
Lotteri på Marknaden 
 
Så var det dags igen för Marknad och 
Kyrkliga syföreningens lotteri. Vi står 
som vanligt i en av bodarna och säljer 
lotter. Vinster på var tionde lott och 
vinster väljer man själv bland bröd, 
frallor, bullar, sockerkakor och små-
bröd. Vi tar gärna emot vinster freda-
gen den 1 juni kl 17 - 18 i Försam-
lingshemmet.  
 
Syföreningen/ Gunilla 
 

 

Sommarlovsaktivitet 
för barn 6-12 år 

Fyra fredagar i rad med start from 
veckan efter midsommar kommer 
danslärare från Studio Move it att 
hålla danskurs för barn i Ramkvilla 
gymnastiksal. Barnen kommer att få 
möjlighet att prova på olika dansstilar 
under dessa tillfällen. 

Aktiviteten är gratis och öppen för 
alla barn mellan 6-12 år. Barnen 
kommer att delas in i två grupper, 6-8 
år och 9-12 år. 

Håll utkik efter mer information på 
Ramkvillas och Skärbäcks facebook-
sida, anslagstavlor och på skolan. 

Aktiviteten anordnas av Skärbäcks 
Kultur och Turistförening som bevil-
jats bidrag av Vetlanda Kommun för 
denna sommarlovsaktivitet. 
 

/Elsa Anderman och Maria 
Lewinowitz 

 

 
 
 

Hjulfest 2018 
 
Nu är det dags att boka in årets hjul-
fest. Den 8/9 är datumet och vi hop-
pas på minst 21 par för att det ska bli 
riktigt bra. 
 
Anmälan gör ni senast 19/8 till Lina 
eller Anita. 
 
Efter anmälan sätter sej underteck-
nande och gör ett ”körschema” som 
kommer ut till er. En avgift på 150 kr 
per par är tänkt för vissa omkostna-
der. 
 
Lina Hördegård 070-344 36 78 
Anita Färjhage 070-682 77 90 
 
Boka in detta det är riktigt roligt.  

 

 

Valborg 

Styrelsen vill börja med att tacka alla 
som varit inblandade i planering, ge-
nomförande, köp av lotter och inte 
minst besökt valborgsfirandet i Ram-
kvilla. Detta år hade vi tyvärr vädret 
emot oss så våra nedbrytningsbara 
ljuslyktor får vi spara till nästa år. Er-
land Fager lyckades dock få eld på 
majbrasan och några tappra delta-
gare kunde få både ljus och värme. 
Vinsterna i Valborgslotteriet gick till: 

Två vinster a 1000:- gick till Alfred 
Hördegård samt Inger Melkersson 

Sex vinster a 500:- gick till Annie Hjäl-
mefjord, Helena Karlsson, Annika Ha-
raldsson, Ulf Hördegård, Mattias Arv-
säter samt Stefan Bergqvist 

Nytt för i år var den nyinköpte scenen 
som kommer spara många ideella 
scenbyggartimmar. Scenen går även 

att hyra för föreningar, privatperso-
ner eller företag och fungerar både 
inne och utomhus. Varje scendel som 
finns för uthyrning är 1*2m och Ör-
jansklubben har 9 st vilket gör att en 
scen på 6*3m är möjligt, eller varför 
inte en 18m lång catwalk….   

Styrelsen funderar mycket på hur val-
borgsfirandet skall se ut i Ramkvilla 
framöver. De senaste åren har val-
borg varit en förlust och att både gå 
back ekonomiskt samtidigt som det 
kräver många ideella timmar håller 
inte i längden. Hur ser du som bo-
ende i Ramkvillabygden på valborgsfi-
randet? Tips, idéer eller eget engage-
mang tas tacksamt emot.  

Gå gärna in och gilla vår FB sida som 
nu skall börja användas mer, sök på 
Örjansklubben. Där kan man fråga om 
scenen, tipsa om Valborg mm. Det 
går också bra att kontakta klubben via 
mail, orjansklubben@gmail.com.  

