
Elvis show i Ingaboda 
 

 
 
 
Fredag den 14 februari kl. 19.00 i Ing-
aboda bygdegård blir det en Elvis -
show med The Cadillac Band. 
Det blir nostalgi Rock´n roll med The 
Cadillac Band, Janne Lucas Persson 
(växeln hallå m.m.), Ove Pilebo (Stre-
aplers sångare i 14 år) och Tommy 
Karlsson (Wizex) m.fl. 
 
The Cadillac Band blev som Sveriges 
första band invalda i The Rockabilly 
Hall Of Fame i Jackson Tennessee USA 
år 2009 och är Sveriges i särklass 
bästa 50-60 tals rock´n roll band just 
nu. The Cadillac Band har dessutom 
spelat och turnerat med Elvis Presleys 
originalmusiker. 
 
För biljetter ring: 0702-786777 & 
0733-862580 eller boka via mail 
på: tcbbiljettbokning@yahoo.se 
 
Biljettpris: 300:- (vuxen) 150:- (ung-
dom 10-15 år) - servering under kväl-
len. 
 
Arrangör är artisterna i samarbete 
med Ingaboda Bygdegårdsförening. 

"Fössta tossdan i 
mass" 
 
Välkomna att fira "Fössta tossdan i 
mass" - Smålands egen nationaldag - i 
Skärbäcksgården. Förutom kaffe och 
tårta får vi lyssna till Ola Korsfeldt be-
rätta om "Kalle i Dillen".  
 
"Kalle i Dillen", eller Carl Andersson 
som han egentligen hette, föddes i Il-
linois, USA, men hade föräldrar från 
trakten. Som 21-åring återvände fa-
miljen till Sverige och till gården i 
Skogsdill. Vid den tiden ansågs Kalle 
vara en flott och något exotisk karl. 
Mamman trivdes inte och flyttade till-
baka till Amerika och Karl och hans 
något tjurige far, Johan Isak, fick ta 
hand om gården. Gården förföll och 
historier om Karls levnadssätt spreds i 
bygden.    
 
Torsdag 5 mars kl 15.00 i Skärbäcks-
gården  
Avgift 20 kr swishas eller betalas på 
plats  
 
/SKTF 

 

Wärdshuset 

Det är nu klart att vi kommer att hyra 
ut Wärdshuset under sommarmåna-
derna, med början till sista helgen un-
der maj! 

Vi hoppas att utfallet skall bli positivt 
och att vi åter kan glädjas åt en mö-
tesplats för alla i bygden. 

Mer information kommer under 
mars-april. 

Hälsar 

Birgit o Sture 

 

Ramkvilla Hotell 

Efter att vi och många med oss, för-
sökt att få någon form av äldrebo-
ende i fastigheten och detta inte har 
lyckats, har vi planerat om nyttjandet 
av huset. 

Hotellet har fortfarande tre möble-
rade enrumslägenheter med fullt ut-
rustade kök. Två enkelrum och ett 
dubbelrum utan kök och med gemen-
sam toalett/dusch har iordnings-
ställts. Totalt finns nu 10 bäddar som 
uthyres per natt.  

Övriga lägenheter är nu uthyrda som 
åretruntboende. Finns en tvårumslä-
genhet kvar för uthyrning. 

Distriktssköterskemottagningen finns 
kvar, men i nya lokaler. Ingång genom 
huvudentren. Som tidigare bokas tid 
genom vårdcentralen i Landsbro.  

Finns också ett enkelt gym som sköts 
av Asko Kurjenkallio. 

På torsdagarna serveras frukost mel-
lan kl 8-10. Ingen förbokning behövs, 
bara att droppa in. Ett mysigt sätt att 
börja dagen på! 

Efter ett antal söndagsmiddagar och 
Rogers lilla julbord gör vi nu ett försök 
med pizzakväll, lördagen den 22 feb-
ruari kl 18.00.  Då vi har plats för ett 
begränsat antal gäster, gäller först till 
kvarn…….  Bokas på tel 0705356049. 

Det finns även möjlighet att hyra mat-
salen, med plats för ca 50 pers, för 
festliga tillfällen. 

Relaxavdelningen med bastu och 
jacuzzi finns också att hyra. 

/Cajsa Håkanson 
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Så var det ett nytt år och vi är nog 
många som undrar var 2019 tog 
vägen. För Örjansklubbens del har det 
varit ett år då tre nya ungdomsgrup-
per startades. Det var tjejfotboll ledd 
av Ulf Hördegård, fotbollskul för barn 
födda 2013-2016 samt nybörjarpingis 
för samma målgrupp där Jimmi Ols-
son varit huvudtränare med hjälp av 
flera föräldrar. 

  
Nytt år betyder ny medlemsavgift. 
Den betalas enklast via swish på nr 
123 596 45 15. Kostnaden är 
500kr/familj alternativt 200kr/vuxen 
och 100kr/barn födda 2003 eller se-
nare.  Märk med namn och de sex 
första i personnumret. Om du är med 
på någon aktivitet tillkommer 
100kr/vuxen samt 50kr/barn för varje 
sektion du deltar i. Våra sektioner är 
Motion, Fotboll samt bordtennis. Då 
är du samtidigt försäkrad när du del-
tar på våra aktiviteter. Det går också  
bra att betala hos Putte samt på varje 
aktivitet där det finns listor att fylla i. 

  
Vi ser gärna fler som är med och bi-
drar till Örjansklubbens verksamhet. 
Det kan handla om styrelsearbete, 
uppdatera medlemsregister, sköta fb 
eller liknande uppgifter. Hör av dig till 
ordförande Jimmi Olsson på telefon 
0703 43 52 86 så att vi kan fortsätta 
bidra till Ramkvillabygdens förenings-
liv. Vill du veta mer om oss så är års-
mötet ett bra tillfälle. Mötet är den 
23:e februari kl 15.00 i klubbstugan, 
dvs lilla tegelbyggnaden vid ån. 

  
Hoppas vi ses på några av våra aktivi-
teter, väl mött! 

 
Styrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramkvilla Hembygds-
förening 
 
Nytt år också för Ramkvilla Hem-
bygdsförening, välkommen som med-
lem också i år. Medlemsavgiften är 
100 kr per person, ungdomar under 
18 år 20 kr. Betalas till Bankgiro 5622-
3811 eller Swish: 1235532981. Skriv 
ditt namn, ange att det gäller med-
lemskap. 

 
Hembygdsföreningen har följande   
arbetsgrupper: 
 
Hembygd och hembygdshistoria, 
marknaden, gruvan, båt och brygg, 
sockenrådet, Skärbäcks kanal, hemsi-
dan, brandvärnet och sockenmagazi-
net.  
 
Vill du vara med i någon grupp eller 
har förslag att lämna kan du kontakta 
någon i verkställande utskottet: Mag-
nus Färjhage, Jan-Olov Karlsson, Lise-
lotte Franzén och Sture Lamme. 
 
Nästa styrelsemöte hålls den 25/2. 
Årsmöte planeras till den 15/3. 

 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


