SockenMagazinet
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden
Nr

228

Hälsodag
Söndag 5 maj kl.11:00 i Ingaboda bygdegård

maj 2019
Ingmar Nordström till
Ladhalla
Lördag 11 maj kl 17.00, inträde 150,-.

Varmt välkomna önskar Martin och
Susanne /Skärbäcks fårgård. Skärbäck
5, 57474 Ramkvilla.
www.skarbacksfargard.se
www.facebook.com/skarbacksfargard

Program:





Gemensam promenad
Föreläsning
Medalj till alla barn
Lunch o kaffe

Anmälan till Catrine på sms: 070-34
67 09 eller: gustavsson.helene@outlook.com (ange ev. allergier) Pris:
vuxen 100kr, barn 25kr.
Vi börjar med en liten motionsrunda
på ca. 4km. Du väljer själv hur du vill
ta dig runt, gå eller springa etc. Vi tänker att de flesta tar sig runt genom att
vi går tillsammans. Då tar rundan ca.
40min. Alla barn som genomför loppet får medalj. Efter promenaden
samlas vi i bygdegården. Barnen får
medalj för genomfört lopp. Sen blir
det en liten föreläsning. Malin Nelson
berättar om sin väg till ett att genomföra ett triathlon. Därefter bjuds det
på en lunchbuffé med hälsotema och
naturligtvis kaffe och något gott till.
Värmt välkommna till Ingaboda bygdegård på HÄLSODAG!
Ingaboda bygdegårdsförening /Jeanette Gustavsson

Kaniner finns att kela med och leveransklara ungar finns till salu.
Åk häst och vagn (20 kr.)
Tavlor och foton.
Textilt hantverk; bl.a. trasmattor,
grytlappar och förkläden.
Lammskinn.
Träsnideri.
Passa på att boka din lammlåda för
hämtning i höst.
Kaffe och saft.

Ramkvilla Marknad
Kanske har du någon gång dansat till
Ingmar Nordströms.
Nu har du möjlighet att se och höra
frontfiguren själv med sin saxofon på
nära håll i Ladhalla. 87 år gammal håller han fortfarande igång sig själv och
sitt instrument.
Tillsammans med pianisten Viking
Olsson framför Ingmar allt från Mozart till musikalmelodier och lite till.
Ladhalla är inte så stort så vi behöver
föranmälan, via sms eller samtal till
Elisabet 0731577600.
Välkomna hälsar Elisabet och Thomas!

Öppen gård hos
Skärbäcks fårgård!
Söndag 19 maj kl 10-14 bjuder vi för
tredje året i rad in till en mysig dag
hos oss på Skärbäcks fårgård. Vi erbjuder följande aktiviteter och försäljning:
Gosa med några av årets nyfödda
lamm.

1 Juni är det dags för årets upplaga av
Ramkvilla Marknad. Dags att köpa nya
träskor, vaxduk och blommor. Träffa
gamla och nya bekanta. Fika våfflor
och njuta av Ramkvillas största årliga
event.
Varmt Välkommna!
Marknadskommitten
Ramkvilla Hembygdsförening

Syföreningens lotteri
på marknaden
På Marknaden kommer som vanligt
Kyrkliga Syföreningen ha brödlotteri.
Fredagen den 31 maj kan man lämna
bröd, bullar och kakor i Församlingshemmet kl 17 - 18. Gåvor mottages
med tacksamhet.
Syföreningen/ Gunilla

andra. Och visst är det väl roligt att
sjunga tillsammans?

Utflyktsmål till ateljéer
under kristihimmelsfärdshelgen

Har man några frågor, kan man
vända sig till kantor Ulrika, tfn 070618 12 74, eller
ulrika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se

Höglandets konstronda har funnits sedan 1993. Nu är det dags igen att
öppna ett 80-tal ateljéer och visa
konstverk för allmänheten under fyra
dagar, 30 maj – 2 juni mellan kl 11-17.
Vi presenterar här två av de närmaste
ateljéerna som håller öppet.

Våfflor i Ramkvilla –
hjälp i Mocambique
Inger Jönsson, Lersmak, tillverkar
brukskonst i stengodslera. Inger visar
upp sina verk i hantverkshuset ”Mitt i
Årset” som ligger ca 15 km från Ramkvilla mot Landsbro. Vitt tegelhus mitt
i kröken i byn. Tel till Inger Jönsson
0383-77 01 77, 070-639 64 47

Bild: Gudrun Majvorsdotter

En samlingsutställning finns i Tranås
stadshus 18 maj – 7 juni, där alla deltagande konstnärer finns representerade med var sitt verk. Mer fakta om
Höglandets Konstronda, och en karta
med ateljéerna utmärkta, finns på
Ramkvillas hemsida och på
www.konstrondan.com
Karin Gustafsson