 

/ Styrelsen Örjansklubben 
 

Särskilt omnämnande 

Vid förra årets utdelning av Årets 
Ramkvillabo fick Rickard Melkersson 
ett särskilt omnämnande med tanke 
på allt hans arbete inför Södras ned-
läggning av sågen. 

I år tar jag mig friheten att här ge ett 
särskilt omnämnande till en person 
som borde fått utmärkelsen Årets 
Ramkvillabo för länge sedan. Det är 
Magnus Färjhage! Han kom hit år 
2000 och har sedan dess varit otroligt 
aktiv i vår hembygd. Hans själ och 
hjärta brinner för Ramkvillabygden 
och han lägger, ofta i det dolda, ner 
otaliga ideella timmar för att vår bygd 
ska utvecklas. Han är en aktiv man 
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som tycks hinna med precis hur 
mycket som helst. 

Magnus, jag vill bara på detta sätt 
tacka för alla dina insatser genom 
dessa 18 år. Jag, och jag vet många 
med mig, är så tacksamma för allt 
jobb du har lagt ner. Det syns, du gör 
stor skillnad!! Hoppas du orkar fort-
sätta – det behövs fler Magnus 
Färjhage i Ramkvilla. 

Maria Lamme 

Utveckling – mer än 
siffror och ekonomisk 
tillväxt 

Även om jag förstår att det för gi-
vare, skattebetalare och andra finan-
sierare av bistånds- och utvecklings-
projekt är viktigt att kunna se mät-
bar skillnad av de pengar som spen-
deras så kan det ibland vara svårt att 
rent kvantitativt mäta förändring. 
Sociala aspekter så som ökat själv-
förtroende, mentalt stöd eller nya 
vänner kanske inte alltid kommer 
fram när fokus ofta sätts på att bi-
stånd ska bidra till ekonomisk ut-
veckling. 

Missförstå mig rätt – jag tycker också 
att det är viktigt att pengar i utveckl-
ingsprojekt resulterar i en förbättrad 
ekonomisk situation för samhällen 
och individer, men därmed inte sagt 
att andra aspekter också är viktiga att 
fokusera på. 

Detta märkte jag tydligt under hösten 
då jag befann mig i Chitwan i Nepal 
där jag jobbade för MADE-Nepal, en 
nepalesisk partnerorganisation till 
den svenska organisationen Individu-
ell Människohjälp (IM). Att utveckling 
är ett brett begrepp som innefattar 
mer än ekonomisk utveckling fram-
kom särskilt under en fältresa till Ark-
hala, en by i de nepalesiska bergen dit 
jag följde med min kollega Sadiksha. 
Under våra dagar i bergen där vi ge-
nomförde en studie med fokus på 
kvinnors egenmakt, träffade vi flera 
grupper och jag fick chans att inter-
vjua ett antal kvinnor som alla vitt-
nade om positiva aspekter av att vara 
en del av de jordbruksgrupper som 
MADE-Nepal tillsammans med IM 

startat upp i området. Att tillsam-
mans med lokalbefolkningen forma 
jordbruksgrupper har visat sig vara 
ett lyckat koncept till utveckling. Del-
tagarna, som kommer från marginali-
serade och socioekonomiskt svaga 
grupper, får genom dessa grupper 
teknisk support och utbildning i håll-
bar jordbruksdrift, support och in-
formation om sina rättigheter gente-
mot lokala myndigheter samt materi-
ell hjälp i form av exempelvis plantor, 
getter eller material för att utveckla 
sitt jordbruk. Många grupper bygger 
även på en princip av att föra vidare 
till andra i området – får en exempel-
vis en get i support så behåller en den 
endast tills den har fött ungar, sedan 
ger en geten vidare till nästa person i 
gruppen.  

Man Kumari Nepali och Devi Chidi var 
två av de kvinnor som berättade om 
sina positiva erfarenheter från delta-
gande i lokala jordbruksgrupper. 

