
 
Ramkvilla-veckan 
 
Nu behöver vi något att se fram emot 
och längta till. Ett intressant förslag har 
kommit in till Hembygdsföreningen som 
nu har beslutat att satsa på detta. 
 
Boka in 10-17/7 2021 i din kalender. 
 
Det kommer att arrangeras en Ramkvilla-
vecka. En vecka full med olika aktiviteter 
där föreningar, kyrkor, företagare mm 
kommer att samarbeta. Det blir ett varie-
rande program som ska kunna locka alla 
åldrar, från ung till gammal. Tanken är 
att allt ska arrangeras utomhus.  
 
Förhoppningen är att vi ska kunna samlas 
i lagom stora grupper på en mängd olika 
aktiviteter. Kanske blir släktingar och 
vänner nyfikna och vill vara delaktiga. 
Det viktiga är att vi möts och gör roliga 
saker tillsammans. 
 
Mer information kommer längre fram! 
Glöm nu inte boka in 10-17/7! 
 
Hembygdsföreningen 
 
 
 

Hastighet  
 
Vi har blivit uppmanade att skriva i Sock-
enMagazinet om hastigheten på trafiken 
genom byn. Det har särskilt observerats 
norrifrån, där det då dessutom ligger en 
skola. Det är inte första gången detta 
ämne kommer upp – och obegripligt nog 
är det ofta boende i samhället som kör 
för fort. 
 
TA NU ERT ANSVAR OCH SAKTA NER!! 
 
Hälsar flera bybor som observerat er 
 

 

 
Tappa inte modet!  

Under en av mina dagliga promenadvä-
gar som jag gick för ett antal år sedan på 
den plats där jag bodde, så kände sig 
markägaren tvungen en dag att följa 
med och visa mig något annat än det 
som jag åtskilliga gånger delat med 
mig av. Ifrån denna intetsägande väg 
som vanligen bestod av ett dån av trafi-
ken ifrån den stora vägen, av trött-
samma åkrar och förfallna hus. Mycket 
såg ut att vara som det brukade men 
mot slutet av vår promenad så tog han 
mig undan en bit ifrån vägen och in i sko-
gen och visade att där mitt i gläntan vid 
ruiner av en gammal skomakares hus så 
fanns det en liten men en dock en vat-
tenkälla ifrån en svunnen tid men där 
det ännu ständigt porlade fram. Och som 
jag var gång därefter stannade till vid 
och smakade på ett klart och friskt vat-
ten.  

Så som jag tror att ägaren till hela jorden 
och med allt vad den rymmer, vill visa 
dig och mig. Vi är många som känner oss 
förkrympta där en pandemi ödelägger 
det som alltid varit vår trygghet och det 
som vi förlitat oss på. Men i våra däm-
pade och tunga steg där vi går på av-
stånd till allt och alla så vill markägaren 
visa att det finns en källa med ett rin-
nande och friskt vatten som kan göra 
den gråaste promenaden meningsfull.   
Det är juletider. Som även den kommer 
bli annorlunda för de flesta av oss.  Men 
julens budskap kommer inte förändras 
av någon pandemi eller någonting annat. 
Att Gud i sin kärlek har sträckt sig ned för 
att lyfta människan upp! ”Ett barn har 
fötts, en son har blivit oss given. På hans 
axlar vilar herradömet, och hans namn 
är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig 
Far, Fridsfurste”.  (Jesaja.9:6). Jesus pe-
kar så på sig själv som det porlande rin-
nande vattnet (Se Johannes evangelium  

 
kapitel 4). Som mitt i det som bara lång-
samt förfaller vill ge värde och som i vår 
rastlöshet kan ge en ny frid som blir 
kvar hos dig i den ljusaste av dagar men 
som också kan fylla dig i ensamheten 
och livets mörkaste stunder. Ett tillflöde 
ifrån en helt annan värld och ett över-
flöd som sträcker sig över tid och rum 
och som kan släcka den djupaste törst 
som finns i ditt hjärta.   
 
Tappa inte modet, var inte rädda, ni är 
älskade och sedda!   
 

