SockenMagazinet
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden
Nr

227

Söndagsmiddag
Vi serverar söndagsmiddag den 07
apr på Ramkvilla hotell kl 16.
Meny: Klassisk söndagsmiddag.
Vegetariskt alternativ finnes.
Pris 100kr.
Gästkock Roger Engblom.
Boka senast 05apr. 070-5356049
Välkomna

Träningsdag 13/4
Nu kommer träningsdagen tillbaka. Vi
lovar att den kommer att innehålla
mycket glädje, träning av både kropp
och knopp, svett, trötta muskler och
gemenskap. Vi kör ett litet annat koncept och avslutar dagen innan lunch.
När: 13/4 kl 8.30-13.00
Var: Idrottshallen Ramkvilla
Kostnad: Medlemskap i ÖKR plus 150
kr (under 18 år 100 kr). Betalas på
plats, swish eller kontant. Fralla,
kaffe/te och frukt ingår.
Anmälan: Senast 6/4 till Lina Hördegård 0703-443 678 eller Pia Hördegård 0705-570 623. Vi behöver veta
om man önskar vara med hela dagen
eller del av dag (samma kostnad). Anmäl även ev specialkost.
Schemat för dagen:
8.30-9.45 Hathayoga med Åsa Svensson, vi startar dagen med ett lugnt
och mjukt yogapass där vi värmer upp
och väcker kroppen på ett behagligt
sätt. Inga förkunskaper krävs. Om
man har möjlighet ta gärna med en
yogamatta och en liten filt.
10.00-10.55 Core med Madeleine
Strandberg från Friskis och Svettis

april 2019
Vetlanda. Rygg, mage och sida är i fokus, men under passet får du också
jobba med stabilitet i alla dina leder,
balans och rörlighet. Du tränar med
din egen kropp som belastning.
10.55-11.20 Paus
11.20-12.05 Pass med lite mer konditionsfokus med Elin Jidne från Hälsans Hus i Åseda. Här kommer ett
pass där vi höjer pulsen genom att
jobba med funktionella rörelser för
kroppen.

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.

12.15-13.00 3D träning med Elin
Jidne från Hälsans Hus i Åseda. Kroppens muskler samarbetar i kedjor.
Denna träning innebär att kroppen
används i många olika riktningar,
gärna i en och samma övning. Vi blir
starkare, rörligare och smidigare genom att träna 3D.

Anmäl dig på info@ramkvillagolf.com
och skriv ”TACO-kväll” i rubriken eller
SMS:a till T. 0705 53 07 72.

Hoppas att vi ses!

Eftermiddagsfika med
föredrag

Hälsningar
Lina och Pia
ÖKR

Upprop!
DU SOM ÄR MELLAN 7 OCH 25 ÅR
OCH BOSATT I ELLER I NÄRHETEN AV
RAMKVILLA! Vill du vara med och påverka framtiden i Ramkvilla! Självklart
vill du det! Boka redan nu in en

TACO-kväll på Wärdshuset fredagen den 12 april kl. 18.00!
Varför?
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

Vi ses fredagen den 12 april på wärdshuset kl. 18.00!
Örjansklubben/Hembygdsföreningen/Ramkvilla Golfklubb

16/4 kl 15.00, Skärbäcksgården.
Karin Akselsson berättar om kvinnoliv
i Mozambique. 20 kr/pers
Välkomna, både medlemmar och icke
medlemmar.
/Skärbäcks kultur och Turistförening

Valborg 30/4
19.00 Samling vid elden, kaffeservering av klass 6. Godispåse till barn under 15 år.
Vårtal av Magnus Färjhage
Vårsånger av Niklassons med vänner
Vårlotteriet
Elden tänds ca 20-tiden.
Ljuslyktor
Varmt välkomna hälsar ÖKR

