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Golfklubben våren
2019
Ett halvår har gått sedan den senaste
”rapporten” från oss. På medlemsmötet i november beslöts att vi ska satsa
på att göra vår golfklubb med servering, camping och området mot sjön
ännu mer funktionellt och vackert.
Redan 1 mars sätter vi gång med arbetet som vi hoppas ska vara klart
strax efter påsk i slutet av april. Vad
planerar vi då att göra? Jo, snygga
upp strandkant med borttagning av
träd m.m., anlägga en brygga nedanför klubbhuset, modernisera och utvidga kök, kansli och golfshop. Två
nya toaletter, inbyggt soprum och ett
helt nytt tävlingskansli. Två extra
elstolpar på campingen. Och den utlovade boulebanan kommer också på
plats - så snart vi kan enas om var den
ska ligga!
Vi planerar ytterligare byggnationer
och förändringar längre fram i tiden
tillsammans med övriga föreningar i
Ramkvilla. Vår vision är att vårt sjö
nära och vackra område kring badplats, golfklubb, camping, samlingsoch aktivitetslokaler, fotbollsplan,
tennisbana och boulebana ska bli en
attraktiv mötesplats i framtiden för
Ramkvillaborna – inte bara sommartid.
Men närmast i tiden vad gäller golfen
är vårt vårmöte/årsmöte som äger
rum lördagen den 23 mars på wärdshuset kl. 15.00-17.00 då vi också
kommer att informera om inplanerade tävlingar och aktiviteter. Varmt
välkommen!
Den årliga städdagen, extra viktig i år
med tanke på all renovering, planerar
vi som vanligt till lördagen före påskveckan, alltså den 13 april! Boka in re-

mars 2019
dan nu! Och i påskveckan har vi traditionsenlig kick-off med massor av
fina erbjudanden i shop och servering! Håll utkik på hemsidan!
Slutligen – nybörjarkurserna. Känner
du någon som funderar på att börja
spela golf? Den första Gröna kortet
kursen äger rum redan i slutet av
mars, helgen 29-31 mars. Som vanligt
en intensivkurs som innebär att du redan efter de här tre dagarna är licensierad att gå ut på banan och spela
när du vill. Kursavgiften 1600 kr är
godkänt som friskvårdsbidrag. Passar
inte den här helgen har vi bokat in två
helger till med gröna kortet kurser
före midsommar. Mer info om datum
och kurser hittar du på vår hemsida
www.ramkvillagolf.com.
För att nya medlemmar och nya golfare fortare ska komma in i gemenskapen i vår klubb har vi i år extra fokus på fadderverksamhet och personlig mentor.
Ja, det ser ut som att det blir ett riktigt fint år i år vad gäller det vi kan
fixa själva. Nu återstår bara ett bra
golf-och badväder! Men det får vi be
högre makter om!

Jo, föreningarna i Ramkvilla - Örjansklubben, Hembygdsföreningen
och Golfklubben – planerar att bygga
ett Aktivitetshus i anslutning till nuvarande Ramkvilla golfklubb, lokaler
som kan användas som samlingslokal
för föreningarna men också som aktivitetshus för barn- och ungdom i bygden hela året runt.
På mötet den 12 april vill vi gemensamt diskutera vilka typer av aktiviteter som vi skulle kunna ha klubblokalerna till. Vad är det som du saknar
mest? Vad skulle du vilja göra efter
skolan eller på helgerna tillsammans
med kompisarna och som du inte kan
göra idag? Vi vill att du spånar kring
det här och pratar med dina vänner
och tar med tankarna och idéerna till
mötet. Alla idéer är bra idéer.
I aprilnumret av Sockenmagazinet
återkommer vi med fler detaljer kring
anmälan men vet du redan nu att du
vill komma så mejla info@ramkvillagolf.com och skriv ”TACO-kväll” i rubriken.
Vi ses fredagen den 12 april!
Örjansklubben/Hembygdsföreningen/Ramkvilla Golfklubb

Ha en bra vår!
Önskar Styrelsen i Ramkvilla Golfklubb/Elsa

Upprop!
DU SOM ÄR MELLAN 7 OCH 25 ÅR
OCH BOSATT I ELLER I NÄRHETEN AV
RAMKVILLA!
Vill du vara med och påverka ungdomsverksamheten i Ramkvilla! Självklart vill du det! Boka redan nu in en
TACO-kväll på Wärdshuset fredagen
den 12 april!
Varför?

