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Får- och matmarknad
Boka in den 14/9 kl 10-15, då vi,
Johan och Linda Hördegård, Viaskog
Fårgård, återigen bjuder in till Får &
Matmarknad på gården Viaskog strax
utanför Ramkvilla. Förra årets får och
matmarknad var så uppskattad och så
roligt, så vi kunde inte låta bli att upprepa det även i år.
Fåret står i centrum denna dag, med
bl a fårvallning och lammsafari. Dessutom har vi även i år bjudit in flera lokala utställare som kan erbjuda fina
hantverk som både är vackra att se på
och goda att äta! Kom och se vad
Ramkvillabygden har att erbjuda!
Hembakt fika och grillad gårdskorv
finns också att köpa. Varmt välkomna
hem till oss!
Johan & Linda Hördegård
Viaskog Fårgård
0733680191
(Följ oss på Instagram och Facebook
där vi kommer att presentera alla utställare och hålltider för dagen)
Vid frågor kontakta oss eller någon i
arbetsgruppen:
Gunilla Gunnarsson
Siw Blad
Stefan Josefsson

Ny Alphakurs i
Nygårdskyrkan!
För dig som vill fundera och reflektera
kring livet och dess mening i en avslappnad miljö, så är Alpha någonting
för dig!
En grundkurs i Kristen tro, speciellt
anpassad för den som inte är van kyrkobesökare. Varje träff inleds med en
måltid. Därefter hålls ett föredrag utifrån livets frågor och den kristna

september 2019
trons svar. Exempel på ämnen som
tas upp: ”Vem är Jesus?”, ”Hur kan
jag stå emot det onda?” ”Varför skall
jag läsa Bibeln” ”Vad skall jag ha kyrkan till”?
Slutligen är det samtal i smågrupp där
du får ställa dina frågor och bidra
med dina åsikter.

vill? Vi hoppas att så många som möjligt i alla åldrar vill delta och göra sina
röster hörda gällande Skärbäcksgårdens och föreningens utveckling.
Vi avslutar med gemensam middag
och jubileumstårta (middag beräknas
till ca 18.00). Anmälan och allergier/specialkost görs till Elsa Anderman (0709-626970 eller
till elsa.anderman@gmail.com) senast
27 september. Kostnad för middag:
100 kr/vuxen, 50 kr/barn. Egen dryck
medtages.
Varmt välkomna!

Ny kurs startas i Nygårdskyrkan den 2
oktober kl.18.30. Anmäl gärna ditt intresse till Pastor Johannes Djerf (0730594689) senast den 15 september.

Årsmöte och 25 års
jubileum!
Medlemmar och andelsägare hälsas
välkomna till årsmöte för Skärbäcks
Kultur och Turistförening, verksamhetsåret 2018/2019.
Tid och plats: lördag 5 oktober kl
16.00 i Skärbäcksgården.
Läs hela kallelsen och dagordningen
på hemsidan, www.skarback.com.
Efter årsmötet följer 25 årsjubileum!
SKTF bildades 1994, för 25 år sedan.
Detta vill vi fira med en tillbakablick;
hur gick det till när föreningen bildades? Vad har hänt i föreningen sedan dess? Vi gör också en framåtblick; vad vill vi använda gården till
framöver? Finns det något som hindrar oss från att använda den som vi

Älgpub i Ingaboda
Det blir Älgpub i Ingaboda Bygdegård
den 11/10 kl 19.00. Förköp: 150 kr,
anmälan senast 6/10. På plats 180 kr.
I priset ingår en hamburgare!
Swishbetalning samt anmälan sker via
sms till Linette på 0700 84 10 82.
Ta med dina kollegor och vänner på
en trevlig afterwork!

90-årsjubileum på
Ramkvilla hembygdsgård
Nu när torpet Sofielund har varit i familjens Eks ägo i 90 år tyckte vi att det
var dags att fira lite. Vad passar bättre
än att bjuda in alla som vill komma
och se på samlingarna i det som med
åren blev Ramkvilla hembygdsgård?
Sagt och gjort. Vi kollade datum när
släkten var på plats, bjöd in via Facebook och på anslagstavla. Sopade i
bodarna, ställde fram bänkar och bakade fikabröd. Grannarna i Bygdegården ställde också upp med en plåt

bullar, för vi förstod att det skulle bli
en del gäster.
Till vår glädje kom det ett drygt 50-tal.
Vi bröder visade runt i omgångar medan den fjärde generationen på torpet servade med kaffe och bad gäster
vänta på nästa visningstur. Att visa
var toppenkul: Många visste betydligt
mer om samlingarna än vi som guidade idag. Flera besökare hade själva
varit guider genom skolan eller hembygdsföreningen, så vi fick lära oss en
del nytt om saker som tidigare haft
okända användningsområden för oss.

Under fikastunden hade vi tänkt att
lämna tillbaka de golfbollar vi hittat
på tomten till en representant för vår
goda granne golfklubben. Förr lekte
barnen ”golfbingo” i slyet. Den som
kunde hitta bollar märkta från 1 till 5
fick bingo. Återlämnandet blev inte av
i den ström av gäster som kom, så det
får väl vänta till nästa jubileum. Välkomna tillbaka då, oavsett om ni saknar en förlupen golfboll eller inte!

