
Konsert i Loghalla 
 
Söndagen den 29/8 kl 15.00 kommer en 
Brasskvintett att ha konsert i Loghalla, 
Höreda. 
 
Kvintetten heter MUSICA IN EXCELCIS 
och är från Göteborg. De spelar i Notte-
bäcks kyrka lördag kväll och i högmässan 
i Växjö domkyrka kl 11.00 på söndagen. 
 
De spelar allt från barock till ragtime, en 
omväxlande konsert utlovas! 
 
Anmälan till Elisabeth Niklasson på mobil 
073-157 76 00. 
Pris 50 kr. 
 
Välkomna hälsar Niklassons! 
 

 
 
Träning i höst 
 
Efter en fantastisk sommar så ska det nu 
bli skönt och komma in i rutiner igen! 
Måndagen 30/8 kör vi igång med vår 
gruppträning! Som tidigare motions-
gympa på måndagar och stationer/inter-
vallträning på torsdagar, tiden är kl 19-
20. Vi kommer att börja utomhus de 
första gångerna och om restriktionerna 
tillåter kommer vi att flytta inomhus när 
det är för mörkt att vara ute. 
Alla kan vara med, upplägget är sådant 
att man jobbar efter sin egen förmåga. 
 
Kostnad: Medlemskap i ÖKR 200 kr/år 
vuxen, 100 kr/år barn eller 500 kr/år fa-
milj. Deltagaravgift 200 kr/termin vuxen 
och 100 kr/termin barn. Barn räknas upp 
till 18 år. 
 
Håll utkik på Ramkvillas facebooksida för 
fortlöpande info! Om ni har några frågor 
eller funderingar hör gärna av er via sms 
eller ring till någon av oss! 
 

Välkomna! 
 
Mvh 
Pia Hördegård 070-557 06 23 
Lina Hördegård 070-344 36 78 
Örjansklubben 
 
 

Frukostdags på Dalbo 
  
Nu är det dags att äta frukost på Dalbo 
igen! Vi hälsar Er välkomna torsdagar 
mellan kl 08.00 – 10.00. 
Start den 16 september! 
Välkomna! 
  
Cajsa o Klas 
 

 
Putte och Puttorna årets 
Ramkvillabo! 
 
I samband med de avslutande aktivite-
terna under Ramkvilla veckan delades ut-
märkelsen till årets Ramkvillabo ut av 
Ramkvilla Hembygdsförening. Ett 100 tal 
personer deltog vid utdelningen av ut-
märkelsen som gjordes i samband med 
kubbturneringen. Utmärkelsen gick i år 
till Putte och Puttorna. Motiveringen 
löd:  
 
Årets Ramkvillabo 2021: Putte och Putt-
torna, Thomas Lamme, Siw Klitsch, Helen 
Helgesson och Anita Färjhage.  
 
 

 
 

Puttes Lanthandel är ett nav i Ramkvilla. 
För Putte och Puttorna har Coronaåret 
inneburit extra mycket arbete med 
många fler hemleveranser för att und-
vika smittspridning. Hemleveranserna 
har också varit socialt viktiga för de som 
suttit isolerade, leenden och omtänk-
samhet har glatt många. Putte satsade 
dessutom för framtiden och byggde om 
och till affären. En satsning som kom att 
förverkligas i coronatid och inte bara in-
nebar en stor investering utan också en 
stor extra arbetsinsats. Affären och det 
bemötande boende och gäster får i Putt-
tes lanthandel är otroligt viktigt för vår 
bygd.  
 
Vill också ge en extra guldstjärna till Emil 
Fingalsson som vikarierande putta. Han 
har gjort en strålande insats som sjuk-
vikarie och extra kraft i affären under 
året. 
 
Magnus Färjhage 
Ramkvilla Hembygdsförening 

 
 

Örjansklubben  

Då går vi in i hösten efter en händelserik 
sommar. Ramkvillaveckan var för oss en 
fullspäckad vecka med aktiviteter såsom 
vattengympa, familjeträning, yoga, cyk-
ling, boxercise mm och allt avslutades 
med en kubbturnering och grill i strå-
lande solsken. En lyckad vecka på många 
sätt och för oss i Örjansklubben var det 
extra härligt att se hur många som slöt 
upp som ledare. Tack till alla er från oss i 
styrelsen som gjorde att vi kunde ha ett 
så rikt program för invånare och gäster i 
Ramkvillabygden. 

Padelbanan börjar ta form och beräknas 
stå klar under slutet av september må-
nad. Råvarukostnaderna i världen har 
gjort att banan blivit lite dyrare än beräk-
nat men vi känner oss ändå trygga med 
att ro detta i land. Bland annat så har vi 
fått ett bidrag från Werner von Seydlitz 
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stiftelsen på 250 000 kr som kommer väl 
till pass. Mer information om invigning 
samt spel mm kommer i nästa sockenma-
gazin samt på Ramkvillas facebook sida.  