Fortsätt att gå dina promenader! Ring en 
vän! Glöm inte att göra något som du 
tycker är roligt varje dag. Kanske är det tid 
för att gräva upp en hobby som var länge 
sedan du hade tid till att göra, eller kanske 
skall du testa något du aldrig tidigare 
gjort? Och kom ihåg. Det kommer ljusna! 
Låt den här julen få vara en tid då Markä-
garen får visa dig denna källa av liv!  

Med önskan om Guds Välsignelse!  

Johannes Djerf, Pastor i Nygårdskyrkan 

 
 
Tack 
 
Tack till alla som köpt och köper lotter 
och tack till alla som skänkt vinster till Sy-
föreningens lotterier! 
 
Gunilla Gunnarsson 

 
 
Att umgås 
 
Vi är sociala varelser som behöver umgås 
för att må bra. Det har verkligen inte va-
rit lätt senaste halvåret – och än svårare 
blir det när vintern smyger sig på och det 
blir kallt. Vi måste försöka hitta andra 
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vägar att umgås, vi kan inte bara sitta in-
omhus och vänta tills det blir vår. 
 
Vi bor på landet och har stora möjlig-
heter att umgås utomhus på ett säkert 
sätt:  
 
På skolans område mot Klockesjön finns 
ett nergrävt cementrör där man kan 
grilla. Det finns sittplatser på flera stäl-
len, det finns en lekplats för barn/barn-
barn att springa på och det finns ett litet 
skydd för regn/snö utanför gympahallen 
om man vill skydda sig lite. 
 
Vi har fotbollsplanen där barn/barnbarn 
kan springa runt och där finns några sitt-
platser och skydd i spelarbåsen. Kanske 
kan man ta med en liten grill dit? 
 
Borta på marknadsplatsen där ÖKR bru-
kar servera våfflor på marknadsdagen 
står det nu uppställt fyra bord och lika 
många bänkar. Se bilden nedan. Det är 
stort och luftigt och skyddat från både 
regn och vind. Där kan man umgås 
många på ett säkert sätt och kanske 
värma sig på en medhavd grill. Varför 
inte en enkel femkamp för de som vill 
och kan? Det finns i alla fall gott om ytor 
att vara på! Ett tjugotal meter bort finns 
det en trappa ned till en grillplats intill 
sjön. Trappan är rengjord från mossa och 
blöta löv men grillplatsen behöver lite 
kärlek och omsorg för att kunna fylla sin 
funktion. Den som vill/kan och hinner får 
gärna ”rensa fram” grillen. 
 
 

 
 
 
Ännu en trevlig uteplats är Nygårdskyr-
kans grillplats på berget mitt emot kyr-
kan. Där finns skydd och där finns grill. 
Bara att använda. Nygårdskyrkan är till-
frågad och hälsar er välkomna. 
 
Det finns säkert många fler platser som 
ni känner till, inte minst utanför själva 
byn.  
 

Vi måste använda de resurser vi har. 
Med lite fantasi, ett gäng filtar och en li-
ten grill kommer man väldigt långt. Vi be-
höver varandra och samtalen oss emel-
lan. Det kanske bara blir en promenad 
och det är också bra. Men det kan fak-
tiskt bli flera timmar utomhus eftersom 
vi har både grillplatser, sittplatser och 
skydd att erbjuda på flera platser. 
 
Tänk igenom vad ni mår bra av och läng-
tar efter och försök hitta en alternativ 
lösning i dessa märkliga tider. Vi måste ta 
ansvar för vår egen hälsa, det är viktigt. 
 
Ta hand om er – och GOD JUL!  
 
Maria Lamme 
 
 

 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
____________________________  
 
 
 
Några vackra avslutande ord av författa-
ren Erik Blomberg.  
 
Var inte rädd för mörkret, 
ty ljuset vilar där. 
Vi se ju inga stjärnor, 
där inte mörkret är. 
I ljusa irisringen, 
du bär en mörk pupill, 
ty mörkt är allt som ljuset 
med bävan längtar till. 
Var inte rädd för mörkret, 
ty ljuset vilar där. 
Var inte rädd för mörkret, 
som ljusets hjärta bär. 


