
 

Årsmöte 
 

Välkommen till årsmöte med Örjansklub-
ben den 28 februari kl 15.00. Vi byter lo-
kal till Ramkvilla Wärdshus för att ha 
möjlighet att sitta med större mellanrum 
än i klubbstugan. Om inte rådande pan-
demi situation ändras kommer mötet 
istället att ske digitalt och vi behöver där-
för veta om du tänkt närvara, anmäl dig 
till jimmi@granflobygg.se 
  
Välkommen med din anmälan, 
Jimmi Olsson Ordförande Örjansklubben. 
 
 

Nyheter 
  
Hotellet har övergått till åretruntboende. 
Det är nu 8 lägenheter som är åretrunt-
uthyrda. 2 st dubbelrum (1-rumslägen-
heter) återstår som tillfälligt boende. Det 
finns ytterligare 1 st 1-rumslägenhet le-
dig för åretruntboende. 
  
Vårdcentralen har utökat med ytterligare 
ett rum, som ska användas till deras utö-
kade verksamhet. Se separat info! 
  
Under januari flyttar även kommunens 
Hemtjänst från lägenhet in på Dalbo    
(Distriktssköterskemottagningens gamla 
lokaler). 
  
Gymmet är nu flyttat in i ”burspråket”. 
Det är upprustat och nästan färdigt. Asko 
Kurjenkallio har verkligen gjort ett stort 
jobb med att skaffa bra utrustning. 
Vi håller det dock stängt tills nya pande-
mibestämmelser kommer. 
Det är också av samma anledning som vi 
tillfälligt stängt torsdagarnas frukostser-
vering och även eventuella söndagsmid-
dagar. 
Matsalen ska även kunna användas till 
sammanträden/möten eller annan aktivi-
tet. 
  

 
 
 
Allt detta innebär nu att namnet Hotellet 
inte längre är lika aktuellt att användas, 
utan vi återgår till att kalla fastigheten 
för Dalbo, vilket fastigheten alltid hetat i 
folkmun! 
  
Cajsa och Klas Håkanson 
 

 
Mottagning Ramkvilla – 
Landsbro vårdcentral 
Bra Liv 
 
Vid 3 tillfällen under våren har vi plane-
rat att vår distriktsköterska Lena, läkare 
Antonio och sjukgymnast Amanda finns 
på plats på Distriktssköterskemottag-
ningen. 
 
Om du önskar träffa sköterska, läkare el-
ler fysioterapeut kan du boka en tid via 
Landsbro vårdcentral via tel:  
010-243 25 10. 
 
Välkommen att kontakta oss. 
 
Personalen Landsbro vårdcentral Bra Liv 
 
 

 
Puttes Lanthandel 
 
Tack för att ni visar stor hänsyn när ni 
handlar, att bara en i familjen handlar åt 
gången, att ingen besöker affären om nå-
gon familjemedlem har Covid -19. 
 
På så vis hjälper vi varandra att hålla oss 
friska. 
 
Putte och Puttorna 
 

 
 

 
Svenska Kyrkan 
 
Från och med 24/1 ändrar vi tiderna för 
Öppen kyrka, och det kommer vara öp-
pet söndagar hela februari, till att börja 
med. 

Fröderyd 10-12 
Ramkvilla 15-17 

Gå in på vår hemsida och Facebook för 
vidare besked. 
 
Svenska Kyrkan 

 
 
Ramkvilla Bibliotek 

Från 19/1 är biblioteket öppet igen för 
besök! Max 3 besökare samtidigt i loka-
len. 