- Jag har alltid velat vara en del i en 
grupp och efter att ha blivit medlem i 
denna grupp har jag både fått ökat 
självförtroende och nya vänner, be-
rättar jordbrukaren Man Kumari Ne-
pali. 

Sedan gruppens start för två år sedan 
har Man Kumari varit medlem i Milan 
Mahila – en jordbruksgrupp bestå-
ende av 19 kvinnliga jordbrukare. 
Man Kumari berättar hur hon, genom 
gruppen, inte bara ökat sin kunskap 
och lärt sig odla lök och ingefära. 
Gruppen har också betytt mycket för 
Man Kumaris sociala liv. Under de 
månatliga mötena kan hon dela med 
sig av personliga problem till de andra 
medlemmarna och hon säger att 
gruppen är ett bra mentalt stöd. Som 
mamma till tre söner och en dotter 
önskar Man Kumari att ge sin dotter 
lika bra förutsättningar som hennes 
söner. Därför hoppas hon att, genom 
gruppen, kunna lära sig viktiga kun-
skaper som hon kan dela med sig av 
till sin dotter så att hon i framtiden 
inte behöver vara beroende av en 
man för sin försörjning. 

Devi Chidi, en annan jordbrukare som 
jag mötte under mina dagar i Arkhala, 
delar Man Kumaris önskan om sin 
dotters framtid. 

- Jag vill inte att mina döttrar ska be-
höva utstå samma problem som jag 
har gjort. Jag vill att de ska vara själv-
ständiga. Därför prioriterar jag deras 
utbildning, säger Devi Chidi som är 
vice ordförande i en av jordbruks-
grupperna. 

Devi fick själv aldrig möjlighet att ut-
bilda sig, men hon är nu beslutsam 
om att ge sina två döttrar en bättre 
start i livet. Devis äldre dotter stude-
rade upp till tionde klass innan hon 
blev gravid och fick avsluta sina stu-
dier. Hennes yngsta dotter studerar 
just nu på motsvarande högstadiet 
och Devi säger att hon kommer att se 
till att dottern ska få gå i skolan så 
länge hon önskar. Möjligheten att er-
bjuda hennes döttrar att studera 
istället för att jobba i hemmet beror 
delvis på Devis deltagande i jord-
bruksgruppen. Genom gruppen har 
Devi fått lära sig om såväl djuruppföd-
ning som grönsaksodling, vilket har 
inneburit en ökad inkomst. 

Det är trots detta inte enbart en för-
bättrad finansiell situation som Devi 
lyfter när vi pratar om hennes delta-
gande i gruppen. Hon säger att hon, 
genom att lära sig nya kunskaper, har 
blivit mer självsäker och att hennes 
förhållande till sin man förbättrats av-
sevärt. 

- Tidigare stöttade inte min man mig 
när jag ville börja med getuppfödning, 
men sedan jag blev medlem i gruppen 
och fått nya erfarenheter så är han nu 
stöttande i jordbruket, berättar Devi. 

Även om dessa kvinnor enbart är två 
exempel så visar de tydligt på att ut-
veckling kan ske på så många olika 
sätt och att finansiell utveckling inte 
är det enda väsentliga i utvecklings-
projekt. Sociala och mentala aspekter 
kan vara nog så viktiga för människors 
förbättrade livsvillkor.  

  

Trots att jag nu har lämnat Nepals 
landsbygd och istället spenderar da-
garna i Europakommissionens bygg-
nader i Bryssel så är detta något som 
jag försöker ta med mig. Att utveckl-
ing är mer än enbart siffror och kvan-
titativa mått är något som jag efter 



mina erfarenheter i Nepal är helt 
övertygad om.  

Nikolina Stålhand 

Ramkvillaborna har nu 
bildat ett sockenråd 

  
Visst är vi … 

många som varit med, 
många som minns, 
många som kämpat för förbättringar, 
många som kommit med idéer! 
  