Fotbollsskolan avslutades v 32. Närmare 
25 barn samt 6 ledare från bygden var 
aktiva tillsammans med lägerchef Malin 
Jernberg. Ett lyckat läger med fantastiskt 
duktiga ungdomar, både deltagarna samt 
ledarna.  

Väl mött under våra aktiviteter under 
hösten önskar Örjansklubbens styrelse 

 

 
Fototävling med tema 
TRÄD 
 
Kan vi få ihop en kalender för 2022 ge-
nom årets fototävling i Ramkvilla med as-
sociation till ”träd”?  
 
Vi vill påminna om tävlingen, som utlys-
tes tidigare i år. Reglerna är följande: 
Fram till 1 oktober 2021 kan du skicka in 
bilder till fototävlingen. Max tre bilder, 
gärna i liggande format, helst 3 MB stora, 
sänds till 
epost ramkvillabild@gmail.com.   
Tänk på att vi vill ha bilder för alla årsti-
der till 2022 års kalender. 
 
Övriga tävlingsregler: 
Personer som finns på bilden måste ge 
sitt medgivande till dig att de vill vara 
med. Max tre bilder per person, gärna 
storlek 2000-3000 kb, från telefon eller 
kamera.  
 
Maila digitala bilder 
till ramkvillabild@gmail.com. Ange namn 
och telnr. Senast den 1 oktober 2020 vill 
vi ha bilderna. 
 
Vi har rätten att publicera bilderna på 
Ramkvillas hemsida, www.ramkvilla.se 
Ingen ekonomisk ersättning ges för bild-
publiceringen. 
 
Ev överskott från försäljningen går till 
hembygdsföreningens aktiviteter. 
Tävlingsjury: Karin Gustafsson (medlem i 
Vetlanda fotoklubb) och Magnus 
Färjhage ordförande för hembygdsför-
eningen 
 
 

 
 

Har du bilder från  
Ramkvillaveckan?  
 

Låt oss minnas veckan i juli med foton. Vi 
kan göra ett bildspel till hemsidan och ta 
fram en fotobok att ha tillgänglig i hem-
bygdsföreningen arkiv för framtiden. 
Maila dina bilder och info om bilderna 
till ramkvillabild@gmail.com  
 
Tack från hembygdsföreningen.  
 
 

 
Fotbollsskolan 2021 
 
Då är så även fotbollsskolan 2021 till 
ända. Under fyra dagar har mellan 25-27 
barn deltagit. De delades upp i tre olika 
grupper utifrån ålder. Detta år har vi haft 
tre ledare, Alice Hördegård, Filip La-
gerqwist och Alfred Olovsson Hördegård. 
Dessa har tillsammans med faddrarna, 
Gustav Wågesson, Elsa Hördegård och 
Edith Olovsson Hördegård lett fotbolls-
skolan med bravur. Med duktiga och in-
spirerande ledare, faddrar och engage-
rade deltagare har vi haft fyra fantastiska 
dagar tillsammans. 
 
Mellan 10.00-12.30 har det spelats fot-
boll, lekts olika lekar och nya kompisar 
har fått lära känna varandra från olika 
delar av Sverige och även en kille som 
bor i Minnesota som var och hälsade på 
sin farmor och farfar deltog så engelskan 
fick tränas hos oss alla, så roligt. Varje 
dag serverades mellanmål som Ör-
jansklubben bjöd på. Stort tack till Ker-
stin och Göran Fransson och Kristina Blad 
som delade på ansvaret att ordna mel-
lanmålet och servera detta varje dag.  
Under onsdagen hade vi besök av Friskis 
och Svettis där Pia och Lina höll ett trä-
ningspass med oss. Både styrka och kon-
dition varvades med peppande musik 
och hejarop från Pia, Lina, ledare, faddrar 
och deltagare. Så roligt och uppskattat. 
Alla gav verkligen allt. Efter det tuffa trä-
ningspasset bjöd Oskars Konditori på 
stora kanelbullar. Sista dagen avslutades 
med turnering där alla deltagare blanda-
des i olika lag. Brasilien, Sverige och Por-
tugal möttes och innan hemgång delades 
diplom, fotbollar och glass ut till alla del-
tagare. Tack alla som varit med under 
dessa fantastiska dagar. Det är en ynnest 
att vara lägerchef med alla dessa fina 
ungdomar och barn. Något jag tar med 
mig från dessa dagar är gemenskapen 
bland barnen och ungdomarna oavsett 

ålder, kön, funktionsnedsättning eller et-
nicitet. Alla är lika mycket värda. Ha det 
nu toppen och spela lite fotboll med vän-
ner, familj och släkt när ni kan, än är inte 
sommaren över får vi hoppas. 
 
