SockenMagazinet
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 214
Båt på piren
Ingen som känns vid de förfallna båtarna på piren vi skrev om i förra
SockenMagazinet? Gör ingen anspråk
hamnar de på Valborgsbålet.
”Håll Sverige rent”

Årets Ramkvillabo
Påminnelse från förra numret!
Då är det dags att fundera igenom
vem du tycker ska bli Årets Ramkvillabo. 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 utmärkelse?
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 förslag och lämna vidare till styrelsen i
Ramkvilla Hembygdsförening som sen
beslutar vem det blir.
Ramkvilla Hembygdsförening
gm Maria Lamme

Vårens evenemang
med Skärbäcks Kultur
och Turistförening
Vi vill börja med att tacka Putte för bidraget till SKTFs jullotteri! Det är alltid
lika uppskattat.

februari 2018
Nedan några datum att notera för vårens evenemang!

med gemensam fika. 26 maj kl 11 i
Skärbäcksgården.

Eftermiddagsfika för daglediga. Kom
och umgås över en kopp kaffe. Alla är
välkomna. 1 mars kl 15.00 i Skärbäcksgården.

Alla datum är också publicerade
på www.skarback.com och www.ram
kvilla.com. Håll utkik där och på Skärbäcks anslagstavla för mer information eller tillkommande evenemang!

Tipspromenad och våfflor. På våffeldagen anordnar vi tipspromenad,
som följs av kaffe och våfflor. Pris 20
kr/pers. 25 mars kl 14.00 i Skärbäcksgården.
Utflykt till Wanås. Den 6 maj gör vi
en heldagsutflykt till Wanås i Skåne.
Wanås består av en skulpturpark,
konsthall, slott, ekologiskt jordbruk,
butik och kafé. Där möts konst, natur
och historia. Skulpturparken har en
permanent samling på över 50 verk
och varje år är nordiskt och internationellt kända konstnärer inbjudna att
producera konst i parken. Richard Johansson, Chiharu Shiota, Katarina
Löfström & Poul Gernes är några av
konstnärerna 2018. Läs mer
om Wanås och utställningarna
på www.wanas.se.
Praktisk information: Utflykten är en
heldagsutflykt. Vi samåker i privata
bilar. Vi delar på kostnad för bensin
och var och en betalar sitt inträde. På
plats finns ett kafé där det går att
köpa mat och fika. Det går också bra
att ta med sig egen matsäck för de
som vill. Stor del av Wanåsupplevs utomhus. Är vädret för dåligt ändrar vi
datumet för utflykten. Ring Elsa Anderman för mer information och anmälan: 0709-626970.
Städdag i Skärbäcksgården. Vi vårstädar gården och ställer i ordning för
sommarens uthyrning. Vi avslutar

Hälsningar SKTFs styrelse (Elsa, Ulla,
Sigurd, Linn, Birger, Maria och Simon)

Barngympa
I februari och mars blir det barngympa igen i gympahallen i Ramkvilla
skola. Fokus på lek och rörelseglädje.
Gympan passar för barn ca 3-7 år.
Föräldrar är välkomna att vara aktivt
deltagande eller lämna barnen på
gympan. Vi kommer att leka, testa på
olika sporter och ha hinderbana.
Programmet pågår ca 45 min, därefter är det fritt att stanna en stund för
fri lek. Vi kör söndagar kl 15 med start
4 februari och avslutning 25 mars.
För att delta ska man vara medlem i
ÖKR, avgift 100kr/år plus aktivitetsavgift 50kr. Detta kan lösas hos Putte,
på plats eller via swish.
Välkomna!
Lina Hördegård o Karin Bernhardson

Örjansklubben
Med ett nytt år vill vi börja med att
tacka styrelsemedlemmar, ledare och
alla andra som ställt upp ideellt så att
klubben kunde bedriva sin verksamhet under 2017. Utan er hade vi haft
betydligt färre aktiviteter. Tack även
till alla medlemmar som är med och
bidrar till vår verksamhet.

