
Valborg 
 
Två favoriter kommer tillbaka när 
årets valborgsfirande äger rum den 
30 april i gymnastiksalen Ramkvilla. 
Det är Femtinge teater som kommer 
med annat material än förra året 
samt Trollkarlen Fredrik som under-
håller barn och vuxna. Biljetter köper 
du hos Puttes Lanthandel, vuxna 100 
kr och barn födda -06 eller senare be-
talar 20 kr. Passa även på att köpa 
valborgslotter, finns bland annat hos 
Putte. I år säljs det endast 200 lotter 
så köp innan de tar slut. Valborgsfi-
randet börjar kl 19.00 och elden 
tänds 21.30 
 
Välkomna /Örjansklubben 

 
Öppen gård hos 
Skärbäcks fårgård!  
  

Lördag 12 maj kl 10-14 bjuder vi in till 
en mysig dag hos oss på Skärbäcks 
fårgård där vi erbjuder följande aktivi-
teter och försäljning: 
 
Gosa med några av årets nyfödda 
lamm. 
Gotlandskaniner finns att klappa och 
det finns även genbanksanslutna le-
veransklara ungar till salu. 
Åk häst och vagn  (20 kr.) 
Textilt hantverk; trasmattor, löpare, 
grytlappar, förkläden och annat fint. 
Lammskinn och lite annat ulligt. 
Passa på att boka din lammlåda för 
hämtning i oktober. 
Kaffe och saft. 
  
Varmt välkomna önskar Martin och 
Susanne /Skärbäcks fårgård. Skärbäck 
5, 57474 Ramkvilla. 
www.skarbacksfargard.se 
www.facebook.com/skarbacksfargard 

 

Ulf Hördegård 
Årets Ramkvillabo 
 
Ramkvilla Hembygdsförening hade på 
sitt årsmöte föredrag av potatisentu-
siasten Torvald Fält, från Berg utanför 
Malmbäck. Torvald odlar tillsammans 
med frun 360 olika potatissorter 
hemma på gården. Torvald berättade 
om potatisens historia men också om 
den populära knölens effektivitet 
med högt energi innehåll per odlad 
ytenhet. Så högt att man undersöker 
möjligheten att kunna odla potatis 
som föda på planerade rymdfärder till 
Mars. Detta och mycket annat fick 
åhörarna sig till livs tillsammans med 
historier, alla med anknytning till po-
tatis. Torvald hade också tagit med sig 
prov på ett antal potatissorter som vi-
sades upp. Ett mycket uppskattat fö-
redrag.  
 

 
 
Efter sedvanliga förhandlingar blev 
det dags att tillkännage Årets Ram-
kvillabo. Ulf Hördegård fick utmärkel-
sen denna gång, huvudsakligen för 
sitt arbete med vatten och avlopp 

längs Torpvägen i Ramkvilla. VA an-
läggningen har byggts av den ekono-
miska föreningen och Ulf har ideellt 
skött stora delar av arbetet med an-
läggningen. En viktig satsning för byg-
dens utveckling som skapade en bra 
och kostnadseffektiv lösning när i 
princip alla avlopp längs vägen som 
går utmed Klockesjön inte kunde god-
kännas efter skärpning av kraven. Ulf 
gör också tillsammans med många 
andra stora insatser som ledare i Ör-
jansklubben. Motiveringen löd:  
 
”Genom stora ideella insatser avse-
ende projektering, kalkylering och in-
försäljning blev byggnation av vatten 
och avloppsanläggning utmed Torp-
vägen möjlig i Ramkvilla företagsut-
vecklings regi. En välfungerande an-
läggning som snart kan överlämnas 
till Njudung Energi för fortsatt drift. 
Med stort hjärta för Ramkvillabygden 
görs utmärkta ledarinsatser vad gäller 
både fotboll och bordtennis i Ör-
jansklubbens regi.” 
 
Ramkvilla Hembygdsförening gm 
Magnus Färjhage 

 
Träningsdag och löp-
teknik 

En lördag i mars samlades ett gäng i 
gympahallen i Ramkvilla för en ge-
mensam träningsdag, 40 st anmälda i 
olika åldrar. Vi testade på olika pass 
under dagen. Det var en härlig och 
svettig dag, det var nog fler än jag 
som fick träningsvärk i muskler man 
inte trodde man hade! Vi har fått 
feedback från de ledare som kom och 
ledde pass, de tyckte det var fantas-
tisk roligt och komma till oss. Vi fick 
mycket beröm för att alla var glada 
och positiva, de kände sig verkligen 
välkomna. 

