
Ramkvilla – Vetlandas 
vackraste plats! 
 
Så blev det klart, det många av oss re-
dan visste, Ramkvilla är utsett till Vet-
landas vackraste plats. Inte en rad om 
det på Vetlanda-Postens första sida – 
fy skäms på er VP, men väl en helsida 
inne i tidningen. Flera bilder och bra 
text, tack för det i alla fall. Tack, tack 
alla ni som gjorde jobbet och röstade 
fram vår bygd. Värt att poängtera 
tycker jag är att vi vann stort! Vi fick 
171 röster och Illharjen som kom tvåa 
fick bara 105 röster. Vi hade flera 
vackra platser i kommunen att kon-
kurrera med men VI VANN! 
 
 

 
 
 
Jag drömmer om att några ur den 
ringlande kön sommartid hos Puttes 
gör sitt sommarboende här perma-
nent istället. Att folk handlar mer hos 
Putte, att de nyttjar lokala hantver-
kare, tankar mer i macken, blir aktiva i 
Hembygdsföreningen och Örjansklub-
ben, besöker Ramoa mer, spelar mer 
golf. Mer, mer, mer av allt. Det är vad 
vi behöver. Som Folke Hedberg sa i VP 
”Vackra vyer är bra, men de går inte 
att leva på”. Tänk om Ramkvillas be-
folkning ökade, tänk om skolans loka-
ler inte räckte till och vi fick bygga ut. 
Tänk om det lönade sig att öppna 
wärdshuset igen. Tänk om fler företag 

startade här, tänk om Puttes gick en 
lysande framtid till mötes. Tänk om…  
 
Vi får alla fortsätta att arbeta för en 
levande bygd, precis som vi gör idag. 
Hoppas fler hörsammar och inser vil-
ken livskvalité landsbygden erbjuder 
året runt och inte bara sommartid. 
 
Maria Lamme 
Stolt Ramkvilla-ambassadör 
 

Syföreningsauktion  

 
30 nov kl 18.00, församlingshemmet. 
 
Välkomna till vår årliga auktion. Kaffe, 
kakor och ostkaka att förtära. Jimmi 
Olsson håller i klubban och vi hoppas 
på mycket att sälja och givetvis 
många glada köpare. Vi tar gärna 
emot paket till paketlotteriet.  
 
Välkomna till en trevlig kväll i god ge-
menskap. 
 
Syföreningen/Gunilla 

 
Servering under jul-
marknaden 
 
Kaffe och våfflor första december kl 
16-18 på Ramkvilla Wärdshus.  
 
Ramkvilla kyrkliga syförening  

 
Välkommen till  
Annandagskören! 
 

Tycker du om att sjunga, och gärna 
med andra? Tycker du om julsånger? 
Läser du lite noter? Då är nog 
ANNANDAGSKÖREN något för dig! 
 
Vi övar vid följande tillfällen: 

Måndag 3/12 och måndag 10/12 kl 
19-20.30 i Lina Sandellgården, 
lördagen den 15/12 kl 9-12 i Fröde-
ryds kyrka, samt måndag 17/12 kl 
19-20.30 i Fröderyds kyrka. 
 
Du kommer få musikfiler att öva till, 
på din dator. Körprojektet avslutas 
Annandag jul 26/12 kl 18 i Fröderyds 
kyrka. 

 
 

För mer info, kontakta kantor Ulrika 
Kvarnström. 
ulrika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se, 
070-618 12 74 
 

 

Lillejul i Skärbäck 
 
Det firas Lillejulafton i Skärbäcksgår-
den den 16:e december kl 15.00. Det 
bjuds på risgrynsgröt och skinkmacka 
så anmäl er till Inger A (073-540 96 
76) eller Inger H (073-210 21 24) så vi 
lagar lagom mycket gröt.  
 
Det kostar inget men tag med en vinst 
eller två till lotterierna. 
 
Välkomna önskar SKTF 

 
Tack! 
 
Ramkvilla Hembygdsförening har i år 
försett sockenfilmen med namn på de 
medverkande. Filmen spelades in un-
der åren 1962-1966. 
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Som medansvarig för tillkomsten av 
Ramkvilla Sockenfilm vill jag först 
framföra ett stort tack till Christina 
Petersson och hennes familj för det 
ideella arbete de gjort med att upp-
rätta ett personregister över de med-
verkande i filmen. Speltiden är en och 
en halv timme. Antalet aktörer är om-
fattande. Att ange dem i rätt ordning i 
de olika sekvenserna har krävt nog-
grannhet och lång tid. 
 
