
Gym på Dalbo 
 
Nu öppnar vi upp gymmet på Dalbo! 
Max 2 personer åt gången! Fler om man 
tillhör samma hushåll! 
 
Bokning sker hos Asko, tel 070 670 93 09. 
Priset är 30 kr per person och då har man 
tillgång till gymmet under två timmar. 
Viktigt att följa de restriktioner som finns 
i lokalen! 
 
Asko och Klas 

 
Träning 
 
Nu tycker vi att det är dags att börja 
träna igen, kvällarna börjar bli ljusare och 
våren är på gång. Vi längtar efter att 
träna och träffa er alla och det kanske är 
fler som känner likadant som vi att trä-
ningen inte har blivit så prioriterat sen-
aste året som man hade önskat. Men nu 
ändrar vi på det! Nytt för säsongen är 
dessutom att vi har haft möjlighet att 
köpa in en ny ljudanläggning med stöd 
från SISU.  
 
Från april månad kommer vi att köra 
måndagar och torsdagar kl 19 utomhus.  
Måndagar kör vi motionsgympa som tidi-
gare och torsdagar träning där vi varvar 
kondition och styrka mer i intervall-
form/stationer. Vi håller avstånd och an-
vänder ingen gemensam utrustning. Inga 
omklädningsrum är öppna. Vi tänker att 
vi har gått om plats utomhus och kör 
som tidigare drop in. Beroende på hur 
många vi blir så kanske vi kommer att be-
höva omvärdera det beslutet men i så 
fall kommer mer info. 
 
Första tillfället blir måndagen 5 april kl 
19 vid gymnastiksalen i Ramkvilla. För att 
delta krävs medlemskap i Örjansklubben, 
200 kr/vuxen, 100 kr/barn eller familje-
medlemskap 500 kr. Därtill tillkommer en 
deltagaravgift på 200 kr per termin för 

vuxna och 100 kr för barn. Bäst är att be-
tala både medlemsavgift och deltagarav-
gift på plats via swish. Vår tanke är att vi 
kör i alla fall fram till midsommar och ev 
längre. 
 
Örjansklubben kommer att delta i Ram-
kvillaveckan som anordnas under v 28. 
Håll utkik för där planerar vi för att er-
bjuda lite olika aktiviteter. 
 
Hoppas att vi ses! 
Örjansklubben 
Pia Hördegård och Lina Hördegård  

 
 
Storsatsning 
 
Örjansklubben har haft årsmöte och 
samma individer fick fortsatt förtroende 
av medlemmarna. Styrelsen består även i 
år av följande personer: 
Ordförande Jimmi Olsson, 
Kassör Sture Lamme, 
Sekreterare Erland Fager, 
Styrelsemedlemmar; Malin Jernberg, Ulf 
Hördegård, Asko Kurjenkallio, Bengt Mil-
ton, Ariane Lagerqwist samt Frederik 
Klitsch. 
  
På årsmötet togs även styrelsens budget-
förslag. Jag vågar sticka ut hakan och 
säga att det är den största satsningen 
inom föreningens historia. Vi har redan 
informerat om inköpet av skoter för att 
bättra på möjligheten att få till bra längd-
spår. Det som är nytt är en satsning på 
300 000 kr avsatta för att öka rörelse och 
motion framförallt för barn och ungdo-
mar. En grupp är tillsatt för att se över 
vad pengarna ska användas till och vilka 
övriga möjligheter det finns för medfi-
nansiering. Inom styrelsen har vi pratat 
om motorikbana för barn, utegym och 
padelbana mm.  Vad det blir får framti-
den och gruppens arbete utvisa. 
Motionssektionen har också fått tillgång 
till en ny ljudanläggning, detta nämns 

även i annat stycke här i Sockenmagazi-
net. Det kommer också finnas möjlig-
heter att stödja vår satsning för dig som 
företagare eller privatperson. Mer in-
formation längre fram när vi vet vad 
gruppen arbetat fram för förslag. 
  
Vi i styrelsen är väldigt spända inför verk-
samhetsåret och ser fram emot 2021. 
  