Vid pennan lägerchef Malin Jernberg 
 
 

 
Hörnebo Skiffergruva 
sommaren 2021 
 
Glädjande att åter kunnat genomföra 
upplyst gruva med musik, även om Co-
rona pandemin ändå påverkat antalet 
besökare negativt. Det går inte med sä-
kerhet att säga att det beror på pande-
min, men det är den enda rimliga förkla-
ringen. Vi har haft mellan 55 och 85 beta-
lande. Sommaren har bjudit på ett varie-
rat program. Vad som är bra beror ju på 
tycke och smak. Sommaren har bjudit på 
allt från klassiskt via visa, pop med piano-
improvisationer,  folkmusik och pop från 
olika tider till en avslutning med Jonas 
Hernborg och Anette Andersson ackom-
panjerade av Pär Thuresson som strå-
lande lokala förmågor.  Välkomna med 
tips på vad ni skulle vilja höra i gruvan 
nästa sommar.  
 
Gruvan har också i år varit ett populärt 
besöksmål. Allra helst nu under pande-
min när fler semestrar på hemmaplan. 
Det står ofta bilar, mopeder och cyklar 
vid gruvan. När det gäller byggnationer 
har vi lagat lite här och var och bytt golv 
på publik plattformen.  
 
Ett särskilt tack till fam Nicklasson som 
hjälper till att boka uppskattade akter till 
gruvan. 
 
Gruvkommittén 
Ramkvilla Hembygdsförening 
 

 

”Sommaren är kort…” 

Även om det senaste veckorna kommit 
en hel del nederbörd går det verkligen 
inte säga att sommaren har regnat bort. 
Vi har haft en fantastisk sommar på alla 
vis! Trevliga gäster på vår camping – 
både långliggare och de som hittat oss 
för bara några nätter. Glada badgäster 
som köpt glass och dricka för att svalka 
sig under solandet. Spelsugna golfare 
som ger väldigt mycket beröm till vår fina 
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bana. Dessa lovord tillägnas våra duktiga 
banarbetare; Bertil Johansson, Hans Jo-
hansson, Magnus Lamme och Ronny 
Persson. Vi hoppas att det ger ringar på 
vattnet och lockar ännu fler gäster till 
kommande år. Tack också till Albin 
Lamme som i sommar hjälpt till att klippa 
drivingrange och fotbollsplan. 

Vi har glädjande nog kunnat genomföra 
flera tävlingar under säsongen: 

Först ut var Wärdshusets tävling där hela 
20 lag – alltså 60 personer – deltog. Vin-
nare blev Alfred Olovsson Hördegård till-
sammans med Ulf Hördegård och Filip 
Lagerqwist. 

Under Ramkvillaveckan anordnades 
Ramkvilla Scramble med dryga 50 delta-
gare. Vinnare blev Tomas Fingalsson till-
sammans med Elsa Fingalsson. 

Samma vecka spelades också två täv-
lingar där Plannja stod som sponsor; 
Snörgolfen vanns av Klas Blom och Po-
ängbogeyn av Bjarne Petersson. 

Inge Bengtsson i Korsberga har under 
många år sponsrat en tävling; så även i 
år. Denna gång var det Alexander Böhlin 
som lyckades bäst. 

KM spelades under helgen 14-15 augusti 
där bäste herr och bästa dam korades ef-
ter totalt 36 spelade hål. Under denna 
tävling spelar man scratch vilket innebär 
att alla slag måste räknas. Bland herrarna 
blev det särspel då tre spelare kom in på 
samma antal slag. Efter att ha spelat om 
hål 18 två gånger stod så Peter Sidvall 
som klubbmästare 2021 följd av tvåorna 
Michael Mårtensson och Anders Karls-
son. Klubbmästarinna 2021 blev Carola 
Fingalsson. 
”Inbakat” i söndagens spel var också 
Ramkvilla Open – en poängbogeytävling 
där ett vandringspris delas ut. Tavlan 
som är målad av Göran Ottosson ifrån 
Korsberga får nu under ett år pryda väg-
gen hos Emil Fingalsson som vann på 39 
poäng. 

Säsongen är dock inte över! Flera täv-
lingar väntar… Bland annat den omtyckta 
Byalagscupen i september. Men rapport 
om hur det gick i dessa får ni veta i näst-
kommande nummer. 

Kiosk/kansli stänger nu för säsongen då 
vår personal återgår till ordinarie arbete; 
skolan. Tack till Elsa Fingalsson, Alfred 
Olovsson Hördegård och Iyob Zehaie – 

utan er hjälp hade vi inte klarat somma-
ren. Vi önskar er nu fortsatt lycka till med 
era studier. 