Årsmöte med
Hembygdsföreningen
Kjell Gunnarsson minns
Söndagen den 17/3 kl 14:00 är du välkommen till Nygårdskyrkan för att
delta på Hembygdsföreningens årsmöte.
Årsmötet börjar med föredrag av Kjell
Gunnarsson, Hjältaryd som berättar
om personer han minns, och det är
många. Vi får se om det också dyker

upp några Ramkvillabor i hans berättelser.
Efter föredraget blir det årsmöte och
utnämning av årets Ramkvillabo och
avtackningar, årsmötet avslutas med
kaffe och ostkaka. Kom för att medverka i beslut om verksamhetsplan för
det kommande året och ta del av information om utvecklingstankar som
föreningarna i Ramkvilla har.
För att kunna beräkna fikat behöver vi
ha din anmälan senast 10/3. Meddela
Maria Lamme på maria@lamme.se
om du kommer eller via mobil 072522 30 20.
Välkommen!

Psst… fler årsmöten

24/5 Metartävling. Samling kl 17.00
vid Yngves brygga, Lillesjön. 20
kr/pers.
Alla aktiviteter annonseras också på
Skärbäcks hemsida www.skarback.com, och på vår
facebooksida!
Välkomna!
Önskar SKTF:s styrelse

Örkens FVOF årsstämma
Du är välkommen till Örkens FVOF
årsstämma i Braåsgården, den 20
mars, kl. 18.30
Förhandlingar, ev föredrag. Kaffe.
VÄLKOMNA!
Mvh M-L. Hultman

Missa inte att Ekonomiska Föreningen
har sitt årmöte kl 13.00 i Nygårdskyrkan, alltså en timme innan Hembygdsföreningen startar sitt.
Varmt välkomna!

SKTF
Skärbäcks kultur och Turistförening
bjuder in till följande aktiviteter under
våren:
7/3 "Fössta tossdan i mass". Fössta
tossdan i mass är Smålands inofficiella
nationaldag, och firas av smålänningar i hela världen den första torsdagen i mars. Kom på kaffe och tårta i
Skärbäcksgården, kl 15.00. 20 kr/pers.
24/3 Våfflor och tipspromenad. I
samband med Marie Bebådelsedag,
eller Vårfrudagen, bjuder vi in till våfflor och tipspromenad i Skärbäcksgården. Namnet våffeldagen kommer
troligtvis från att ordet vårfrudagen
uttalades felaktigt och blev till våffeldagen. Skärbäcksgården kl 15.00, 20
kr/pers.
16/4 Kaffe för daglediga. Kom och
umgås över en kaffe och en liten fika.
Skärbäcksgården kl 15.00. Ingen avgift.
18/5 Städdag. Vi städar gården och
gör i ordning för sommaruthyrningen.
Gemensam fika som avslut. Skärbäcksgården kl 11.00.

Våffeldagen
Med anledning av Våffeldagen 2019
serverar vi kaffe och våfflor i Puttes
lanthandel lördag 23 mars klockan 1014!
Det finns möjlighet att skänka en
slant till de lidande i Jemen via Radiohjälpen. Vi tar också mot swishbetalning via 070-3571165. Märk inbetalningen med Jemen!
Putte, Puttorma och Svenska kyrkan i
samarbete

Informationsträff
31 mars kl 15 i Nygårdskyrkan bjuder
Sockenrådet in nya och gamla Ramkvillabor till informationsträff om vad
bygden har att bjuda på. Allt från föreningar till näringsverksamheter kommer och ger oss en bild av vad vi har
för möjligheter på hemmaplan.

Valborg?
Örjansklubbens styrelse tar tacksamt
emot förslag på aktiviteter till det
traditionsenliga valborgsfirandet i
gympasalen. Kan vara musik, uppträdande mm. Vi vill erbjuda något för
alla åldrar.
Hör av er till 070-34 35 286.
Jimmi Olsson
ordf ÖKR

Wanted
Det är nu dags att betala medlemsavgift i Ramkvilla Hembygdsförening.
Varför skall man vara medlem i föreningen kanske du undrar. För att
stödja utvecklingen av Ramkvilla och
det som traditionellt är hembygdsföreningars uppgift, att bevara och dokumentera. Ramkvilla är dock en utvecklingsinriktad Hembygdsförening
som t.ex. arrangerar Ramkvillas hemvändardag, eller nationaldag om man
så vill - Ramkvilla Marknad. Hembygdsföreningen arrangerar också
andra mötesplatser utifrån medlemmarnas önskemål. Julmarknad, fågelexkursion, blomstervandring, sockenvandring (tillsammans med ÖKR),
upplyst gruva med musik, kulturarrangemang mm.
Föreningen är också inne i planering
för utveckling tillsammans med ÖKR
och Ramkvilla golfklubb. Mer om det i
egen artikel. Vi vill ha ditt stöd genom
att du blir medlem. 100 kr per person,
ungdomar upp till 18 år 20 kr, välkommen som medlem. Inbetalningskort
finns bifogat, Betala till Bankgiro
5622-3811.
Magnus Färjhage
Ordf i Hembygdsföreningen

