
Ramkvilla Wärdshus 
 
Nu öppnar Ramkvilla Wärdshus för året. 
Premiären är 29 maj. 
 
Öppettider blir som följer: 
Onsdag-torsdag kl 12.00 – 18.00 
Fredag-lördag kl 12.00 - 20.30 
Söndag kl 12.00 – 18.00  
 
Det kommer att bli grillkvällar på freda-
gar under sommarlovet. Dessutom även 
lite musikunderhållning dessa kvällar. 
 
Varmt välkomna till ännu en säsong 
hälsar 
 
Ramkvilla Wärdshus 
Annika, Martin och Roger 
 

Ingaboda Bygdegårds-
förening 
 
Promenad-orientering  

Är du trött på att sitta inne och sträck-
titta på serier, sticka eller andra Coro-
nahobbies. Kanske har du försökt umgås 
ute med dina närmaste men vet inte rik-
tigt vad ni ska hitta på.  Vi har nu ett al-
ternativ där ni kan umgås och ändå hålla 
avstånd. En mycket enkel form av orien-
tering som utgår från den nya rastplatsen 
vid Röshults äng. Ni får en karta och ska 
leta upp ett antal kontroller. 

För att få tillgång till kartan swishar du 20 
kr till Alice på tel.070-385 95 62. Skriv in 
din mail-adress i meddelandefältet så får 
du en pdf-karta. När du hittat alla kon-
troller skickar du ett sms med rätt kod. 
Då är du med i dragningen och kan vinna 
fina priser. Vinstutdelning publiceras via 
Ingaboda Bygdegårds Facebooksida 
2021-06-20 

 

Tips! Ta med fikakorgen. Vid rastplatsen 
finns det bord att sitta vid, ni kan även gå 

in till festplatsen där det finns gott om 
plats under tak. 

Troll-inventering  

Föredrar man att hålla sig mer på en väg 
så har vi på anslagstavlan vid rastplatsen 
hängt upp en karta med en prome-
nadstig. På stigen lurar troll i skogen. Frå-
gan är hur många du kan hitta? För att 
det ska bli roligare att gå rundan flera 
gånger så kan det hända att trollen flyt-
tar på sig under tidens gång. Vill man ge 
ett bidrag till bygdegårdsföreningen och 
samtidigt vara med och vinna en godis-
påse så swishar man 20 kr till Jeanette på 
076-894 00 80. Skriv i meddelandefältet 
antal troll du har hittat och namn på vem 
som vill ha godispåsen. Vinstdragning 
publiceras på Ingaboda Bygdegårds Fa-
cebooksida 2021-06-20 

 

 

Arrangör: Ingaboda Bygdegårdsförening 

 
 

Ramkvilla-veckan  
10-17/7 
 
Färdigt program med samtliga program-
punkter, datum och klockslag kommer 
finnas i SockenMagazinet i slutet av 
juni/början av juli. Det kommer även att 
ligga ett program på lilla runda bordet in-
till tipset inne hos Puttes. Självklart kom-
mer hela programmet även ligga på 
www.ramkvilla.com. Ni som sparar detta 
och de senaste SockenMagazinen har 
väldigt mycket information där. 
 
Restriktioner och förändrade förutsätt-
ningar av olika anledningar kan göra att 
programmet ändras med kort varsel. För 
att kunna nå alla snabbt kommer ev pro-
gramändringar att meddelas via 
www.ramkvilla,com – vår bys hemsida. 
De av er som saknar möjlighet att gå in 
och kika där ber vi kontakta någon som 
kan uppdatera er.  
 

 
Skärbäcks fårgård 
 
Varmt välkomna till oss på Skärbäcks får-
gård under Ramkvillaveckan 2021! Vi 
kommer ha öppet: 
 
Lördag 10/7 kl 10-16 
Söndag 11/7 kl 10-16  
Måndag 12/7 - fredag 16/7 kl 12.30-16. 
Lördag 17/7 10-16.  
 
Här har ni möjlighet att träffa några av 
våra får och lamm, hälsa på i hagen och 
kela en stund. Försäljning av textilt hant-
verk, bl a trasmattor, babylapptäcken 
och löpare. Lammskinn och lammkorv 
finns till försäljning. Vi kommer även att 
ha en liten loppis med framför allt barn-
kläder. Eventuellt finns även krukväxter 
och/eller sticklingar till salu. Passa även 
på att köpa kaffe, fika och glass och sätt 
dig nära fårhagen en stund. 
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Lördagar och söndagar kommer vi även 
att ha gotlandskaniner på besök som 
man gärna får klappa. Troligtvis finns 
även några genbanksanslutna ungar le-
veransklara.  
 

Svenska Kyrkan 
 
I förra numret av SockenMagazinet skrev 
vi om Kyrkoskatten! Den kan man leta ef-
ter varje dag från måndag 12/7 till lördag 
17/7 kl 15.00 – 17.00. Jakten på kyrko-
skatten vänder sig till alla barn oavsett ål-
der. De som inte lärt sig skriva kan ta 
med någon som kan.  
 
