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Julias Salong
Tiden går fort när man har roligt, nu i
januari har jag haft frisersalong i Ramkvilla i två år!
Till en början kombinerade jag med
halvtidsjobb på skolan i Korsberga, senare mindre deltid på Ramkvilla fritids/skola, något jag tycker är väldigt
roligt att kunna göra.
I höst har jag börjat jobba på en salong i Vetlanda en/ett par dagar i
veckan också, men har samtidigt lika
mycket tider i salongen i Ramkvilla
som innan.
Tack till alla kunder, både här i bygden och i orter runtomkring, för att ni
gör det möjligt att ha en frisersalong i
Ramkvilla.

januari 2019
Stort tack också till alla er, drygt 70
våffelgäster, som lät er väl smaka!
Vi har skänkt överskottet till Svenska
kyrkans Julkampanj!
Inger A., Inger M., Sonja F. och Kerstin
för Svenska kyrkan i Ramkvilla

Välkommen på grötfest
till Ingaboda bygdegård
den 12 januari kl. 16.00
Julgröt & smörgås
Dans kring granen med sång
av Anders Axelsson
Kaffe & kaka
Tomtebesök

Varmt välkomna även i fortsättningen!
Julia Hördegård
Ps. Ett litet ord från hyresvärden. Jag
är så glad över att Julia finns i våra lokaler. Jag vet att jag inte är ensam om
att tycka det. Såväl unga som gamla
besöker salongen. Extra roligt att
många utifrån kör hit för att bli friserade. Viktigt med en levande by och
Julias Salong är en bidragande faktor.
Maria Lamme

Barn 1-15 år: 20 kr
Vuxna: 100 kr

Tack

Välkomna till en traditionell familjefest önskar Ingaboda bygdegårdsförening

Stort tack till er Birgit och Sture
Lamme för att ni upplät wärdshuset
för vår våffelservering den första december!

Årets Ramkvillabo
På Hembygdsföreningens årsmöte i
mars offentliggörs årets Ramkvillabo.
Utmärkelsen skall gå till någon som
gjort något extra för Ramkvillabygden, antingen det gångna året eller
över tid.
Nu vill vi veta vem du vill nominera till
denna utmärkelse. Skicka din nominering med kort motivering till sockenmagazinet@ramkvilla.com. Vi vill ha
din nominering senast den 31/1 2019.
Tidigare utmärkelser ser du nedan,
kanske kan det inspirera dig!
1996 Harald Johansson
1997 Thomas Lamme
1998 Magnus Walter
1999 Sonia Fransson
2000 Åke Nicklasson
2001 Klas Håkanson
2002 Stefan Josefsson
2003 Göran Rydén
2004 Arne Johansson
2005 Cajsa Håkanson
2006 Jan Evansson
2007 Sture Lamme
2008 SockenMagazinets redaktion
2009 Erik Blomkvist
2010 Owe Hördegård
2011 Lizzy Färdig
2012 (Ingen utdelning gjordes)
2013 Svante Zaar, Göran Fransson,
Yngve Fager
2014 Bengt Milton
2015 (Ingen utdelning gjordes)
2016 Lina och Pia Hördegård
2017 Maria Lamme
2018 Ulf Hördegård
Magnus Färjhage
Ordförande Ramkvilla Hembygdsförening

Örjansklubben skickar
ett tack
Nu har 2018 gått och som ordförande
i Örjansklubben vill jag passa på att
tacka för 2018 och önska alla medlemmar och läsare av sockemagazinet
en god fortsättning på 2019. Tack till
alla er som varit med och arbetat ideellt så att vi kan bedriva den verksamhet vi gör.
Tack för detta år önskar jag även hela
styrelsen: Sture Lamme, Bengt Milton, Fredrik Klitsch, Anton Lamme,
Ariane Lagerqvist, Asko Kurjenkallio
samt Erland Fager. Förutom styrelsearbete lägger de ner många timmar
med fotbollsskola, valborg, marknad
mm.
Ett tack vill jag även ge till de ledare
som håller i träningar mm, utan er blir
det ingen verksamhet. Johan Zaar,
Mikael Spetz samt Ulf Hördegård är
tre personer som under många år
både varit fotbolls- samt pingistränare. Lina och Pia Hördegård är två
andra eldsjälar som bedriver en stor
och uppskattad gympaverksamhet på
måndagar och torsdagar. Vi i styrelsen hör mkt gott om er och ni är
värda allt beröm!
För kännedom, under 2019 kommer
troligtvis en cykel- samt en ny skidkollektion att tas fram i Örjansklubbens
färger, håll utkik efter detta.
Du som är medlem är välkommen på
vårt årsmöte den 3/3 kl 3, lätt att
komma ihåg! Vi håller till i klubbstugan vid bron i Ramkvilla.
Är många fler som är värda ett tack,
några nämnda, några inte men ni är
alla en stor del i vår verksamhet.
TACK!
Jimmi Olsson,
ordförande Örjansklubben

