
Nyheter från Skärbäcks 
kultur och turistförening 
(SKTF) 

Föreningen höll årsmöte den 11 feb. 
Styrelsen var samlad i Skärbäcksgår-
den och medlemmar kunde ansluta 
digitalt via zoom. Vi konstaterade att 
många känner en önskan att kunna 
komma igång med aktiviteter igen. 
Därför välkomnar vi er till: 

 

”Fössta tossdan i mass”, 
 4 mars kl 15 i Skärbäcksgården 
 
Tipspromenad utomhus följt av en 
tårtbit och kaffe/te, som vi dukar upp 
utomhus. Du kan också välja att bara 
hämta en tårtbit om du hellre önskar 
– maila i så fall Cornelia Högfeldt 
(cornelia.al.h@gmail.com) så att vi 
beställer rätt antal bitar. 20 kr/pers. 

 

Påskpromenad, våfflor och äggjakt, 
2 april kl 14 i Skärbäcksgården. 

Tipspromenad utomhus följt av våff-
lor och äggjakt för barn. 20 kr/pers. 

 

Ramkvillaveckan 

SKTF kommer att samordna aktivite-
ter i Skärbäck under Ramkvillaveckan, 
10-17 juli. Vill du ordna en aktivitet, 
hör av dig till Elsa Anderman 
(elsa.anderman@gmail.com,  
0709-626970). 

 

 

Dags att betala medlemsavgift för 
verksamhetsåret 2021 

Föreningen ändrar verksamhets- och 
räkenskapsår så att det följer kalen-
deråret. Medlemsavgiften är 150 
kr/person, gratis under 18 år. Betala 
in medlemsavgiften via SKTF:s bank-
giro: 5934-1867, swish: 123 297 83 
85 eller direkt till vår kassör Ulla 
Grankvist (tel 0706-22 78 
55, ulla.grankvist@gmail.com). Ditt 
stöd är viktigt för föreningen! 

Betalningsinfo och info om aktiviteter 
finns på www.skarback.com. 

Hälsningar från styrelsen, som detta 
verksamhetsår består av: 

Elsa Anderman, Martin Wik, Ulla 
Grankvist, Cornelia Högfeldt, Martina 
Voss Wik, Birger Hertzman, Linn Hel-
gesson 

 

 

Svenska Kyrkan 

Om inget händer vad gäller nya coro-
narestriktioner, kommer vi i mars 
månad att fira gudstjänst i Ramkvilla 
kyrka alla söndagar kl 16.  

För att försäkra sig om att kunna vara 
med och fira gudstjänst anmäler man 
sig till Johan på 0383 55 35 96. Anta-
let är fortfarande begränsat till åtta 
deltagare. 

 Ingabritta Gustafsson 

 

 
 

En februarihälsning 
 
Så kom då äntligen vintern! Snön lig-
ger vit på marken och kölden verkar 
vilja behålla sitt grepp om oss ytterli-
gare en tid framöver. Varför inte 
passa på att åka lite längdskidor! Vår 
greenkeeper, Bertil Johansson, har 
spårat upp 3 km lättstakade skidspår 
på golfbanan. Detta spår är fritt fram 
att använda så länge snön ligger kvar. 
För alla som inte gillar vintern ber vi 
er att hålla ut! Våren kommer, en ny 
golfsäsong väntar och då kommer vi 
att stå redo för att möta alla spel-
sugna medlemmar och gäster igen. 
På återhörande! 
 
Ramkvilla Golfklubb gm Carola 
 

 
Ramkvilla Marknad 
inställd 
 
Då covid-19 inte vill släppa taget och 
restriktioner säger att man inte får 
samlas många människor på samma 
plats har vi beslutat att inte anordna 
någon marknad i år heller. 
 
Nu samlar vi kraft och hoppas på en 
fantastisk marknad 2022. 
 
Ramkvilla hembygdsförening / Mark-
nad - Lotta och Marie-Louise 
 

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