Majblommekommittén
i Ramkvilla och
Bäckaby informerar

Årsmöte med
Ramkvilla Hembygdsförening

Varje år säljer barnen i år 3-4 vid
Ramkvilla skola majblommor. I år
startar försäljningen den 11 april. Om
inte något barn kommer och säljer
just hemma hos dej har du möjlighet
att handla majblommor hos Putte
några dagar efter första försäljningsdatum.
Tillsammans kan vi göra konkreta insatser för barn i vår närhet. Syftet är
att förhindra tidig utslagning genom
att hjälpa barn med sjukdom, handikapp eller sociala missförhållanden.
Majblommans lokalkommitté i Ramkvilla och Bäckaby lämnar bidrag till
enskilda barn, lokala projekt och skolan. Bidrag lämnas till sådant som
samhället eller försäkringar inte
täcker kostnader för.
Vi som ingår i styrelsen är: Kristina
Blad, Annelie Ekstrand, Siw Blad, Barbro Frisk, Åsa Svensson, Therese Wågesson och Karolina Sandell.
För att ansöka om ekonomiskt bidrag
går det bra att kontakta någon av oss
i styrelsen.
Annelie Ekstrand och Karolina Sandell

Kjell Gunnarsson gästade Ramkvilla
Hembygdsförenings årsmöte i Nygårdskyrkan Ramkvilla. Kjell berättade
historier och anekdoter med utgångspunkt från trakten kring Hjältaryd i
första hand, men han tog ibland ut de
geografiska svängarna. En uppskattad
öppning på årsmötet som hade ett
drygt 30 tal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna, som visade på en aktiv förening som skapar mötesplatser
i bygden, delades pris ut till tre vinnare i den fototävling som genomförts med anledning av att Ramkvilla
blev utsedd till kommunens vackraste
plats av Vetlanda Postens läsare. Temat för tävlingen var ”min vackraste
ramkvillabild”.
De tre vinnarna hade valts ut bland 25
personer som hade lämnat tre bilder
var. Juryn hade ett tufft jobb att välja
vinnare bland de många fina bidragen. Vinnarna utan inbördes ordning
var Maria Lamme, Pär Sandell och
Anne-Marie Hördegård. Tack till alla
som lämnat fina bidrag.

Nästa punkt på programmet var Årets
Ramkvillabo 2019. Utmärkelsen gick
till Elisabet Stoltz Niklasson och Thomas Niklasson. Motiveringen lyder:
”Thomas och Elisabet har sedan de
kom till Ramkvilla gjort stort avtryck i
Ramkvillas kulturliv. Inte minst genom
”Lörda i Hörda”, en stor musikalisk
högtid för många Ramkvillabor, där
överskottet går till välgörande ändamål. Utvecklingen av Ladhalla till konsertlokal, arrangör av kulturprogram
såsom spelningar med Sixten Lakes
jättesextett, Strindberg möter Beethoven mm. Thomas och Elisabet är
navet i en stor musikalisk familj som
tillsammans bidrar med själ och hjärta
i gruvan, kyrkan, Höreda och Ramkvilla.”

Dagen till ära framförde Thomas och
Elisabet ett specialskrivet stycke. Årsmötet avslutades med ostkaka och ett
trivsamt sorl vid borden.
Magnus Färjhage
Ordförande Hembygdsföreningen

Föreskrifter
Texten nedan är hämtad från Vetlanda kommuns hemsida. Se den
som ett pekfinger från både hundägare och icke hundägare!
”Som djurägare är du alltid ansvarig
för att ta väl hand om ditt djur och se
till att djuret inte stör andra.

Hund
Enligt de lokala föreskrifterna för Vetlanda kommun ska hundar hållas
kopplade på offentliga platser, allmänna badplatser och på motionsspår. Du måste plocka upp avföring
efter din hund på gator och torg, gång
och cykelvägar, parkeringsplatser,
parkområden, motionsanläggningar
samt på allmänna badplatser.”
Ni som rastar era hundar i Ramkvilla
och speciellt på Johannesbergsvägsområdet – plocka upp skiten efter er
hund.