Klädinsamling

Anders och Bengt Ek
Ramkvilla hembygdsgård Sofielund

Lörda i Hörda

Vi höll givetvis fram de vanligaste och
populäraste high-lighten. Som skämtkniven, där man förstärkte intrycket
av en kniv genom armen med hjälp av
grisblod. Populärt att titta på är även
lusbrädan som något kunde förbättra
dåtidens sovkomfort genom att fånga
in en del av alla vägglöss. Intresse
väcker också vargnätet och vargspjuten, som måste ha varit väldigt effektiva eftersom det inte finns några vargar i Småland idag.
Besökaren Erik kunde berätta att hans
morbror arbetat som fjärdingsman i
den byfinka som tidigare stått på
Ramkvilla marknad. Till hans hjälp
hade socknen då, enligt bestämmelserna för att marknaden skulle få drivas, utsett ”fyra ordentliga karlar”.
Ingen av gästerna visste med sig att
de hade släkt som fick hålla till i de
två mindre utrymmen som finns intill
fjärdingsmannes rum i byfinkan…

TACK till alla som besökte Lörda i
Hörda! Tillsammans har vi bidragit
med 8000,- till Barncancerfonden.
Vi ses nästa år, om inte förr!

Ni har väl sett att ni numera kan
lämna in kläder vid återvinningen i
Ramkvilla? Ett enkelt sätt att hjälpa
andra medmänniskor!

Familjen Niklasson

/Maria

Ideellt arbete

Tips vid tankning

Jag vill rikta ett stort, stort tack till alla
er som jobbar ideellt i vår bygd! Ni
finns överallt - i gruvan, på golfbanan,
i skolan, inom ÖKR, inom kyrkan, i
Hörda osv osv. Tack vare er så blir vår
bygd rikare för oss boende och vi
hjälps åt att locka än mer turister hit.
Kanske hjälper det någon att ta steget
att flytta hit.

Gick för en tid sedan förbi en frustrerad herre vid macken i Ramkvilla. Han
tryckte och tryckte och tryckte på
skärmen för att välja var han skulle
tanka. Skärmen reagerade inte.

Känner du att du vill göra mer och
vara delaktig i det ideella arbetet? Ta
då gärna kontakt med någon i Hembygdsföreningens styrelse som kan
lotsa dig vidare till en arbetsgrupp. I
styrelsen sitter Magnus Färjhage,
Sture Lamme, Liselott Franzén och
Jan-Olov Karlsson.

Du BEHÖVER inte använda skärmen –
det går lika bra att göra samtliga val
på knappsatsen och som alltid trycka
ok/grön knapp efter det.
Det är viktigt att vi tankar på vår bensinmack så den inte försvinner. Det
gäller att inte tanka på billigaste stället i stan utan stödja vår egen mack –
det kan bli jobbigt här utan mack en
dag annars.
/Maria

Tack än en gång!
/Maria

Prenumeration av
SockenMagazinet
Vi vill passa på att påminna er alla om
att ni har möjlighet att prenumerera
via mejl på SockenMagazinet. Det är
givetvis gratis. Skriv in till oss om du
är intresserad:
Sockenmagazinet@ramkvilla.com
Annica o Maria

Fimpa nedskräpning

Yoghurtpannacotta med rabarberkompott.

En sångarvän till mig, Eleonor Andersson, har diktat. Det blev en insändare
i SMP. Känns tyvärr aktuell att posta
med jämna mellanrum.

Torsdag
19
Mättande & gräddig fläskfilégryta
Glass med chokladsås.

”Jag kan inte räkna dem alla,
de fimpar jag ser längs min stig.
Att lättvindigt låta dem falla,
ur handen – hur kommer det sig?
En brun liten sak skändar marken,
när ögat nå´t skönt ville se!
En väg i den vackraste parken,
blir misspryd och smutsig och lé.

Onsdag
25
Fiskgryta med fänkål och chili.
Nyponsoppa med grädde.
Torsdag 26
Flygande Jakob med ris.
Krämig nötkaka med apelsingrädde.

Du bolmande vän uppå jorden,
Säg, glömde du glöd som nyss brann?
Nu är den så plötsligen vorden,
ett skräp som så sorgligt jag fann.
Ack, öppna ditt öga och tänk dig,
att skönast är mark utan krafs.
Lyft upp dina sinnen, ej sänk dig!
En olat nu vänd i ett nafs.
Håll fast den där rökverkarpinnen,
tills tunnan där står för din syn.
Den längtar att uppsluka minnen,
från njutning som blåstes mot skyn”

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 070-542 55 17
Reservation för ev. ändring.

Plymska Huset i
Bäckaby
September 2019
Onsdag 4
Jordärtsskocksoppa med kavring.
Cheesecake med mango & passion.
Torsdag 5
Småländska Wallenbergare med
potatismos.
Chokladmoussé med apelsin.
Onsdag 11
Gratäng med kräftfisk och potatis.
Äppelsmulpaj med vaniljsås.
Torsdag 12
Stekt fläsk med löksås och potatis.
Gammaldags fruktkräm.
Onsdag
18
Frukostkorv med pepparrotssås och
potatis.