Missa inte att församlingshemmet kom-
mer att hålla öppet samma dagar och ti-
der. Där kommer att finnas en hel del 
från Hembygdsföreningen arkiv såsom 
urklippsalbum och gamla skolplanscher. 
Det kommer dessutom finnas möjlighet 
att köpa olika saker med anknytning till 
Ramkvillabygden. 
 
Det har redan visats visst intresse för Gu-
nilla Gunnarssons guidning inne i Ram-
kvilla kyrka, så därför utökas denna akti-
vitet. Gunillas guidning kommer att ske 
på följande dagar: 

 
lördag 10/7 ca kl 19 (efter musikguds-
tjänsten) 
tisdag 13/7 kl 15.00 
lördag 17/7 kl 15.00 
 

Örjansklubben 
 
Under Ramkvillaveckan anordnar Ör-
jansklubben flertalet aktiviteter. Vi hop-
pas att det kommer finnas något för alla 
och rådande restriktioner kommer att 
hållas vilket gör att programmet kan änd-
ras. Håll dig uppdaterad via www.ram-
kvilla.com. Alla Örjansklubbens aktivite-
ter är gratis för medlemmar i Örjansklub-
ben om inget annat anges i texten. Vissa 
aktiviteter har maxantal eller ålders-
gräns, andra är öppet för alla som vill. 
För icke medlemmar är det gratis för 
barn t o m 14 år och 50kr/aktivitet för 
övriga. Medlemskap kan lösas på varje 
aktivitet, 100kr för barn, 200kr för Vuxna 
alternativt 500kr för familj.  

 
Lördag 10/7 10.00-11.00 Familjeträning 
vid idrottshallen 

En vuxen och ett barn mellan 5 och 10 år 
samarbetar och tränar både kondition 

och styrka på ett lekfullt sätt tillsam-
mans. 

Anmälan via sms till Lina Hördegård 
0703-443 678, max 15 par.  

 
Söndag 11/7 08.30-09.30 Yoga vid id-
rottshallen 

Välkommen på en lugn och härlig 
morgonyoga vid sjön utanför idrottshal-
len. Ta med egen yogamatta och filt. Öv-
ningarna är lätta så alla kan hänga med, 
van som mindre van yogis. Anmälan via 
sms till Åsa Svensson på tel 0735-78 92 
90 senast kvällen innan. 

 
Söndag 11/7 16.00-17.00 Boxercise vid 
idrottshallen 

Lite mer fysiskt krävande träning där 
man använder sig av boxhandskar och 
mitsar för att boxa sig riktigt trött. Kom-
mer du ensam så blir du tilldelad någon 
då vi mestadels tränar två och två under 
passet. Anmälan via sms till Jimmi Olsson 
på tel 0703-43 52 86, max 16 personer 

 
Måndag 12/7 10.00-12.00 Skogskul 

Skogskul för barn från 6 till 12 år. Vi an-
vänder vår fantasi och vad naturen har 
att erbjuda. 50kr/barn inklusive enklare 
förtäring. Anmälan till Karin Bernhards-
son via mail på scoutkarin@gmail.com 
Anmäl även eventuell specialkost. Max 
15 barn 

 

Måndag 12/7 17.30-18.30 Crawlkurs vid 
badplatsen 

Grundkurs i crawltekniken, minimiålder 
15 år. Ta med badmössa och simglasö-
gon. Anmälan till Ariane Lagerqvist via 
sms på tel 0761-67 07 67, max 10 st 

 
Måndag 12/7 19.00-20.00 Motions-
gympa vid idrottshallen 

Motionsgympa där vi tränar kondition 
och styrka i grupp. Ingen anmälan krävs. 
Kontakta Lina Hördegård vid frågor 0703-
44 36 78 

 
Tisdag 13/7 10.00-11.00 Vattengympa 
vid badplatsen 

Tillsammans kör vi ett gympapass i vatt-
net vilket blir mer skonsamt för kroppen 

än vanlig gympa. Max 25 personer, an-
mälan och frågor via sms till Malin Jern-
berg på telefon: 0763- 19 59 68 

Tisdag 13/7 19.00-20.30 Yogawalk, sam-
ling idrottshallen 

Vi går en promenad i lugnt tempo på ca 
4km, stannar vid några tillfällen under 
vägen och utövar några stående enkla 
yogaövningar. Anmälan till Pia Hördegård 
via sms 0705- 57 06 23. Max 20 delta-
gare. 