 

SockenMagazinet 
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden 

Nr 217          maj 2018 

https://maps.google.com/?q=Sk%C3%A4rb%C3%A4ck+5&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sk%C3%A4rb%C3%A4ck+5&entry=gmail&source=g
http://www.skarbacksfargard.se/
http://www.facebook.com/skarbacksfargard


Ett av passen under dagen var löptek-
nik med Annelie Bohman från 
Växjö.  Det framkom önskemål efter 
detta pass att hon skulle komma till-
baka. Efter lite pusslande har vi nu 
hittat tre datum i vår/sommar. Dessa 
tillfällen vänder sig till likväl vana 
som ovana löpare, hon lägger upp 
passen så att alla kan vara med.  

Datum och tid: 

Söndagen 13/5 kl 17 
Korta intervaller 

Torsdagen 24/5 kl 18 
Backträning 

Söndagen 10/6 kl 17 
Långa intervaller 

Hon kommer att instruera oss i 
löpskolning och teknik i de olika mo-
menten. Man behöver inte kunna 
delta vid alla tillfällen för att vara 
med.  Vi kommer att springa fram/till-
baka vilket gör att man kan helt indi-
viduellt bestämma tempo och hur 
man vill lägga upp det. 

Vi träffas vid gympahallen i Ramkvilla 
och utgår därifrån. Vi håller på ca 60 
min. 

Kostnad: 250 kr samt medlemskap i 
Örjansklubben.  Betalning på plats, 
kontant eller swish. 

För att veta om intresse finns önskar 
jag att ni anmäler er till mig via sms 
eller ringer på 0703-44 36 78 senast 
6/5. Hör gärna av er om ni har några 
frågor. 

Hoppas att vi ses! 

Mvh  
Lina Hördegård 

Ledare Örjansklubben 

 
Heliga trefaldighets 
dag 27 maj kl 18 Ram-
kvilla kyrka 
  
Du som tycker om att sjunga, är van 
att sjunga i stämmor och gärna läser 
noter, är välkommen att vara med,  
Vi övar i Lina Sandellgården 7, 14 och 
21 maj kl 19-20.30. Sen sjunger vi i 
Ramkvilla kyrka. 
Ansvarig är Ulrika Kvarnström tfn 
070-6181274 

Tack 
 
till Putte och hans personal som 
gjorde det möjligt att, med hjälp av 
kaffe och våfflor, samla in pengar! 
 
När butiken stängdes och våfflorna 
var uppätna fanns 2500 kronor att 
skänka till Operation Smile. 
 
Svenska kyrkans syförening och Stick-
kafé i Ramkvilla. 
 

Ramkvilla frivilliga 
brandvärn 

  
De flesta vet väl att vi har ett brand-
värn i Ramkvilla. Brandvärnet bilda-
des 2000 och invigning var den elfte 
november. Anledningen till bildandet 
var att täcka upp Ramkvilla socken för 
Höglandets räddningstjänst. Tidigare 
hade Braås brandkår blivit kallad, när 
det hände något i sydligaste delen av 
Vetlanda kommun. Detta orsakade 
större kostnad för Höglandets rädd-
ningstjänst. En annan viktig aspekt 
var självklart att få ett bättre skydd 
och en snabbare insats i Ramkvilla 
med omnejd.  
  

Klas Håkanson gjorde ett gediget ar-
bete med att få till stånd värnet. Han 
hade kontakter och dialog med Vet-
landa kommun och Höglandets rädd-
ningstjänst och han var även brand-
man ett antal år. I sammanhanget får 
inte glömmas alla andra brandmän 
som under åren bidragit med en god 
insats för värnet och bygdens trygg-
het. 
  

Utrustningen har förbättrats med ti-
den och vi har nu en riktig brandbil 
med utrustning som hjärtstartare, 
andningsskydd, säkerhetsselar, mo-
dern motorspruta och det mesta an-
nat som kan tänkas behövas vid en 
räddningsinsats. 
  

Värnet drivs som en förening. Frivilligt 
brandvärn betyder att man gör allt på 
frivillig basis. Om man är tillgänglig 
och vill åka på ett larm, så gör man 
det. Vi ska dock helst vara minst tre 
personer när vi åker.  
  

För att vi ska hålla oss uppdaterade så 
ordnas övningar hos Räddningstjäns-
ten i Vetlanda några gånger per år. 

När vi är ute på larm får vi betalt, 
men ej på övning. 
  

Om du är intresserad att göra en sam-
hällsinsats, så är du välkommen att bli 
en av oss i värnet! Om du har lastbil-
skörkort är det ett plus, men inget 
måste. Vi är för närvarande lite kort 
med brandmän så en utökning skulle 
vara mycket uppskattat. 
  

Vi som är brandmän nu: 
Ove Larsson 

Stefan Larsson 

Magnus Lamme 

Anton Lamme 

Daniel Bolsgård 

Bertil Johansson 

Gunnar Stålhand 

Joakim Sjöstrand 

Niclas Franzén 

  

Hör gärna av dig till någon av oss om 
du har några frågor eller är intresse-
rad av Ramkvilla frivilliga brandvärn!  
 