Efterlysning
Våra afganska killar har nu arbetstillstånd men ingen sysselsättning inför
sommarlovet. Om det finns någon
som kan erbjuda arbetstillfälle för
kortare eller längre tid, lördagar kan
också diskuteras, hör av er till oss.
Lillian och Lasse Jonsson
0474-60132
lasse.rosenhaga@gmail.com

Sommarkör
Sommarkören är en projektkör, det
betyder att kören är vilande i långa
perioder. Lagom till sommaren vaknar
den till liv igen! Kören träffas tre
gånger, och övar tillsammans. Sen
medverkar kören tillsammans med
Optimistkören, på en musikgudstjänst/sommarkonsert i Ramkvilla
kyrka, söndagen den 2 juni kl 18.
Vem som helst får vara med i Sommarkören. Men, det är bra om man
sjungit lite i kör tidigare, och gärna
provat att sjunga i stämmor. Man behöver inte kunna läsa noter, men det
underlättar. När du är med i kören,

kommer du få musikfiler, så du kan
öva hemma, vid din dator eller mobil.
Forskning visar att körsångare mår
bättre och är friskar och gladare, än
andra. Och visst är det väl roligt att
sjunga tillsammans?
Har man några frågor, kan man
vända sig till kantor Ulrika, tfn 070618 12 74, eller
ulrika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se

Plymska Huset i
Bäckaby
Onsdag 3
Karrégryta med äpple/plommon och
potatis.
Krusbärstrifli.
Torsdag 4
Herrgårdskyckling med potatis.
Päron med after eight.
Onsdag 10
Broccolisoppa med nötfärs och fralla.
Fruktsallad med grädde.
Torsdag 11
Ugnsbakad köttfärslimpa med potatis.
Glass med frukter.
Onsdag 17
Påskbuffé.
OBS 150 kr.
Torsdag 18
Stängt.
Onsdag 24
Torsk med kaprissås och potatis.
Gratinerade hallon.
Torsdag 25
Fläskytterfilé med danablupotatis.
Vit kladdkaka med apelsin.
Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad,
dessert och kaffe ingår, pris 80 kr.
Välkomna att beställa av Marie Hjort
070-66 22 444 eller Dorrit Trolle 070542 55 17. Reservation för ev. ändring.

”Projekt Indien” –
Resan!
I början på 2018 så började vi en fantastisk resa i Ramkvilla med början i
ett samtal i styrelsen i Nygårdskyrkan.
Mission och bistånd har alltid varit
viktigt för oss, både på nära håll och i
andra delar av världen. Men en längtan väcktes att få det ännu mer konkret, nära och levande för var och en i
församlingen.
Utifrån denna längtan så valde vi
snart att ta oss an ett arbete som
många av oss och "bygdens folk"
hade relation till. Arbetet ibland barn
och fattiga i Indien och World Children Needs arbete. Strävan var att alla
skulle vara delaktiga i uppdraget på så
många olika sätt som möjligt. Vi startade olika arbetsgrupper där vi försökte bredda våra perspektiv hur man
kan tänka mission, vara med och ge
och hjälpa. Många var snabbt engagerade. Det stora deltagandet och givandet ifrån församlingen och hela
vår lilla by var under hösten enormt.
Bara under vårt motionslopp och loppis vi hade i oktober, så samlades ca
120 000 kr in ifrån ramkvillaborna!
Den 2 februari i år så sändes 20 personer ifrån alla generationer till
Rajahmundry i Indien. Efter 30 timmars resa så var man trött. Men det
var snart glömt då vi möttes av ett
100 tal barn som överöste oss med
blommor och kärlek. Det var barn vid
varje hand och ben som ville välkomna oss till en plats jag aldrig kommer glömma. Tillsammans med dessa
barn så slungades vi in i det som ligger på Guds hjärta. Till att få se att
det som är Jesus syfte till den här
världen; Att ge ett glädjebud till de
fattiga och befria de förtryckta och de
fångna (Lukas.4:18), är också vårt
syfte till den här världen.
Det finns så många goda och hjälpsamma människor som ställt upp på
många sätt genom att ge av sin tid,
sina färdigheter, idéer, sina pengar
för att hjälpa utsatta barn och vuxna i
Indien. Det gör att man blickar framåt
med en framtidstro där vi kan vara
med och göra skillnad. Så ett stort
tack för alla ideella insatser och det ni
bidragit med. Genom ditt givande och
engagemang så har många människors liv förändrats och förvandlats!