Det andra viktiga momentet i doku-
mentationen har varit att från regist-
ret överföra namnen till filmen. Också 
det ett komplicerat och knåpigt ar-
bete som uppdragits åt Anton 
Lamme. 
 
Genom detta komplement har sock-
enfilmen fått ett än större kulturvärde 
som ett tidsdokument över Ramkvilla 
på 1960-talet. De medverkande har 
fått en plats i historien och är inte 
vem som helst. 
 
Tack till Hembygdsföreningen för 
kompletteringen. 
 
Till alla aktörer i Ramkvilla Sockenfilm 
och till alla som medverkat till till-
komsten vill jag passa på att framföra 
ett respektfullt och stort tack. 
 
Harald  

 
Julmarknad 
ÄNDRING 
 
Julmarknad vid kyrkan lördagen 1 de-
cember 16-18 – FLYTTAD TILL PUTTES 
PARKERING. 
 
Boka bord hos Lotta Franzén 072 
2171255 
 

Julskyltning, påmin-
nelse och viss ändring 
 
Liksom föregående år kommer Puttes 
Lanthandel att vara öppen en stund på 
kvällen den 1/12, kl 16-18. 

Då har vi fått upp alla tomtar som 
sjunger, spelar och blinkar. Kom och 
tryck på dem alla och försök att lista ut 
hur många som egentligen finns. Det 
är många så mycket är säkert.  

Naturligtvis håller vi öppet som vanligt 
under dagen. Under kvällen är inte 
den manuella charken öppen.  
 

Hjärtligt välkomna till oss  

Putte, Helene, Siw & Anita 

 
Litauen insamling – 
snart är det Jul igen! 
 
Under tiden 20/11 – 9/12 2018 
samlar vi in lite julgåvor till ”våra” 71 
barn på barnhemmet i Kedainiai, Li-
tauen, till de 140 inkomstlösa famil-
jerna i samma kommun samt ett sjuk-
hem med 200 patienter i Jotainiai.  
 
Vill du bidra med en burk/påse torra 
kakor, pepparkakor, kex, O’Boy, rus-
sin, fikon, nötter eller mandel, så blir 
glädjen stor. Andra förslag är kryddor, 
ris, pasta, havregryn, kakao, vanilj, ve-
temjöl eller socker.  
En chokladbit, en klubba, småpaket 
russin eller lite smågodis, allt är väl-
kommet. (Vi försöker få ihop 100 go-
dispåsar!). Andra förslag är ljus, vär-
meljus, servetter, konserver, bit-
socker eller ett paket kaffe till de 
äldre. Hygienvaror är ständiga bristva-
ror både på barnhemmet, i familjerna 
och på sjukhemmet. (Tvål, 
dusccreme, tandborstar, tandkräm, 
deo, raklödder, engångsrakhyvlar, 
tops, bomull, bindor o tamponger lik-
som tvättmedel och diskmedel). beg. 
leksaker, pussel, gamla lakan och 
handdukar ja, det mesta är gång-
bart.  En enda liten sak gör stor skill-
nad för den som inget har!  
 
Varorna kan lämnas hos oss på Sol-
rosvägen 28, Rottne. Skriv gärna från 
vem det är, om vi ej är hemma. 
Svårt att ta dig hit? Vi kan hämta (ring 
0470-914 09, 070-966 19 40). 
Absolut sista dag för inlämning är 
söndagen den 9 dec.  
 
Vill du ge ett ekonomiskt bidrag är 
kontot  
9420 443 3987 (Forexkonto, motta-
gare: Isaksson) 
TACK för att ni bidrar och hjälper till 
att sprida julglädje! 
Barbro, Rune, Nina Isaksson 
 
OBS! Det blir ingen allmän insamling 
av kläder, skor o. dyl. till våren. Efter 

8 år, stigande ålder och diverse kräm-
por orkar vi inte längre packa och 
kånka runt lådor o säckar, hur gärna 
vi än skulle vilja. Det har helt enkelt 
blivit en för stor verksamhet. I år blir 
omfattningen minst 250 m3. Vi kom-
mer att fortsätta i mindre skala och 
samarbeta med våra barnloppisar, 
stickkaféer o privat-personer, som 
stickar, virkar och syr samt de företag, 
som fortsatt vill stödja oss. Tack till er 
alla som bidragit under åren och gjort 
det hela möjligt.  