 
Onsdag 14/7 10.00-11.00 Lättgympa vid 
idrottshallen  

Träning i grupp i lite lugnare tempo och 
lämpligt för dig som har lite nedsatt ba-
lans. Anmälan till Lina Hördegård via sms 
0703-44 36 78  

 
Onsdag 14/7 17.30-18.30 Crawlkurs vid 
badplatsen 

Grundkurs i crawltekniken, minimiålder 
15 år. Ta med badmössa och simglasö-
gon. Max 10st Anmälan till Ariane La-
gerqvist via sms på tel 0761-67 07 67 

 
Onsdag 14/7 19.00-20.30 Cykling, start 
vid skolan 

Vi delar upp oss i tre grupper; tuffare, 
medel samt en enklare cykling. Den en-
klare cyklingen går via grusvägar/asfalt 
och kan cyklas med vilken cykel som 
helst. Medel samt den tuffare gruppen 
går på skogsbilvägar samt stigar och krä-
ver en mountainbike. Hjälm är obligato-
riskt.  

Familjecykling finns också och den går 
runt sjön, dvs 10km med paus för med-
havd fika. 

 
Torsdag 15/7 18.00-19.00 Coreträning 
vid idrottshallen 

Träning med bland annat fokus på mage 
och rygg. Anmälan via sms till Malin Jern-
berg på tel 0763-19 59 68  

 
Torsdag 15/7 19.00-20.00 Cirkelträning 

Vi varvar kondition och styrka i stat-
ioner.  Anmälan via sms till Pia Hörde-
gård på 0705-57 06 23. Minimiålder 12 
år. 

 

mailto:scoutkarin@gmail.com


Fredag 16/7 17.00-18.00 Familjefotboll 
vid fotbollsplanen 

Vi träffas och spelar fotboll tillsammans. 
Beroende på antal medverkande så delar 
vi upp oss på några planer. Spel sker i 
gymnastikskor. Ingen anmälan krävs.  

 
Lördag 17/7 13.00-13.30 + 13.45-14.15 
Livräddningskurs för de yngre 

Vi övar livräddning, för barn från försko-
leklass till årskurs 6.  Max 10 barn 
/grupp. Anmälan via sms till Malin Jern-
berg på tel 0763- 19 59 68 

 
Lördag 17/7 14.00 Beachvolleybolltur-
nering vid idrottshallen 

Anmälan lagvis, 3 personer i varje lag. 
Minimiålder 14år. Anmälan till Per Axels-
son på tel: 0705-63 62 18. Max 6 lag.  

 
Lördag 17/7 16.00 Kubbturnering med 
grillning 

3-6 personer i varje lag. VI spelar en pre-
stigelös kubbturnering och avslutar med 
att grilla den medhavda maten. Grill och 
kol finns på plats. 100kr/lag. Ta med ett 
kubbspel om ni har. Anmälan via sms till 
Jimmi Olsson på tel 0703-43 52 86.  

 
Nygårdsvägen 26 
 
Välkommen till det som en gång var 
Ramkvillabuss garage i Nygård. Under 
Ramkvillaveckan kan Du prova på Jannes 
huvudvärksbehandling (mjuk och av-
slappnande behandling) eller nack- och 
axelmassage för en liten peng. Detta tar 
ca 15 minuter.  
 
Det finns även möjlighet att titta på och 
köpa av Carinas hantverkskeramik. Har 
du släkt och vänner som vill tillbringa 
några dagar i Ramkvilla, så visar vi även 
upp semesterlägenheten som vi hyr ut 
per natt eller vecka.  
 
Allt detta sker under följande tider kl 
13:00 – 16:00 den 10/7, 11/7 och 17/7. 
 
Välkommen till oss! 
Naturlig Harmoni 
Carina & Janne 
 
 
 
 

Hörnebo Skiffergruva 
2021 
 
Med den information vi nu har räknar vi 
med att kunna köra upplyst gruva med 
max 100 i publiken vilket innebär att vi 
behöver ha förköp. Mer information 
kommer på ramkvilla.com. I vilket fall 
glädjande att kunna planera för att ge-
nomföra kulturarrangemang igen.  
Nytt golv finns nu på ”läktaren” och be-
sökare är naturligtvis alltid välkomna till 
gruvan. 
 
Så här ser programmet ut för upplyst 
gruva med musik under sommaren. Med 
reservation för att vi kan behöva justera 
utifrån rådande restriktioner. 
 
7/7 Trio de luxe, Erik Sunnerstam,flöjt, 
Marie Louise Sjöberg,violin och Lena 
Müller, cello. Programmet kommer att 
bestå av lite klassiskt, lite visa och lite 
filmmusik.  
 
14/7 Trollman Quartet. Pernilla Ingvars-
dotter, sopran, Britta Holger, oboe, Sam 
Bäckström, cello, Margareta Nilsson, 
harpa. Klassisk men också samtida musik 
skriven av Ted Watson. 
 
21/7 Edith Färjhage och Beatrice Josefs-
son, Edith och Bea kommer att sjunga en 
blandning av visa, schlager mm. 
 
28/7 Högt i tak, folkmusikgrupp från Jön-
köping 
 
4/8 Preliminärt Pär F Nielsen, operasång-
are från Sävsjö 
 
11/8 Jonas Hernborg, Ramkvilla. Jonas 
har bland annat framfört sånger i tribute 
to avsnittet på Vetlandafesten och med-
verkat i Jul i stan. 
 
Gruvkommittén  
 

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