Ni anar inte vilken skillnad ni har gjort
för människor vi har träffat. Med era
pengar har vi kunnat värma frusna
kroppar, mättat hungriga magar och
sätta leenden på ansikten som egentligen inte har mycket annat att le för.
Tack till dig som kom och var med på
vår missionsfest den 2 mars! Att få
den enorma responsen, betyder så
mycket! Vi gör det tillsammans!
Här nedan är en lista på det som de
insamlade medlen har använts till:
21st sängar, madrasser, kuddar, lakan,
täcken, handdukar
Utflykt med barnen till havet, mat,
dricka och snacks
10st cyklar till 10 tjejer
70-80st hönor till fattiga och utsatta
människor
Befriade 2 stenhuggare och startade 2
små butiker/marknadsstånd
Mediciner och läkarvård i en
djungelby. Mat till familjer i slummen.
Tvål till handikappade, tandborstar,
tandkräm och schampo till fadderbarn
och barnhemsbarn. Läkarvård till en
skadad e från slummen som cyklade
omkull. ca 400-450kg kläder, filtar,
babypaket, bollar, smycken mm till
behövande barn och vuxna
Festkväll för personalen. Åt buffé på
en fin restaurang. (billigt för oss men
omöjligt för dom att äta där).
Sofias Barnhem för att slutföra
barnhemmet, skolbänkar m.m.
Gitarr med fodral, indragning av fiber
på bibelskolan, anslutningskostnader,
städutrustning
Mat, resa till de ca 50st pastorerna
som kom på pastorskonferensen. Hyra
av ljudanläggning, elverk
5st hinkar till skänkta vattenfilter
90st madrasser, kuddar, 180st örngott
och en gasolspis till Josephs 2
barnhem
Lite pengar till Leprakolonin
Resterande kontanter samlades in

från teamet och skänktes till Joseph
som en personlig gåva
Det är lätt att tänka att det var ju en
droppe i havet då det finns miljontals
människor som inte fick nån hjälp.
Men för dessa människor är det stor
hjälp och det föder en framtidstro.
Tror det är viktigt att vi gör det lilla vi
kan och visst är det gott att få hjälpa
människor! Att ha fått se, möta den
oerhörda tacksamhet som dessa människor visar när de får en tröja, begagnade skor eller en filt eller nåt annat
vi hade med oss. För oss något överflödigt plagg för mottagaren deras
första par skor.
Vi har alla fått vara med och ge ett
glädjebud till alla barnen på barnhemmet, de fattiga i slummen, de handikappade och de leprasjuka. Vi har fått
vara med och befria andra. Ifrån ett
slaveri som stenhuggare ifrån de var
barn så betalade vi skulden för 4 kvinnor. Banden klipptes ifrån det slaveri
som familjen haft i generationer och
de behövde aldrig mer gå tillbaka! En
början på ett helt nytt liv! Smärta,
sjukdom och sorg lyftes av och försvann framför var och ens ögon när vi
bad i Jesu namn. Och ibland inte alls
lika tydligt och klart. Men vi förstod.
Vi visste att Gud gjorde någonting i
människors liv när vi valde att ge. Som
när vi sändes ut för att be för och välsigna människor vi mötte i grannbyn
eller mitt ute i den indiska djungeln.
Förberedda eller inte delade vi enkelt
det som ligger på Jesus hjärta. I mötet
med människors längtan tog vi alla
steg och snart var det lika naturligt att
be för andra som att äta ris och kyckling, vilket var det som stod på menyn
varje dag på Bibelskolan där vi bodde.
Gud fick använda det lilla vi hade för
att visa sin kärlek, som är den som
kan mätta all vår djupaste längtan,
över alla gränser.
Detta är det som namnet och orten
Ramkvilla faktiskt är känt för, för
många i Indien! Oavsett om du hör eller ser någonting annat. Så är det
detta som vi som hans kyrka på den
här platsen vill vara kända för. Att
mätta de som hungrar. Att ge glädjebud åt de fattiga, och göra de förtryckta och fångna fria!