Örjansklubben genom Jimmi Olsson 

 
 
Ramkvilla-veckan  
10-17/7 
 
Under hösten väcktes tanken – tänk om 
nästa års marknad också ställs in! Vad 
gör vi då? Kan vi hitta på något att längta 
till, något som kan genomföras trots pan-
demi med restriktioner? De tankarna la 
grunden till Ramkvilla-veckan 10-17/7. 
 
Grundtanken är att de flesta aktiviteter 
ska ske utomhus och gärna innebära lite 
rörlighet. Men för att alla ska känna sig 
välkomna och kunna delta så kommer 
det även finnas annat utanför dessa pre-
ferenser. Vi är många som samarbetar; 
kyrkorna, föreningarna (ÖKR, SKTF, Gol-
fen och Hembygdsföreningen), företag 
och privatpersoner. Ev restriktioner styr 
självklart vilka aktiviteter som kan ge-
nomföras men vår stora förhoppning i 
dagsläget är att det mesta ska kunna gå 
av stapeln. För allt som sker utomhus är 
förstås vädret viktigt, men vi svenskar är 
inte helt obekanta med uttrycket ”kläder 
efter väder” så det hoppas vi inte blir nå-
got stort hinder. 
 
Några aktiviteter måste man anmäla sig 
till, några kommer att kosta lite, några 
kommer att vara helt gratis.  Allt kommer 
att finnas på Ramkvillas hemsida 
www.ramkvilla.com. Program med all in-
formation kommer också att skickas ut 
till varje hushåll. 
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Här är några av veckans alla planerade 
aktiviteter: 
 
ÖKR 
Örjansklubben planerar för olika grup-
paktiviteter som t ex vattengympa, 
skogskul för barn, yoga, seniorträning, 
cykling och mkt mer. Vårt mål och vår 
förhoppning är att kunna erbjuda en till 
två aktiviteter/dag hela veckan.  Mer info 
kommer längre fram om hålltider och ak-
tiviteter. 
 
Svenska Kyrkan 
Svenska Kyrkan kommer att ha musik vid 
helgsmål med kaffeservering och guid-
ning. Det blir även Familjegudstjänst 
"Himmel och pannkaka" med skattjakt, 
ev kyrkogårdsvandring och lotteri. 

 
Måndag-lördag kommer församlings-
hemmet hålla öppet några timmar per 
dag. Det blir visning av Hembygdsför-
eningens urklippsalbum och ev gamla 
skolplanscher.  
 
Exakta datum och klockslag kommer att 
presenteras längre fram. 
 

 
Sommarjobb 
  

Är du född -05 eller tidigare och har lust 
att jobba i Ramkvilla Golfklubbs ki-
osk/kansli i sommar? 
Dina uppgifter blir i så fall att på ett trev-
ligt sätt möta våra kunder, oavsett om 
det gäller golf, camping eller fika. 
Du måste känna dig trygg med att brygga 
kaffe, grädda bullar, fixa mackor, steka 
hamburgare, grädda våfflor mm. Många 
av våra campinggäster kommer från ut-
landet så en grundkunskap i engelska 
krävs. Jobbet innebär kassaansvar och 
det vore klart roligt om du själv är intres-
serad av golf. 
  
Mejla info@ramkvillagolf.com för frågor 
eller med en ansökan så hör vi av oss. 
  
Ramkvilla Golfklubb gm Carola 
 
 

 
 
 
 
 

Majblommekommittén i 
Ramkvilla och Bäckaby 
informerar 
 
Majblomman har stått på barnens sida 
sen 1907. Idag jobbar vi för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. 186 000 barn, 
vilket är ungefär vart tionde barn, lever i 
familjer där pengarna inte räcker till. 
Majblomman jobbar för att förbättra vill-
koren för dem. 
 
Det gör vi genom att bland annat dela ut 
ekonomiskt stöd för till exempel fotbolls-
skor, barnkalas, avgiften till fritidsaktivi-
teter eller en jacka. Hur många barn vi 
kan hjälpa är helt beroende av hur 
mycket pengar som samlas in varje vår. 
Vårens insamling tar såklart hänsyn till 
att barnen inte ska behöva träffa någon 
fysiskt. Lösningen är att barnen kommer 
att sälja majblommor via personliga 
webbshoppar och blommorna skickas di-
rekt till er köpare från Majblommans la-
ger. 
 