Niclas Franzén 

 

 
Vill du ingå i Hem-
bygdsföreningens val-
beredning? 
 
Valberedningen i Hembygdsför-
eningen har som uppdrag att lämna 
förslag till namn i det verkställande 
utskottet där ordförande, vice ordfö-
rande, kassör och sekreterare ingår. 
Arbetsgrupperna väljer själva in nya 
medlemmar vid behov eller som er-
sättare för någon som vill lämna grup-
pen. På årsmötet avgick valbered-
ningen och det var inte någon av de 
närvarande som ville ingå i valbered-
ningen. Årsmötes beslut blev att han-
tera frågan på kommande styrelse-
möte. Är du intresserad eller har för-
slag på namn, hör av dig till Magnus 
Färjhage, Jan-Olof Karlsson, Sture 
Lamme eller Liselott Franzén. 
 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande i Ramkvilla Hembygdsför-
ening 

 
 
 
 



Plymska Huset i 
Bäckaby 
 
Maj  2018   

 
Onsdag      2       
Fläskpannkaka.   
Rabarberkräm med grädde. 
 
Torsdag     3       
Kalops med potatis. 
Gammaldags fruktsoppa. 
 
Onsdag     9        
Raggmunk med fläsk. 
Glass med jorgubbsås. 
 
Torsdag    10      
Kristihimmelfärd. 
STÄNGT. 
 
Onsdag      16      
Isterband med skånsk potatis. 
Blåbärsoppa med grädde.                       
 
Torsdag     17     
Kycklingcurry med ris.                            
Citronfromage.  
 
Onsdag      23    
Frukostkorv med pepparrotssås och 
potatis. 
Cheesecake.  
 
Torsdag     24      
Ost/skinkpaj med sallad. 
Kladdkaka med grädde. 
                            
Onsdag     30       
Fiskpanetter med potatismos. 
Fruktsallad med grädde. 
 
Torsdag    31      
Kasslergratäng. 
Rodgrod med fløde.    
                          
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80 kr.  
Välkomna att beställa av Dorrit 
Trolle  0383–72 14 64, 070–542 55 17  
eller av Marie Hjort 070–66 22 444. 
 
Föranmälan senast tisdag kl 
12.00.                      
 

 
 
 
 

Ett fågelhus berättar 
 
Allra först hade jag min givna plats i 
Broddatorp i Ramkvilla socken. Däref-
ter fanns jag i många år i Skärbäck för 
att sedan flytta till Gläntan i Ram-
kvilla. I Gläntan har jag nu funnits i 
sex år.  
  

När jag bodde i Skärbäck blev jag om-
målad i färgerna rött och svart. Jag 
fick vita knutar och färgen jag måla-
des i var den som Nils Andersson fick 
över, när han målat boningshuset. 
  

Ett blåmespar bygger, år efter år, sitt 
bo överst i mitt hus. Jag har noterat 
att de först äter rejält för att därefter, 
så småningom, bygga sitt bo. Men det 
är inte bara blåmesarna som äter ur 
mitt hus. Talgoxar, svartmesar och 
nötväckor äter också av maten som 
mitt värdpar, Ulla och Nils Andersson, 
lägger ut. 
  

 
 

Jag märker att mitt värdpar tycker det 
är intressant att nu på våren väl-
komna fågeläggen och så småningom 
fågelungarna i slutet av maj. Äggen är 
blå-vit-prickiga och det kan finnas 
sex-sju ägg i mitt hus. Det är bara ho-
nor som ruvar. Hanen vaktar och be-
vakar sin blivande familj.  
  

Jag har noterat att Ulla ibland lyfter 
på taket på mej och tittar ner på de 
nykläckta blåmesungarna. Jag har inte 
märkt att dessa har blivit rädda för 
påhälsningen utan lugnt väntat på att 
föräldrarna ska komma med mat till 
dem så att de så småningom ska bli 
flygfärdiga och lämna det trygga bo-
endet i mitt fågelhus. 
 

 
 

TRO DET om ni vill!  
Men … 

faktum är att det var skidtävling i 
Ramkvilla i söndags den 3 maj. 

  
Rubriken är från  
Vetlanda-Posten i början av månaden 
maj 1970. 
  

Att Örjansklubben stod för detta nå-
got originella arrangemang mitt i vår-
vädret kan man ta del av i reportaget. 
När man läser vidare får man reda på 
att tävlingen gick av stapeln i Barka-
ryd och att det var en klubbtävling för 
Örjansklubbens medlemmar.  
  