 
Fototävling Ramkvilla 
 

Fototävling utlyses:  
Min finaste bild av Ramkvilla 
 
Nu är det dags att leta fram dina fin-
aste bilder från Ramkvilla eller kanske 

ta ett nytt foto. En stämningsbild från 
någon av våra sjöar. En bild på 
gänget. Aktiviteter i Ramkvilla. Skogs-
promenaden. Utsikter. En vardags-
bild. Du bestämmer.  
 
Vetlanda-Postens läsare utsåg Ram-
kvilla som Vetlandas vackraste plats i 
början av november. ”Luften är kris-
pig och vattnet ligger näst intill stilla i 
Klockesjön. Naturen har överhanden i 
Ramkvilla.” Låt oss visa upp vår vackra 
bygd i den här tävlingen.  
 
Gör så här: 
Maila en digital bild till e-postadres-
sen ramkvillabild@gmail.com Ange 
fotografens namn, e-postadress och 
telefonnummer. 
 
Senast den 31 januari 2019 vill vi ha 
bilderna.  

 
Reglerna är enkla: 
* Max tre (3) bilder per person får 
lämnas in 
* Om någon annan än du har tagit bil-
derna måste fotografen vara tillfrå-
gad. 
* Vi har rätten att publicera bilderna 
på Ramkvillas hemsida, www.ram-
kvilla.se 
* Ingen ekonomisk ersättning ges för 
bildpubliceringen 
* En jury på två personer utser ett an-
tal bilder som läggs i ett bildspel på 
vår hemsida.  
* Vinsten? Äran förstås. 
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En jury, bestående av webbredaktö-
ren och medlemmen i Vetlanda Foto-
klubb Karin Gustafsson och Magnus 
Färjhage kommer att utse vinnande 
bilder.  
 

Sponsra  
SockenMagazinet 

Som ni vet står SockenMagazinet på 
två ben. Det ena är era bidrag i text 
och kalendarie och det andra är 
sponsringen. 

Att sponsra kostar 600 kr och alla kan 
göra det, privatpersoner, föreningar 
eller företag. Hör bara av er så kom-
mer ni med på listan. Man kan vara 
med en gång eller återkommande på 
regelbunden basis.  

SockenMagazinet kommer ut med 11 
nummer per år och i nuläget saknar vi 
några till nästa år. 

Sponsorpengarna används till Post-
Nords distribuering ut i våra brevlå-
dor.  

 

Hör av er 

Annica 

Boklåda hos Puttes 

Du vet väl om att det finns en boklåda 
i entrén hos Puttes? Däri lägger man 
de böcker man själv har läst och inte 
vill ha kvar i bokhyllan hemma. Det är 
fritt fram för vem som helst att låna 
eller ta de böcker som ligger där. Ett 
litet minibibliotek i all sin enkelhet. 
Skillnaden är att här behöver du inte 
lämna tillbaka din bok!   

Bidrag 
 
Vi får regelbundet uppskattning för 
att detta blad fortsätter komma efter 
18 år. Men, men…. Till förra numret 
bad jag flera att skriva för att kunna 
fylla tomrum. Mest intressant blir det 
ju om det är varierat innehåll – så DU 
behövs. Ni har ju genom åren märkt 
att det krävs inga yviga ord eller färg-
starka berättelser för att det ska upp-
skattas av de som läser. 
 
Kanske är du nyinflyttad och vill pre-
sentera dig? Kanske önskar du en 
kompis att cykla eller promenera 

med? Folk flyttar av och nya flyttar in, 
ibland kanske både föreningar och fö-
retag skulle vinna på att presentera 
sig här i SockenMagazinet? 
 
Längst ner på kalendersidan hittar ni 
vår mailadress! Tack för att ni bidrar! 
 
Maria Lamme 

 
Plymska Huset i 
Bäckaby 
             

December 2018   

 

Onsdag      5       
Biff á la Lindström med potatis. 
Banana Split. 
 
Torsdag    6 
Stekt saltsill med löksås och potatis. 
Glöggkokta päron med grädde. 
 
Onsdag     12  
Korvgryta med potatis. 
Ostkaka. 
 
Torsdag    13       
Thaisoppa med ostfralla.  
Kladdkaka med grädde. 
 
Onsdag      19    
Julbord 
Pris 150 kr 
 

 
 

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. 
 