Insamlingen startar den 15 april och hål-
ler på till den 2 maj. 
Eftersom förra årets försäljning ställdes 
in kommer det vara tre klasser, åk 3, 4 
och 5 på Ramkvilla skola, som är med 
och säljer i år. 
 
Majblommans lokalkommitté i Ramkvilla 
och Bäckaby lämnar bidrag till enskilda 
barn, lokala projekt och skolan. Bidrag 
lämnas till sådant som samhället eller 
försäkringar inte täcker kostnader för. 
Vi som ingår i styrelsen är: Annelie Ek-
strand, Barbro Frisk, Åsa Svensson, The-
rese Wågesson, Lina Hördegård, Caroline 
Andersson, Maria Wickholm och Karolina 
Sandell. 
 
För att ansöka om ekonomiskt bidrag går 
det bra att kontakta någon av oss i styrel-
sen. 
 
Tillsammans kan vi göra konkreta insat-
ser för barn i vår närhet. 

Hälsningar från oss i Majblommans sty-
relse gm. Karolina Sandell 
 

En hälsning från  
Golfklubben 

Tiden går fort trots den annorlunda till-
varo vi lever i – och våren spelar oss som 
alltid spratt. När jag präntade min förra 
hälsning låg snön vit och på vår bana 
hade Bertil gjort ett fint skidspår. När ni 
sedan fick bladet i er hand var det sol, 
vår och barmark. Nu är det återigen mi-
nusgrader och frost ute men när ni läser 
dessa rader hoppas jag våren är här för 
att stanna! 

Vi öppnade vår bana officiellt sista hel-
gen i februari och hade glädjande nog ett 
stort antal golfsugna gäster på besök un-
der efterföljande vecka. 

1:a mars klipptes greenerna för första 
gången denna säsong – vilket är rekordti-
digt för vår klubb. 

Under vårt digitala Vårmöte 7:e mars läs-
tes verksamhetsberättelse, årsredovis-
ning och revisorernas berättelse för 2020 
upp.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för föregående år och handlingsplan 
samt ett första utkast till kommittéernas 
uppbyggnad och uppgifter för 2021 pre-
senterades. 

Inom kort är det påsk och då har vi redan 
de första gästerna bokade till Cam-
pingen! 

Corona-restriktionerna har, hur dumt det 
än låter, varit gynnsamma för vår klubb. 
Golfspel går ju alldeles utmärkt att ge-
nomföra i sällskap då man är utomhus 
och väldigt sällan riktigt nära varandra. 
De avgifter man betalar som gäst har 
spelat stor roll för klubbens ekonomi och 
med nya fleråriga hyresavtal för banan 
ser vi mycket ljust på framtiden. 

Ramkvilla Golfklubb gm Carola 
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Håll koll på hunden 

 

Visste du att man under tiden 1 mars till 
20 augusti måste hålla sin hund under 
extra stor uppsikt ute i naturen? Det är 
till och med straffbart om hunden förföl-
jer vilda djur. Det innebär inte automa-
tiskt att hunden måste vara kopplad, 
men du behöver ha en sådan kontroll 
över din hund att det motsvarar ett osyn-
ligt koppel. Lagen finns för att skydda 
vilda djur under den tid på året när de får 
sina ungar. 
 
Enligt de lokala ordningsföreskrifterna 
för Vetlanda kommun ska hundar hållas 
kopplade på offentliga platser, allmänna 
badplatser och på motionsspår. Du 
måste plocka upp avföring efter din hund 
på gator och torg, gång- och cykelvägar, 
parkeringsplatser, parkområden, mot-
ionsanläggningar samt på allmänna bad-
platser. 
 
I vissa områden råder alltid strikt tillsyn 
och på vissa platser totalt hundförbud. 
Så kallat koppeltvång gäller alltid i natur-
reservat oavsett hur bra lydnad du har på 
din hund. Hundförbud gäller till exempel 
på lekplatser, många kyrkogårdar samt 
på allmän badplats. 
 
Info hämtat från Vetlanda kommun och 
Agria försäkring 

 
 
 

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