Örjansklubben har fyra sektioner; Fotboll, Bordtennis, Skidor samt Motion.
De tre första är kopplade till respektive förbund och där har vi tävlingsverksamhet. Under motion samlar vi
de aktiviteter som inte är kopplade till
tävling, t ex måndag och torsdagsgympan, boxercise, barngympa mm.
Valborgsfirandet är ett arrangemang
som Örjansklubben är ansvariga för.
Övriga arrangemang av större karaktär som vi är med i men inte är huvudansvariga är Ramkvilla Marknad
samt Vildmarksloppet.
Under 2017 fick vi ett bidrag av Inga
Johansson i samband med hennes 90årsdag. I styrelsen bestämde vi tidigt
att pengarna skulle användas till ungdomsverksamheten på något sätt.
Pengarna blev ett bidrag till bordtennissektionens senaste satsning, en
pingisrobot. Att se klubbens ungdomar nöta teknik med roboten är riktigt roligt.
Nytt år betyder också ny medlemsavgift. Du kan välja följande medlemsalternativ: Familj 500kr (täcker alla
barn födda 2001 och senare), vuxen
200kr och barn 100kr. Medlemsavgiften kan du betala hos Putte, via swish
på nr 123 596 45 15 alternativt bankgiro 5622-4298. Märk inbetalningen
med Medlemsavgift samt namn.
Örjansklubbens årsmöte är den 18
februari kl 15.00 i klubbstugan vid ån i
Ramkvilla, välkomna.
Tack för 2017, ser fram emot 2018
tillsammans med er.
/Styrelsen genom ordförande Jimmi
Olsson

Örjansklubben kommer att få en egen
klubbstuga.
Fram till dess att idrottshallen togs i
bruk 1971 användes nämnda byggnad
som bastu för ortens invånare men
den nu nedlagda Bastuföreningen har
överlämnat byggnaden till ortens idrottsförening för ombyggnation.
För att nedbringa kostnaderna så
mycket som möjligt, står det att läsa,
så görs förstås allt arbete av klubbmedlemmarna själva och man räknar
med att klubbstugan ska stå färdig
när vintern är till ändå.
Ungdomarna berättar vidare att man
tidigare, tillsammans med NBV och
Skytteföreningen, har disponerat
Skärbäcks nedlagda skola, men gläds
nu åt att få en egen klubblokal.

Efterlysning
Vi söker dig som vill vara med i SockenMagazinets redaktion och så småningom ta över ansvaret för Kalendern!
Är du nyfiken på vad det innebär –
hör av dig till någon av oss så förklarar vi närmare!
SockenMagazinet uppskattas av
många och därför känns det angeläget att det lever vidare.
Maria och Kerstin

Plymska Huset i
Bäckaby
Februari 2018
Torsdag 1
Ärtsoppa med bröd.
Pannkaka med sylt och grädde.

När reportaget gjordes hade Örjansklubben 36 år på nacken och dess
verksamhet, framför allt fotbollen
och bordtennisen, hade svällt och en
central samlingspunkt var önskvärd.
Reportern avslutar reportaget med
reflektionen att en klubbstuga med
ett så centralt och vackert läge säkerligen kommer att bli uppskattad.
Ur Inger Melkerssons urklippssamling/Kerstin F.

Onsdag 7
Äppelfläsk med potatis.
Ananaspaj.
Torsdag 8
Plommonspäckad karré med potatis.
Moccasnittar.
Onsdag 14
Rotmos med fläsklägg.
Nyponsoppa med biskvier.
Torsdag 15
Kalops med potatis.
Marängtårta.
Onsdag 21
Isterband med dillstuvad potatis.
Kronaskaka.

Örjansklubbens klubbstuga 40 år
På en vintrig bild från december 1977
ser man fyra ungdomar ta igen sig utanför den blivande klubbstugan.
Arbetet med en klubbstuga pågår och
i en paus i arbetet träffar reportern
från Vetlanda-Posten Inge Josefsson,
Ove Helgesson, Bengt Milton och
Gunnar Henriksson, som berättar att

Torsdag 22
Pannbiff med lök och potatis.
Nöttårta.
Onsdag 28
Kycklingklubba med rostade
rotfrukter.
Glass med chokladsås.

TACK

Hjärtligt tack till er alla som bidragit
till en gladare jul för barnen på vårt
barnhem i Litauen.
Här är några av dem samlade med
våra godispåsar och julklappar i händerna. Även barn till obemedlade föräldrar och handikappade har fått del
av julgåvorna.
Barbro, Rune och Nina Isaksson

Flygplan
Har du funderat på vart planet som
du ser på kvällshimlen är på väg?
Är du nyfiken på data om det aktuella
flygplanet?
Flightradar24 är en app som ger svar
på ovanstående och andra frågor!