/ Missionsteamet genom Johannes
Djerf, Lina Petersson och Henrik Hördegård
Överfallen med kärlek
Om jag ska beskriva min upplevelse/resa till Indien så är det tacksamhet.
Jag är också tacksam för att jag har
fått uppleva Indien. Wow, vilket land.
En helt ny kultur, ett helt nytt språk
och helt nya människor.
Jag är så tacksam över all kärlek vi har
blivit överrösta med. Inte minst från
alla barnen från barnhemmen, och
även de barn från slummen. Dessa
barn har inget överflödigt. Barnen har
bara det som de verkligen behöver
för att överleva. De får mat, de får
kläder när de behöver och de får kärlek. Kärlek från varandra, till
varandra. Kärlek från Joseph, (föreståndaren på barnhemmen). Även
fast dessa barn inte har egentligen
något att dela med sig av, så har de så
mycket kärlek som vi från första minuten vi träffade dem, fick överöst
över oss. Denna kärlek, som vi fick av
barnen, lever jag på än idag, och lär
leva på det länge framöver.
/ Lina

Magsmärtor borta!
Det är måndag. Första heldagen på
vår resa och vi har gett oss ut på en
resa ut i djungeln. Bredvid bussen
springer aporna och vi kommer längre
och längre ut och vägen blir mindre
och mindre. Efter en och en halv
timma kom vi fram till den by som var
målet för resan. Vi hade med oss en
läkare och en massa olika mediciner
som ramkvillaborna varit med och
samlat in pengar till.
Men vi började med att dela upp oss i
tre små team för att sedan gå runt i
byn ibland de små husen. För att
möta människor och berätta om vår
överläkare Jesus som kan läka både
själ och kropp. Efter ett antal hus så
möter min lilla grupp en kvinna med
stora magsmärtor. Magen var i uppror av någon anledning som också fördelat sig till hennes rygg. Hon var böjd
och försjunken i sina smärtor men
ville att vi skulle be för henne. Vi
gjorde som Jesus, även de som aldrig

bett för någon. Även de som tvivlade
lade sina händer på henne och bad i
Jesu namn att smärtan skulle lämna
hennes kropp. Och i ett enda ögonblick framför våra ögon så förändras
allt. All smärta är borta! Hon skiner
upp och berättar att all oro har ersatts med en ny mättnad av frid.
/ Johannes
En annorlunda födelsedagsfest
En kväll var det ett av barnen som
fyllde år. Vi sjöng för henne. Hon fick
en present och hon blåste ut ljusen på
den lilla tårtan. Det var en stolt tjej
som började delade denna lilla tårta,
som med svenska mått mätt var för
max 8 personer. Vi var minst 40 personer i rummet. Men hon gick runt till
var och en och delade personligen ut
en bit av tårtan. Jag var bland de sista
och när hon insåg att bitarna som var
kvar inte skulle räcka till alla rusade
hon ut i köket och delade de sista bitarna så det säkert skulle räcka till
alla. Och vem tror ni tog sist? Det
gjorde födelsedagsbarnet själv. Detta
fick mitt hjärta att brista och tårarna
att falla. Att se denna omtänksamhet
från denna lilla tjej och så osjälviskt
dela med sig av tårtan. Inte utan att
man tänkte på hur vi brukar göra här
hemma. Födelsedagsbarnet tar ju alltid först och tar så stor bit den vill för
det är ju ändå deras dag. Födelsedagsbarnet funderar nog inte så
mycket på om tårtan kommer räcka
till alla. Vi roffar åt oss. De delar med
sig. Man kan bara konstatera att vi
har mycket att lära av varandra.
/ Henrik
Varför mår vi så dåligt när vi ändå
har det så bra?
Vi är i slummen mitt i Rajahmundry.
Vi hör trafiken susa och tuta i bakgrunden i jakten att komma fram och
precis bredvid oss stiger det nybyggda
lägenhetshus mot himlen. Men här
står det still. Här har man sedan länge
slutat att klättra med ytterst få behov
kvar. Vi har med oss någon slags risröra, som flera av oss hjälps åt att
dela ut på de förberedda tallrikarna
som kommer ifrån alla håll och maten
räcker, som genom ett under, och alla
blir mätta för den här dagen. Vi är
några av oss som blir inbjudna till en
kvinnas hem. Hon visar stolt upp ett

