
Julmarknad 

Ingaboda Bygdegård 
Söndag 24 november 
kl. 11-15 

 

Lokala hantverkare och utställare 
Lotterier mm 
Kaffeservering med hembakat fika 
Försäljning av korv med bröd 

Varmt välkomna! 
 
Arr: Ingaboda Bygdegårdsförening 

 
 
Ingen julmarknad 
 
I år anordnas det ingen julmarknad i 
Hembygdsföreningens regi. 
 
Med vänlig hälsning  
Ramkvilla Hembygdsförening / Lotta 
 

 
Fackeltåg 
 
Samling för fackeltåg vid församlings-
hemmet lördagen 30/11 kl 17.30. 
 
Hälsar Johannes Djerf 

Bordtennis 
 
Bordtennis för barn födda 2011, 
2012 och 2013 
 
 

 
 
 
När: Start måndagen den 4 november 
Tid: kl 18.00-18.50 
Var: Idrottshallen, Ramkvilla 
 
Att ha med: Idrottskläder, inneskor, 
bordtennisrack (finns att låna om man 
inte skulle ha) samt vattenflaska. 
 
Kostnad: Medlemskap i Örjansklub-
ben samt deltagaravgift 50 kr. 
 
Arr: Örjansklubben 
 

 
Distriktsköterske- 
mottagningen 
 
Distriktsköterskemottagningen har 
bytt rum och har nu ingång via huvu-
dentren, (Inte blå dörren)! 
 
Cajsa Håkanson 
 

 
Förtydligande 
 
Sponsor av Sockenmagazin nr 231 i 
september var Kerstin Johansson som 
bor i Jönköping. 
 

 

 
Nyheter från  
Skärbäcks Kultur och 
Turistförening 

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin 
början för SKTF. Under året som gått 
har flera aktiviteter anordnats, bland 
annat skördefest, ärtsoppekväll, tips-
promenad, lillejul, fisketävling och 
träffar för daglediga. Verksamhetså-
ret avslutades med en mycket välbe-
sökt jubileumsfest, då föreningen firar 
25 år i år! God mat, flera olika tårtor 
och ett liveband förgyllde kvällen. 

Innan jubileumsfesten gjordes en till-
bakablick då vi fick höra historier från 
föreningens bildande och hur gården 
använts tidigare. Det var mycket in-
tressant att höra om traditioner som 
levt vidare alla år, som lillejul, och 
om tidigare aktiviteter i gården, som 
vävstugor, bilbingo (!) och marknad. 

Vi gjorde också en framåtblick, då del-
tagarna fick svara på frågorna "Hur 
vill jag använda gården?" och "Vad 
hindrar mig från att använda gården 
som jag vill?". Idéer som kom upp var 
bl.a. loppis, klädbytardag, föreläs-
ningar, växtbytardag, temamiddagar, 
skogsmulle, sportkvällar, musikevent, 
filmkvällar, kurser, dagledigträffar, 
pub, ost/vin/chokladprovning och ge-
mensamma utflykter (orkidéresa till 
Öland, bowling etc). 

Inga större hinder identifierades, vil-
ket visar att vi har goda förutsätt-
ningar för aktiviteter i byn! Styrelsen 
kan anordna några av aktiviteterna 
ovan, men vi vill påminna om, och 
uppmana, våra medlemmar att 
också stå för genomförandet av akti-
viteter. Det är fritt fram att arrangera 
något för byn, styrelsen stöttar om 
det behövs. Tillsammans är vi ju före-
ningen!   
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Vi fortsätter att uppdatera vår hem-
sida löpande, www.skarback.com. Där 
publicerar vi evenemang och nyheter, 
och där finns kontaktuppgifter till sty-
relsen. Ett stort tack till alla medlem-
mar som under året har ställt upp och 
hjälpt till på olika sätt!  

Dags att betala medlemsavgiften för 
verksamhetsåret 2019-2020 (1 sep-
tember 2019 - 31 augusti 2020) 

Medlemsavgiften är 150kr/år för 
vuxna över 18 år (gratis under 18 år). 