Spegel med eterneller, av Gudrun
Majvorsdotter
Gudrun Majvorsdotter, Västerkvarn,
visar utställningen ”Speglar” och
Grönluvans trädgård. Växter till salu.
Hitta till Västerkvarn: från Årset ta avtagsvägen mot Asa ca 300 m, ta höger
mot Nyatorp och åk ca 1,5 km. Innan
Nyatorp, kör rakt fram på liten gräsväg intill hästhagen ca 600 m och över
en liten träbro. Framme i Västerkvarn! Tel till Gudrun Majvorsdotter
073-500 14 98
Nygårdslimpans pop-up-café finns på
plats hos Gudrun! Hembakat och nybryggt. Tel till Karin, Nygårdslimpan
070-226 50 90

Sommarkör –
påminnelse
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. Övningstillfällen sker måndagar 13/5,
20/5 och 27/5 kl 19-20.30 i Lina Sandellgården, Fröderyd.
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

Putte sponsrade. Vi gräddade våfflor
och vi bryggde kaffe.
Stort tack Putte för din generositet!
Stort tack till alla er som mycket givmilt skänkte till dem som hungrar i Jemen.
Via Radiohjälpens insamling skickade
vi 3130 kr!
Svenska kyrkan i Ramkvilla

Tre förstapristagare
utsedda
Under vintern har vi haft en tävling
med titeln ”Min vackraste ramkvillabild”. Och vi fick in 75 fantastiska bilder till tävlingen. Alla otroligt härliga,
från alla årstider och verksamheter.
Det har inte varit lätt att välja ut tre
vinnarbilder. Men här kommer vi med
resultatet. Alla har fått ”förstapris”
för vi har inte gjort någon rangordning av de tre. Tillsammans kompletterar de varandra av vår stämningsfulla trakt. Grattis till era fotografiska
ögonblick!
Under året kommer Hembygdsföreningen producera en kalender för
2020. Vinnarbilderna kommer att finnas med tillsammans med ytterligare
ett tiotal bilder från de inskickade bidragen. Samtliga 75 bilder snurrar i
ett bildspel på hemsidan.
De tre pristagarna är:
Anne-Marie Hördegård
Pär Sandell
Maria Lamme

Onsdag 22
Fläskpannkaka med lingonsylt.
Blåbärssoppa med grädde.
Torsdag 23
Kycklingpaj med sallad.
Mannagrynspudding med saftsås.
Onsdag 29
Fiskfat med kräftsås och potatis.
Maräng med persika.

Foto: Maria Lamme

Foto: Anne-Marie Hördegård
Motivering:
En av Ramkvillas ungdomar slänger
sig handlöst bakåt i Örkens svalkande
vatten. Bekymmersfritt sommarlov
och ljuvligt badväder. Den glädje som
bilden förmedlar kan man önska alla
barn under sin uppväxt.
Här har kameran fångat ett riktigt
lyckligt ögonblick. Dropparna glittrar
som oslipade diamanter i luften. Perfekt skärpa på de rätta ställena. Otroligt fint uttryck fångat av Anne-Marie
Hördegård, värdig vinnare i ”Min
vackraste ramkvillabild”.

Motivering:
Arbete, levande landsbygd och fritid i
en och samma bild. Golfbanan i fjärran framför Höglandets höjder. Tryggt
och säkert kör en av de lokala matproducenterna, Lammes Potatis, sin
traktor mellan potatisfårorna. Sommaren i sin högglans. Och till hösten
kan vi köpa potatisen i vår lokala lanthandel.
Det levande och aktiva motivet, perspektivet, skärpan och färgerna gör
den här bilden till en solklar vinnare i
tävlingen ”Min vackraste ramkvillabild”

Plymska Huset i
Bäckaby
Maj 2019
Torsdag 2
Kryddig korvgratäng med sparris och
potatis.
Äppeltårta.

Foto: Pär Sandell
Motivering:
En välbekant ö, Tallö, med den knotiga tallen i Klockesjön. Inbäddad i
stilla morgondimma. Man kan närapå
höra storlommens sång när man ser
bilden. Kan ana höstens ankomst. Alla
årstider är vackra i Ramkvilla.
En mycket vilsam bild. Välkomponerad i färger, skärpa och stämning. Kameran har fångat en stilla stund när
dimman brer ut sig, som om det vore
en landskapsmålning i flödande akvarell. Pär Sandell är en solklar vinnare i
tävlingen ”Min vackraste ramkvillabild”.

Onsdag 8
Bourguignon med färs och potatis.
Bakad vaniljpudding med körsbärssås.
Torsdag 9
Helstekt fläskytterfilé med sås och potatis.
Glass med maräng och chokladsås.
Onsdag
15
Kycklingklubbor på fat med champinjoner.
Jordgubbskräm.
Torsdag 16
Biff Stroganoff med ris.
Syrlig cheesecake.

Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad,
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.
Välkomna att beställa av Marie Hjort
070-66 22 444 eller
Dorrit Trolle 070-542 55 17
Reservation för ev. ändring.