Eftersom vi bjuder på fika önskar vi en
föranmälan senast 25 mars till Klas
Håkanson 0705972300 eller sockenradet@ramkvilla.com

Ljuvliga bilder

Om någon ytterligare vill vara med
och informera om sin verksamhet hör
av er till Klas Håkanson.

Inspirerade av förstapriset i VetlandaPostens tävling "Vetlandas vackraste
plats" har vi haft en fototävling i Ramkvilla. Inte mindre än 24 personer har
skickat in FANTASTISKA bilder. Nu

Varmt välkomna!

återstår ett trevligt arbete för juryn.
Vi återkommer.
Karin Gustafsson och Magnus
Färjhage

Sponsring av
SockenMagazinet
Från och med detta nummer av SockenMagazinet kostar det 700 kr för den
som är intresserad av att sponsra.
Utan er kommer det inget SockenMagazin i brevlådan, så vi är tacksamma
för alla som har ställt upp hittills och
välkomnar med varm hand fler framöver. Ibland har vi kö och ibland fattas
det sponsorer. För tillfället har vi
många som anmält intresse.
Skriv till sockenmagazinet@ramkvilla.com om du vill sponsra, så kommer vi överens om lämpligt datum.

Hindra mig från att bli pratsjuk och
rädda mig framför allt från vanföreställningen att jag måste yttra mig om
allting vid alla tillfällen.
Befria mig från lusten att blanda mig i
alla människors angelägenheter.
Bevara mig från mångordighetens
synd, giv mig vingar att snabbt nå fram
till det väsentliga.

Torsdag 28
Champinjonsoppa med vitlöksbröd.
Äppelkaka med pinjenötter och
grädde.

Men försegla mina läppar, om mina
egna krämpor – de blir fler och fler och
min lust att tala om dem blir starkare
allt eftersom åren går.

Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad,
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.

Skänk mig den underbara insikten att
det kan vara möjligt att jag har fel.
Gör mig lagom saktmodig, jag vill inte
bli ett helgon – sådana kan stundom
vara påfrestande att umgås med –
men en sur gammal kvinna är ett djävulens mästerverk.
Gör mig hjälpsam, men inte beskäftig,
omtänksam men inte despotisk.

Sockenrådet

När man har en så enorm livsvisdom
som jag tycker man att den inte kommer alla tillgodo – men du vet o Herre
att jag gärna vill ha några vänner till
slutet.

sockenradet@ramkvilla.com
Hör av er om det är något ni undrar
över, något som ni har som förslag att
rådet ska jobba med.
Medlemmar är idag: Klas Håkanson,
Anna-Maria Johansson, Roger Engblom, Stig Gjerling och Annica Knutsson.

En abbedissas bön
Det kom ett brev. ”Detta har legat i
min byrålåda länge, kanske något för
SockenMagazinet?”
Ja, här har vi nog ett och annat att ta
till oss av, håll tillgodo med ett bidrag
från Anna-Lisa A:
Gud, du vet bättre än jag själv att jag
åldras, att jag en dag kommer att bli
gammal.

Onsdag 27
Falukorv i ugn med potatismos.
Citroncheesecake med limemarinerade hallon.

Skänk mig nåden att med takt och tålamod lyssna till andras bekymmer.

Tack!

Sockenrådet har nu en mailadress där
ni kan nå medlemmarna. Den är

Torsdag 21
Grekiska färsbiffar med ugnsbakad
potatis.
Glass med chokladsås.

Huset i
Bäckaby
Mars 2019
Onsdag 6
Lax med hollandaisesås och potatis.
Maräng med persikor.
Torsdag 7
Kycklinggratäng med rökt skinka.
Katrinplommonsufflé.
Onsdag 13
Skinka och ostpaj.
Fruktsallad.
Torsdag 14
Köttgryta med potatis.
Nöttårta med aprikos.
Onsdag
20
Fläsklägg med rotmos .
Gammaldags fruktkräm.

Välkomna att beställa av Dorrit
Trolle 0383–72 14 64, 070–542 55 17
eller av Marie Hjort 070–66 22 444.
Reservation för ev. ändring.