Tävlingen hölls på en norrsluttning på 
omkring 300 meters höjd där det 
fanns halvmeterdjup snö. Området 
som var snötäckt var ett fem till sex 
kvadratkilometer stort område. End-
ast några hundra meter därifrån 
blommade blåsipporna, noterade tid-
ningens utsända. 
 Man tävlade över två kilometer och 
snabbast var 
Agne Fager följd av Jan-Erik Karlsson 
och Göte Lindberg. På bilden syns 
dessa tre åkare tillsammans med Ing-
var Johansson. 
  

Hämtat ur Inger Melkerssons ur-
klippsbok 

Kerstin F. 
 

 
 

 
Trampa i klaveret…. 
 
….gör vi alla. Somliga ofta, somliga 
mindre ofta. Jag har tidigare delat 
med mig av några fadäser och bisarra 
klantigheter i denna trevliga publikat-
ion, och nu när vi börjar planera för 



våren och försommaren kom jag att 
tänka på barnens skolavslutningar 
och särskilt den när sonen Mikael 
hade avslutning i sjunde klass. Avslut-
ningarna i Stockholms innerstadssko-
lor sker vanligtvis i en kyrka och efter 
att ha varit i Gustav Vasakyrkan vid 
Odenplan i flera år på dessa fina till-
ställningar var det nu dags igen. Min 
arbetsplats låg på några minuters 
språngmarsch från Odenplan och 
kraftigt försenad på grund av en 
kundfråga som inte kunde skjutas upp 
till senare kom jag iväg. Full fart in i 
kyrkan där klasserna var utspridda, lä-
rare och elever om vartannat. Var är 
Micke? Grabbade ett programblad 
och började irra runt, kh (kära hust-
run) skulle ha tagit plats i förväg, var 
gömmer hon sig nu då? Plötsligt dy-
ker Mickes fröken upp – ”nämenhej 
Ingvar, vad gör du här”? Blixt och 
dunder - fel kyrka! Jag stammade 
fram något osammanhängande och 
”jodå, Micke mår bra tack”, och satte 
iväg i full fart norrut. Micke hade nu 
börjat på högstadiet i Matteusskolan 
och deras avslutningar är i Matteus-
kyrkan uppe på Vanadisvägen. Helt 
sanslöst att glömma det, men vanans 
makt är stor. Med en puls på 220 kas-
tade jag mig in i rätt kyrka precis som 
programmet började, hittade snabbt 
min glatt vinkande kh som hade en 
plats i beredskap och försökte dölja 
min andhämtning så gott det gick. 
När hon nyfiket frågade varför jag 
krampaktigt höll i programbladet från 
Gustav Vasa kyrka och Mickes gamla 
mellanstadieskola låtsades jag inte 
höra. 
  
Ingvar Fröberg 
numera stockholmare på heltid 
 
 

En ny flaggdag 2018    

  

Att vi i Sverige har flaggdagar är något 
som går knappt hundra år tillbaka i ti-
den. Den blågula svenska flaggan är 
känd sedan mitten av 1500-talet, men 

det var först i slutet av 1800-talet 
som den började användas i någon 
större utsträckning. När svenskar i 
början av förra seklet hissade flaggan 
fanns inga givna dagar som var flagg-
dagar. 

  

Först 1939 kom det på ett enskilt ini-
tiativ av Bestyrelsen för svenska flag-
gans dag en rekommendation 
om vilka dagar som skulle vara flagg-
dagar. Detta var enbart rekommen-
dationer. Bland de dagar som upp-
togs i många almanackor var exem-
pelvis nyårsdag, påskdagen och första 
maj samt kungens, drottningens och 
kronprinsens födelse- 
och namnsdagar. 

  

1982 kom en förordning från rege-
ringen där det bestämdes vilka dagar 
som skulle vara allmänna flaggda-
gar (nyårsdagen, kungens födelsedag, 
FN-dagen med flera dagar). 

I utredningen Svensk veteranpolitik – 
Ett ansvar för hela samhället föreslår 
”Veteranutredningen” att: 

29 maj blir allmän flaggdag och be-
nämns Sveriges veterandag. I det ar-
bete som lett fram till regeringens be-
slut yttrade sig bland andra Konstitut-
ionsutskottet: sedan 2008 högtidlig-
hålls den 29 maj som veterandag 
inom Försvarsmakten. Veterandagen 
syftar till att hedra personal som del-
tar eller har deltagit i nationella eller 
internationella militära operationer 
och att högtidlighålla minnet av stu-
pade och omkomna. Ett viktigt steg 
på vägen att utveckla högtidlighållan-
det av veterandagen är att göra den 
till allmän flaggdag. Utskottet anser 
därför att veterandagen den 29 maj 
bör bli allmän flaggdag. 

  

Riksdagen röstade i enlighet med 
KU:s rekommendation och regeringen 
gick sedan på samma linje när man 
den 24 maj 2017 tillkännagav att 29 
maj från och med år 2018 ska vara all-
män flaggdag. 

  

Texten ovan är fritt hämtat och cite-
rad från Wikipedia 
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