mycket enkelt tält, med en liten filt i
den torra sanden som golv. Hon bor
där med sina 4 barn och sin man som
är sjuk men som troligtvis inte varit
där på väldigt länge. Hon har utifrån
vad vi ser ingenting.
Men hon utstrålar en glädje, en stolthet och tacksamhet, vars motstycke
jag själv inte funnit någonstans i min
del av världen och det som är min
verklighet. Hon ber oss att be till Gud
för henne. Inte om mer mat, inte om
pengar, inte om kläder, inte om ett
större hus, utan efter mer av Gud.
Om Guds välsignelse och hans beskydd.
Jag påminns snart en sång som Simon
Ådahl skrivit ”Varför mår vi så dåligt,
när vi ändå har det så bra? Det måste
vara något fel, något galet någon
stans. Ju mer välfärd vi har, desto fler
ur balans. En tomhet som skrämmer,
men frågan finns kvar; varför mår vi
så dåligt, när vi ändå har det så bra?”
Vi var aldrig några hjältar som kom
för att först hjälpa alla dessa människor, så som vi många gånger hyllades
som. Utan det var alltid de som utmanade och hjälpte mig i att förstå vad
verklig lycka är, inte tvärtom.
/ Johannes
Kalpana
Hon har i förtjusning kastats upp i luften, hon har ridit på mina axlar och
hon har åkt kana under mina ben.
Hon har gungat på den lilla gungan
vid trädet på gården i flera timmar
och sjungit ut sin glädje. Hon har
sprungit runt och hoppat upp hos var
och en i teamet och hon får aldrig
nog. Hon är en riktig busunge. Men
hennes charm har förtrollat oss alla.
Hennes mamma bor där ute i djungeln någonstans. Sjuk. Fattig och inget
att ge. Inga möjligheter att ta hand
om sitt barn. Hennes Pappa har dött.
Hon trycker sig ännu hårdare mot
mitt bröst och slår armarna om min
hals. Hon sover nu. Vi skall gå ur bussen för att handla. Det tutas, väsnas
och ropas runt omkring oss. Hon
klamrar sig fast vid mig ännu mer och
hon sover bara ännu djupare. Efter en
lång stund så vaknar de upprymda
ögonen till liv igen och stunden i min
famn har hon troligtvis snart glömt.

Men jag glömmer det aldrig. Tänk att
få vara en trygg famn mitt i all orättvisa och kaos.
Kalpana är numera mitt fadderbarn. Vill du veta mer om vad det innebär
att bli fadder gå in på
www.worldchildrenneed.org och läs
mer!
/ Johannes
Vill du se mer bilder och veta mer om
vad vi gjorde på vår resa så besök
World Children Needs eller Nygårdskyrkans Facebooksida. Om du vill
sponsra mer, eller bara läsa på lite
mer om vad som Sofia och Ola Rydén
gör med sin organisation i Indien, gå
in på www.worldchildrenneed.org
Hoppas att du blir inspirerad av våra
berättelser, och blir ännu mer sugen
på att hjälpa till. Kanske är det du som
skall följa med nästa gång!