Nyårshälsning från
Golfklubben och
Campingen
När du läser det här har tomten delat
ut alla klappar och det mesta av julmaten är slut. Det nya året ska snart
ringas in och man undrar så smått hur

2019 blir. Ska det bli mycket snö långt
in på året detta år också, ska sommaren bli lång och varm eller blir det
kanske kallt och regnigt? Viktiga faktorer som påverkar vår verksamhet
med golfspel, badgäster som köper
glass och fika eller campare som gästar vår anläggning. Svaret står skrivet i
stjärnorna och det är kanske bäst så.
Men planera måste vi och vi har
många idéer för de kommande åren.
Som vanligt försöker vi utveckla anläggningen så mycket som bara ekonomin och krafterna tillåter.
Det viktigaste är att vi snabbt får fler
toaletter, att renovera köket, att vi får
ett fint tävlingskansli samt att jämna
ut och rensa strandkanten ner mot
sjön mellan klubbhuset och Torpvägen. En ny badbrygga ska också på
plats och boulebanan som inte blev
gjord i år ska anläggas och tas i bruk.
En boulebana som vi hoppas och tror
att även icke-golfare ska utnyttja! Den
största nyheten vad gäller banan är
att vi ska installera bevattning på
2:ans fairway.
Allt detta ser vi som steg 1 i våra utvecklingsplaner som ska avslutas under 2019. I steg 2 (2020 – 2022) kommer vi att involvera övriga idrottsföreningar och hembygdsföreningen i
Ramkvilla och har planer på en utbyggnad av klubbhuset med en gemensam möteslokal för i första hand
våra ungdomar. Och varför inte ytterligare en lokal/studio för olika aktiviteter, typ golfsimulator och trackman? Omfattningen av steg 2, som innebär rejäla investeringar, hänger väldigt mycket på hur mycket bidrag vi
kan få från olika bidragsgivare och är
ännu så länge bara på idéstadiet.
Ja, detta om vad vi planerar för vår
hembygd och inte bara för våra medlemmar i klubben.
För övrigt tror vi 2019 blir ett bra golfår med förenklade regler på banan
som underlättar spelet och gör det
roligare. Vi kommer som vanligt att
ha 4-5 nybörjarkurser med början i
april och vi är en klubb som har
mycket förmånliga årsavgifter. Som
exempel kan jag nämna att en senior
hos oss betalar 2.950 kr och kan för
den summan spela hur många rundor
som helst, varje dag i veckan. I Araby
GK, Växjö kostar samma förmån mer

än det dubbla 6100 kr, i Glasrikets GK,
Växjö 5900 kr och i Vetlanda GK 5400
kr. I samtliga tre klubbar tillkommer
dessutom en spelrättsavgift på ca
7000 kr första året! Andra fördelar
med att vara medlem hos oss är att
man inte behöver förboka någon
starttid då vi så gott som aldrig har
någon köbildning men det bästa av
allt: vår bana håller garanterat samma
höga klass som de andras!
Så funderar du på att börja spela golf
så måste valet av klubb vara enkelt!
Håll utkik på vår hemsida www.ramkvillagolf.com till våren eller mejla
info@ramkvillagolf.com om du vill
veta mer om oss och våra nybörjarkurser! Du är varmt välkommen till
Den lilla klubben med den stora gemenskapen – Ramkvilla GK. Som
golfspelare eller bara för en fika. Vi
öppnar i påsk – om det är snöfritt!
GOTT NYTT ÅR
önskar Styrelsen/gm Elsa
Sture L, Magnus L, Owe H, Per-Arne
H, Karl-Olof B, Carola F, Christopher A

En påminnelse om
fototävlingen
Fototävling Ramkvilla
Fototävling utlyses:
Min finaste bild av Ramkvilla
Nu är det dags att leta fram dina finaste bilder från Ramkvilla eller kanske
ta ett nytt foto. En stämningsbild från
någon av våra sjöar. En bild på
gänget. Aktiviteter i Ramkvilla. Skogspromenaden. Utsikter. En vardagsbild. Du bestämmer.
Vetlanda-Postens läsare utsåg Ramkvilla som Vetlandas vackraste plats i
början av november. ”Luften är krispig 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-postadressen 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 bilderna måste fotografen vara tillfrågad.
* Vi har rätten att publicera bilderna
på Ramkvillas hemsida, www.ramkvilla.se
* Ingen ekonomisk ersättning ges för
bildpubliceringen
* En jury på två personer utser ett antal bilder som läggs i ett bildspel på
vår hemsida.
* Vinsten? Äran förstås.
En jury, bestående av webbredaktören och medlemmen i Vetlanda Fotoklubb Karin Gustafsson och Magnus
Färjhage kommer att utse vinnande
bilder.