Öppettider 

Tisdag 16.00-19.00 

Kontaktuppgifter 

Roger Ivarsson 
Ramkvilla skola, 574 74 Ramkvilla 
0383-967 44 
roger.ivarsson@vetlanda.se 

 

Årets Ramkvillabo 

Då är det dags att fundera igenom 
vem/vilka som ska bli Årets Ramkvillabo. 
Någon som jobbat ideellt för bygden un-
der många år eller kanske bästa grannen 
som alltid finns till hands?  Kanske 
de/dem som gjort det där lilla extra ett 
år som detta? Nog har vi gott om kandi-
dater i Ramkvillabygden till denna utmär-
kelse? 
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Skriv ner ditt förslag tillsammans med din 
motivering och mejla till Maria Lamme 
(sockenmagazinet@ramkvilla.com). 
Självklart går det lika bra via mobil 072-
522 30 20 eller lapp i brevlådan! Jag 
kommer att sammanställa era förslag 
och lämna vidare till styrelsen i Ramkvilla 
Hembygdsförening som sen beslutar vem 
det blir. Hembygdsföreningen önskar era 
förslag snabbt, senast 10 februari. 

Ramkvilla Hembygdsförening 
gm Maria Lamme 

 
Fotokalender 
 
Fotografera TRÄD i år 
 
Du är välkommen att skicka in bilder till 
kommande års kalender, och fototäv-
lingen, fram till 1 oktober. Temat har vi 
bestämt till TRÄD, kort och gott. 
 
Tre bilder, gärna i liggande format, helst 
3 MB stora, sänds till e-
post ramkvillabild@gmail.com. Vanligast 
är att vi får bilder i sommartid. Tänk på 
att vi vill ha bilder för alla årstider till 
2022 års kalender. Om du inte har digital 
bild är det bara att höra av sig till oss i ju-
ryn. 
 

 
 
Ev överskott från försäljningen av fotoka-
lendrarna går till Hembygdsföreningens 
verksamhet. 
 
Lycka till med fotograferandet önskar ju-
ryn som är 
Karin Gustafsson, 070-2265090 och Mag-
nus Färjhage. 
ramkvillabild@gmail.com 
 
 

 
 
 

När det alldagliga för-
svinner 
 
Det finns väl inget så alldagligt och som 
vi tar för givet som träd. De bara står där 
och bildar skog, en allé eller ger äpplen 
eller plommon på sommaren. Men så en 
dag är skogen nedhuggen eller nedblåst 
som vid Gudrun- och Per-stormarna. Sor-
gen tränger sig på. 
 
"Vi ska bara städa upp lite", sa skogs-
mannen till mig som dagen efter, med 
sin maskin, hade lyft undan "varenda" 
träd. Stubbar och ris kvarlämnat. Kändes 
som om allt var nedmejat – förutom 
några frötallar och döda träd som läm-
nats till insekterna och hackspettarna. 
Fågelsången har flyttat en bit bort. 
 
Fruktträden på våren – finns något vack-
rare? Körsbärsblomningens tid i Japan 
har ett eget namn, Sakura. Dit drar turis-
ter från hela världen. Och till Kungsträd-
gården, Stockholms city, vallfärdar män-
niskor för att ta en selfie och njuta av just 
körsbärsblom på våren. 
 
Vi har en stor björk på tomten som vi be-
slutat att ta ner eftersom den känns för 
stor och står för nära en vacker rönn. 
Nog är det väl en spricka i stammen? 
Björken kommer att förvandlas till ved. 
Huggen och kluven, torkad och redo att 
bäras in i köksspisen nästa vinter. Värma 
oss och maten. Men det tar faktiskt 
känslomässigt emot att ta ner trädet. Har 
den inte sin berättigade plats och vilka är 
vi att döma ut dess framtid utan att den 
är sjuk eller fallfärdig? Hur kommer vår 
vy att förändras? Kommer det att kännas 
tomt? 
 
Fototävlingen år 2021 som hembygdsför-
eningen nu utlyser här i SockenMagazi-
net har tema träd. Blir förhoppningsvis 
nästa fotokalender. Det beror på om vi 
får några bidrag. 
 
Vilket förhållande har du till träden? Kan  
 
du med kamerans hjälp visa upp träd, be-
rätta i bild vad för känslor de förmedlar? 
Asch, det är inte så viktigt med känslor – 
ta foto och skicka in 
till ramkvillabild@gmail.com Kanske kan 
du lägga till några rader om ditt fotogra-
ferade träd? Övriga regler står i notisen 
intill. Lycka till. 
 
Karin Gustafsson 
 

Lasse Jonssons bild från Gudrunstormen 
januari 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
____________________________  
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