I slutet av maj 1978, alltså för 40 år 
sedan, bildades Ramkvilla sockenråd. 
Idén till ett sockenråd hade mognat 
fram under studiecirkeln som avslu-
tats och som hållits under namnet 
”Ramkvillabygdens framtid”.  
  

I ”deklarationen” för det nybildade 
sockenrådet kan man i Vetlanda-Pos-
ten den 31 maj nämnda år läsa att rå-
det kommer att arbeta med för Ram-
kvilla aktuella frågor, som till exempel 
näringsliv och turism samt fungera 
som remiss för den näringslivsplan 
som Vetlanda kommun och Lant-
bruksnämnden är sysselsatta med.  
  

Ove Hördegård valdes till ordförande 
och berättade för tidningens utsände 
att målsättningen för det nybildade 
rådet är att försöka stoppa utflytt-
ningen från Ramkvilla. 
  

Övriga ledamöter i nybildade Ram-
kvilla sockenråd var Harald Johans-
son, Agne fager, Sven Tränk, Carina 
Hördegård, Åke Henriksson, Jan-Erik 
Karlsson, Torsten Henriksson, Inger 
Melkersson och Ingvar Johansson. 
Samtliga ledamöter valdes på ett år.  
  

Göran Sundén, som var lokaltidning-
ens utsända, avslutar reportaget med 
att poängtera att man vid samman-
sättningen av rådet tagit hänsyn till 
den geografiska situationen i sock-
nen. 
  

Ur Inger Melkerssons urklippspärm 

Kerstin F. 
 

 
 
 

Plymska Huset i 
Bäckaby 
 
Juni  2018  
 
Onsdag      6  
Nationaldagen.   
STÄNGT. 
 
Torsdag     7 
Pannbiff med lök och potatis. 
 Citronmarängpaj. 
 
Onsdag     13 
Fiskgratäng med potatis. 
Fruktsoppa. 
 
Torsdag    14      
Köttsoppa med ostfralla. 
Smulpaj med frukt. 
 
Onsdag      20      
Kycklingklubbor med klyftpotatis 
Nyponsoppa med grädde.                       
 
Torsdag     21       
Varmrökt lax med  
färskpotatis.                            
Jordgubbar med glass.  
 
Vi önskar alla våra gäster en  
trevlig och varm sommar och hälsar  
er välkomna åter den 22 augusti. 
                                  
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.  
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.                     

 

 

 

 

 

Förändring av Socken-
Magazinet 

 

SockenMagazinet kom till år 2000 när 
det arbetades med Leader-projektet. 
Största anledning till uppkomsten var 
att det behövdes en kalender för att 
inte aktiviteterna i vår lilla bygd skulle 
krocka. 

Senaste åren har Kerstin Fransson 
helt och hållet skött hela kalendern 
och sponsorer till SockenMagazinet 
själv. Dessutom skrivit många intres-
santa berättelser inne i magazinet. 
Men nästa nummer är hennes sista. 
Därefter kommer det inte att bli nå-
gon kalender mer om inte någon vill 
ställa upp och göra den.  

Frågan dyker självklart upp nu om vi 
fortfarande behöver SockenMagazi-
net? Räcker det med Anslagstavlan, 
Puttes affär och sociala medier som 
Facebook? Når vi dem vi behöver den 
vägen istället? Fundera gärna och hör 
av dig med synpunkter. 

Sen vill jag påminna om att vi även i 
år kommer att dra in augustinumret 
(beroende på semestern). Nästa num-
mer blir alltså juli-aug som kommer ut 
i slutet av juni och därefter sen i slu-
tet av augusti. 

Jag vore mycket tacksam för feedback 
på mina funderingar om SockenMa-
gazinet. Jag har tel 072-522 30 20 om 
ni vill slå en signal. Annars når ni mig 
via mejl sockenmagazinet@ram-
kvilla.com. 

 

Maria Lamme 
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