
Barnbio i Ingaboda 
bygdegård  

27/10 är det två sittningar för barn. 
Kl. 15 tecknad film, ålder 5-10 år typ. 
Kl. 17.30 ev engelsk film med svensk 
text eller ngn annan ungdomsfilm. 10 
år och uppåt. Kommer finnas popcorn 
och dricka att tillgå gratis.  

Halloweenfest i Inga-
boda Bygdegård 

31/10 mellan kl. 17-19 är det Hallo-
weenfest för barn i Ingaboda Bygde-
gård. Ålder 5-12år. Var beredda på en 
spökig eftermiddag/kväll 

Anmälan sker till: Anders Nygren på 
telnr: 0733862580, ingen kostnad 
men begränsat antal platser, så först 
till kvarn. 

Bird on the wire – en 
hyllning till Leonard 
Cohen 

Av och med Matilda Båda-
gård, Sara Niklasson och 
Jesper Andersson  

 

Ladhalla, Höreda, Ramkvilla 
9/11 2019 Kl. 17:00  

Biljettpris 150 kr, antalet plat-
ser är begränsade. 

Förköp: https://www.nor-
tic.se/dagny/show/78626  

Välkomna! 

Om någon har frågor så väl-
komna att kontakta Elisabet 
Stoltz Niklasson på 
0731577600.  

 
Ramkvilla Hembygdsförening i 
samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Familjen Ni-
klasson  
www.ramkvilla.com  
 
BIRD ON THE WIRE  

En hyllning till Leonard Cohen. Av och 
med Matilda Bådagård, Sara Niklas-
son och Jesper Andersson  

Bird on the wire har spelats på Klara 
soppteater, Stockholms stadsteater 
sedan våren 2016 och intresset verkar 
omättat. Sedan premiären har kon-
serterna varit slutsålda och i somras, 
när trion gästade Parkteatern på Djur-
gården i Stockholm, slogs publikre-
kord med över 3000 besökare. Bird 
on the wire har också turnérat i 
Stockholmsregionen i Stockholms 
stadsteaters regi och även då mötts 
av fullsatta teatrar och konsertloka-
ler.  

-Sverige är ett Cohenland, säger Ma-
tilda Bådagård som är initiativtagare 
till produktionen. Väldigt många har 
en relation till hans musik och texter 
och det gäller inte bara de som var 
med vid tiden för hans genombrott på 
60- talet. Han hade ju en lång karriär 
och var så mångsidig i sitt uttryck. Det  

är ofta många i vår ålder som kom-
mer på konserterna och de har 
kanske, likt oss, börjat med Cohens 
senare plattor och sedan lyssnat sig 
bakåt.  

Matilda Bådagård (sång, piano, slag-
verk, fiol) är frilansande sångerska 
och kompositör. Hon är aktuell i duon 
Långbacka/Bådagård som spelar ”pop 
med folksjäl”. Duon släppte sitt debu-
talbum 2018 och turnerar nu i Sverige 
och övriga Norden. Matilda har varit 
hängiven utövare av brasiliansk musik 
som sångerska i sambagruppen A 
casa toca och har turnerat med 
svenska artister som Uno Svennings-
son och Peter Lundblad.  

Sara Niklasson (sång, gitarr, fiol, man-
dolin, bas) började som sångerska, 
men frilansar numera i vitt skilda 
sammanhang som multimusikant 
med särskild förkärlek för strängar. 
Utöver medverkan i ett antal teater-
produktioner spelar hon bl a med 
Niklas Strömstedt och sågs i orkestern 
i TV4s Idol 2018. I höst medverkar 
hon som enda musiker på Scalatea-
tern i Sissela Kyhles föreställning ”Etta 
på listan”. Sara är även initiativtagare 
till en Joni Mitchell-hyllning i vilken 
hon sjunger och spelar gitarr.  

Jesper Andersson (sång, gitarr, bas, 
trummor) är en musikant som älskar 
nya utmaningar och musicerande i 
vitt skilda stilar. Med friformjazz som 
språngbräda har han exempelvis krys-
sat sig via synthpop i Depeche Mode-
bandet The New dress, till folkrock i 
ovan nämnda Joni Mitchell-projekt. 
Jesper spelar även trummor i indie-
rockbandet The Virtues. Trumset är 
huvudinstrumentet, men hans musi-
kaliska bredd återspeglas även i hans 
öppenhet för att musicera på just det 
instrument som stunden kräver.  
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“ ’Bird on the wire’ är en högtidsstund 
för oss Cohenfantaster. Perfekt ton-
träff i text och musik.”  

Sissela Kyle, skådespelare och tidigare 
chef för Parkteatern i Stockholm  

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! 

Trädrally 

Vi genomförde trädrally på lördags-
förmiddagen. Ramkvillabygden bjöd 
på strålande väder. Vackra vyer med 
betande djur, sjöutsikter och inte 
minst fantastiska trädmiljöer. 10 del-
tagare. Rundan gick Urås -Lövås -
Broddatorp -Holmeshult- Röshult -
Kallsjö- Rulla. 
 
Monika Mörk 

 

 

Klädinsamling 
 
I förra SockenMagazinet skrev jag och 
informerade om klädinsamlingen som 
nu finns vid återvinningen i Ramkvilla. 
Jag har fått kommentarer om att före-
taget som står bakom, Humana Sve-
rige, kanske inte är seriöst. Letar jag 
information på nätet så får jag fram t 
ex att de inte har ett 90-konto. Där 
står också en del andra kommentarer 
som gör att företaget känns oseriöst. 
Var och en av er väljer själva hur ni vill 
göra och om ni vill leta information.    
 

 
 
/Maria 
 

 
Plymska Huset i   
Bäckaby 
 
Oktober 2019 

 
Onsdag      2 
Ärtsoppa med bröd. 
Pannkaka med sylt och grädde. 
 
Torsdag     3       
Höstsoppa med kryddig färs. 
Ananaspaj. 
 
Onsdag      9       
Torsk med äggsås och potatis.  
Pannacottarutor med hallon. 
 
Torsdag      10      
Pippi på gryta med ris. 
Karamelliga päron i panna. 
 
 
 
 
 

Onsdag        16     
Färsbiffar med krämig senapssås och 
potatis. 
Jordgubbskräm med gräddmjölk. 
 
Torsdag       17    
Stekt salt sill med löksås och potatis. 
Glass med frukter. 
 
Onsdag       23      
Svamp- och paprika-kyckling med ris. 
Knäckig rabarbersmulpaj.   
 
Torsdag      24       
Karins potatis och köttfärsgratäng. 
Kryddig lingonkaka med grädde. 
 
Onsdag        30     
Fylld lövbiff med potatismos. 
Chokladmoussé. 
 
Torsdag        31       
Mustig köttgryta med potatis. 
Jordgubbscheesecaké.    
 
 

   

 

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.  
 
 