Som medlem stödjer du föreningslivet 
i Skärbäcksområdet. Som medlem har 
du också möjlighet att till lägre pris 
hyra Skärbäcksgården. Lokalen passar 
bra för föreningsmöten, fester, kalas 
m.m. Det finns sittplatser för ca 50 
personer samt ett fullt utrustat kök 
med porslin för samma antal.  

Pris för lokalhyra för föreningar/stu-
diecirklar: 100 kr (för icke medlem-
mar 200 kr) 

Pris för lokalhyra privat: 200 kr (för 
icke medlemmar 400 kr). Ordnar du 
en aktivitet i icke-kommersiellt 
syfte som är öppen för byn att delta i 
betalar du ingen lokalhyra. 

Bokning av lokalen sker via Ulla 
Grankvist, tel 070-622 78 55 
(ulla.grankvist@gmail.com). 

Medlemsavgiften betalas via bifogat 
inbetalningskort eller till SKTF:s bank-
giro 5934-1867 eller via swish på 
nummer: 123 297 83 85. 

Några aktiviteter i höst: 

Bildvisning av Agne Fagers resor, från 
Röros vintermarknad till Grönland. 
Skärbäcksgården, fredag 8 november 
kl 19.00. Fika serveras. 30 kr/pers. 

Lillejul: Skärbäcksgården, lördag 14 
december kl 15.00. 

Välkomna! 

/SKTFs styrelse (Elsa, Simon, Ulla, Bir-
ger, Linn, Martin och Martina) 

 

 

 

Välkommen till  
Annandagskören! 

Tycker du om att sjunga och gärna 
med andra? Tycker du om julsånger? 
Läser du lite noter? Då är nog 
ANNANDAGSKÖREN något för dig! 

Vi övar vid följande tillfällen: 

Måndag 2/12 och måndag 9/12 kl 19-
20.30 i Lina Sandellgården, lördagen 
den 14/12 kl 9-12 i Fröderyds kyrka, 
samt måndag 16/12 kl 19-20.30 i Frö-
deryds kyrka. Du kommer att få mu-
sikfiler att öva till på din dator. 

Körprojektet avslutas annandag jul 
26/12 kl 18.00 i Fröderyds kyrka. 

 

För mer info kontakta kantor Ulrika 
Kvarnström ul-
rika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se 
mobil 070-618 12 74. 

Svenska kyrkan 
Lannaskede församling 

  

F d elljusspåret 

När man har hund blir det flera pro-
menader dagligen. Under dessa har 
jag noterat att f d elljusspåret växer 
igen. Ni som promenerar, löper, går 
med hundar och klarar ojämnt men 
mjukt underlag – gå gärna i f d elljus-
spåret emellanåt. Det är väldigt vack-
ert men skulle behöva både fötter 
och tassar som trampar ner och gör 
tydligare stig (i alla fall delvis). 

Glöm inte ta hänsyn till jakttider! 

Maria 

 
 
 
 
 

Plymska Huset i   
Bäckaby 
 
November 2019 
 
 

 
 

 
Onsdag       6   
Sjömansgryta. 
Fruktkräm med gräddmjölk. 
 
Torsdag      7  
Äppelkarré med sås och potatis. 
Kanelig rabarberkaka med grädde. 
 
Onsdag       13     
Korvstroganoff med ris.                
Söt och fin clementin. 
 
Torsdag      14     
Kryddiga färsbiffar med tzatziki och 
klyftpotatis. 
Knäckig äppelpaj med vaniljsås. 
 
Onsdag        20    
Shepherds pie. 
Apelsinsoppa. 
 
 
Torsdag       21    
Värmande fiskgryta och potatis. 
 Jordgubbstiramisú. 
 
 
Onsdag       27       
Fläskfilégryta med ost/senapssås. 
Pepparkakscheesecake.   
 
Torsdag      28   
Kasslergratäng. 
Ananaspaj med grädde. 
 
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.  
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