärds-
huset. Denna gång med textade 
namnskyltar på dem som medverkar i 
filmen. 

Det kommer att bjudas på smörgå-
stårta, därför krävs anmälan. 

Anmäler gör du till Maria Lamme, via 
SockenMagazinets mejl 
(sockenmagazinet@ramkvilla.com)  
eller via mobil 072-522 30 20. Det går 
lika bra att lägga en lapp i brevlådan 
om man hellre vill det. 

Välkomna till en trevlig kväll! 

Ramkvilla Hembygdsförening 

Båt på piren 

På piren strax intill Wärdshuset bru-
kar båtar läggas upp inför vintern. Två 
båtar som har legat där i många år är 
i väldigt dåligt skick/helt uppruttna. 
Någon som vet vilka dessa tillhör? En 
brygga och ett antal gummidäck har 
också legat oanvända ett tag. Markä-
gare numera är Vetlanda kommun 
och kommunen, via Ramkvilla Ekono-
miska förening, står för gräsklipp-
ningen. Det underlättar och är i allas 
intresse om området rensas upp. 

Boende nära piren avser att rensa 
upp och lägga på Valborgsbålet om 
ingen anmäler intresse! Hör av dig till 
någon av oss i SockenMagazinet om 
du vet något eller själv är ägare. 

”Håll Sverige rent” 

 

Årets Ramkvillabo 

Då är det dags att fundera igenom 
vem du tycker ska bli Årets Ramkvil-
labo. Någon som jobbat ideellt för 
bygden under många år eller kanske 
bästa grannen som alltid finns till 
hand?  Nog har vi gott om kandidater 
i Ramkvillabygden till denna utmär-
kelse? 

Skriv ner ditt förslag tillsammans med 
din motivering och mejla till Maria 
Lamme 
(sockenmagazinet@ramkvilla.com). 
Självklart går det lika bra via mobil 
072-522 30 20 eller lapp i brevlådan! 
Jag kommer att sammanställa era för-
slag och lämna vidare till styrelsen i 
Ramkvilla Hembygdsförening som sen 
beslutar vem det blir. 

Ramkvilla Hembygdsförening 
gm Maria Lamme 

Värmande plagg från 
Svenska kyrkans stick-
kafé till ”kalla villkor” i 
Stockholm  

De stickande händer som träffas 
varannan tisdagsförmiddag i försam-
lingshemmet har ork, hjärta och sym-
patier för många människor. 

 

 

 
En lördag i december träffade under-
tecknad Elise Lindqvist ”ängeln på 
Malmskillnadsgatan” i Stockholm. Två 
kassar med pulsvärmare, halsdukar 
och halskragar överlämnades till 
henne. 

Elise var trött eftersom hon varit ute 
med varma drycker och bredda smör-
gåsar hos ”sina flickor” i den kalla de-
cembernatten. I kväll ska jag gå i kyr-
kan och sen i natt sover jag gott, sa 
hon. 
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Efter samtal och kramar skiljdes vi åt. 
Vi uttryckte en förhoppning om ett 
återseende igen. 

 
Kerstin F. 

 

Tack 

Ett varmt TACK till er alla som kom 
och som bidrog på olika sätt till det 
goda resultatet när Nygårdskyrkan 
hade sin missionsauktion i november.  
 
Det kom in 37000 kr som kommer att 
användas till missionsinsatser både i 
Tanzania och i Sverige. 
 
Nygårdskyrkan gm Inger  
 

 

Brunte i Ramkvilla,  
var han äldsta hästen 
i länet? 
  
Vet du, som läser denna rubrik, hur 
gammal en häst kan bli? 

Undertecknad, som fick syn på rubri-
ken i Inger Melkersson urklippsgöm-
mor, har ingen aning! 
 

Vän av ordning undrar naturligtvis 
varför frågan ställs! Svaret är att ru-
briken står att finna i ett tidningsur-
klipp från hösten 1977. Frågan ställs 
huruvida hästen,, som för resten 
hette Brunte, var den äldsta i länet.  
 

Ägaren till hästen hette Axel Möller 
och bodde i Österkvarn i Ramkvilla. 
Man kan läsa i reportaget att när tid-
ningens reporter hälsade på hos Möl-
ler så kunde en tår skönjas från 
ögonvrån på hästägarens kind.  
 

Anledningen till tåren från ögonvrån 
var att hästen skulle avlivas. Brunte 
inköptes på Vetlanda marknad redan 
1947 och var inne på sitt 34:e lev-
nadsår, när avlivningen var nära för 
honom, får man veta. 
 

Axel Möller berättade för reportern 
att han betalade 1200 kronor för 
Brunte. Det var rätt mycket pengar på 
den tiden, tillade Möller. Men inte 
kan jag säga att jag ångrat köpet på 

något sätt, fortsätter Möller. Brunte 
har varit en trotjänare och vän. Så 
sent som för en vecka fick Brunte dra 
hem ett rejält lass ved. Men det 
märks att han är gammal. Han har bli-
vit lite stum på sistone. 
 

I somras var han pigg och då var han 
med och bärgade höskörden, sa Möl-
ler, men tillade att nu väntar nästa 
och sista stationen i livet för Brunte – 
Sävsjö slakteri.  
 

Det är klart att det känns ledsamt 
men det är ju humanast så, sa Axel 
Möller i Österkvarn, som vid den ti-
den för artikeln i Vetlanda-Posten, 
förmodligen haft den äldsta hästen i 
Jönköpings län. 
  

Kerstin F. 

 

 

 

Hälsning från  
redaktionen 
 
Det är nu 18 år sedan vi började ge ut 
SockenMagazinet. Anledningen till att 
magazinet kom till från början var för 
att vi skulle förhindra att olika evene-
mang krockade, därför är kalendern 
en viktig del av Magazinet. Det hän-
der någon gång emellanåt att det 
krockar och vi får försöka ringa runt 
och be att en av er flyttar sitt evene-
mang. Inte alltid så lätt och alltid blir 
det i sista stund eftersom det ofta är 
då vi får in bidragen.  
 
Tack för att ni bidrar och gör Socken-
Magazinet värt att läsa. Fortsätt 
gärna att skicka in era bidrag – det 

underlättar vårt arbete om vi slipper 
leta efter material att skriva om! 
 
Ett nytt år står för dörren och det 
finns mycket att önska här i världen. 
Men inget är värt något utan hälsan, 
så låt oss hoppas att hälsan står oss bi 
och att vi alla kan försöka forma det 
nya året såsom vi önskar det. 
 
Allt gott! 
 
Kerstin och Maria  

 