Golfbanan är fortfarande öppen och lika 
fin så fortsätt spela och ha roligt tillsam-
mans. 

Ramkvilla Golfklubb gm Carola Fingalsson 

 
Kyrkoskatten 
 
Det var många som ville hitta den i Ram-
kvilla kyrka – 108 personer mellan 8 må-
nader och 96 år letade i och kring kyrkan, 
svarade på svåra frågor, hittade en eller 
annan mus samt guldpengar och annat 
smått och gott i skattkistan (kanske lite 
skatteåterbäring). 
 
Svaren på frågorna var MYCKET bra och 
här kommer en liten sammanfattning: 
 
1. VAPENHUSET – visst heter det så för 
att man förr skulle lämna sina vapen där, 
innan man gick in i kyrkan, ”svärd och ka-
noner och sånt”. Kanske borde man även 
lämna skorna där, funderade några. 
2. FATTIGBÖSSAN - VEM TOG HAND OM 
DE FATTIGA DÅ OCH NU?  ”För körkan, 
nu alla”, ”Kyrkan och vi”, ”Alla-kyrkan/ 
alla-vi”. Ja, visst är det allas ansvar att 
hjälpa den som behöver, både då och nu. 
3. RUNSTENEN – Varför den murats in i 
kyrkväggen är egentligen ingen som vet. 
”Man tager vad man haver” eller ”Den 
passade bra i hålet” är två bra svar. Bygg-
material behövdes ju verkligen. ”Visa på 
omvändelse till kristendomen”, ”Någon 
ville berätta något”, ”Länk mellan gam-
malt och ny tid” är funderingar kring ste-
nens symbolik. Kanske var det så att det 
var hedersamt för familjen att ens 
runsten blev inmurad i kyrkan? Den som 
vill läsa mer kan googla på ”Runstenar 
och Kyrkor”. Enköpings kommun har ett 
intressant dokument om detta och där 
finns fler hänvisningar. 
4. MINNESLUNDEN - ”Det är meningen 
att man ska ta en stund och tänka på sina 
nära och kära som försvunnit”, kanske på 
”Någon som är i himlen och inte har en 
gravsten”. 
5. LJUSBÄRAREN – Var och en tänder ett 
ljus för den eller det man vill, kanske 
”non man tyker om”. Många mor och far-
föräldrar fick ljus tända för sej denna 
veckan och även andra kära människor 
och djur och Gud och Jesus. 
6. SANKT OLOF – Ja, visst ser det ut som 
om han trampar på en människa. Det 
verkar ju inte snällt, men den figuren 

symboliserar ”ondskan” eller ”djävulen” 
som blir besegrad. Lite lik en hund är den 
ju också. 
7. EPITAFIET – Vad betyder ”Lotten är 
mej fallen i det lusteliga. Mig är en skön 
arfvedel till tillfallen”. Den mest diskute-
rade frågan av alla. ”Jag tror att det bety-
der att man ska vara tacksam för livet”, 
”Jag har fått en glädjegåva”, ”Tack för att 
jag haft tur”, ”Man är glad för att man får 
vara med om så mycket”, ”Jag har det 
bra” 
8. LÄKTARPANELEN – Där syns Jesus i 
mitten omgiven av apostlar och lär-
ljungar  - eller ”lärungar” - nytt bra ord. 
”Jesus och hans kompisar”. Några av lär-
ljungarna saknas men vi vet inte varför. 
9. DOPFUNTEN – Kyrkans äldsta sak är 
dekorerad med hemska odjur. Kanske 
betyder det att Jesus och dopet besegrar 
vidundren. De sprutar eld och äter ett 
människoben, kanske en hel människa el-
ler en stövel och säkert även ormar och 
kyrkmöss. Djuren liknar även hästar och 
drakar och sködpaddor- 
10. SIFFERTAVLAN – Varför sjunger man 
psalmer i kyrkan? ”Man blir glad när man 
sjunger”, ”För att skapa stämning och 
samhörighet”, ”För att Gud ska komma 
närmare”, ”Dom handlar om livet och 
Gud”, ”Som Elsa i Frost”, ”För att det är 
fint”. 
11. PREDIKSTOLEN – En nästan färdig 
predikan blev det av alla svaren. ”Hej”, 
”Kära församling”, ”Alla är lika värda”, 
”Man ska vara snel”, ”Att vara god med 
varandra och hjälpa varandra”, ”Fred på 
jorden”, ”Prata om Gud”; ”Att Jesus dog 
för folket”, ”Man ska tro på Gud och Je-
sus”, ”Att vi nu ber till Gud”, ”Att Guld-
farmor ska leva”,  ”Efter det här dopet 
får det här barnet med sej Jesus ända in i 
döden”, ”Man har bara ett liv så man ska 
göra det man vill och inte bry sej vad 
andra tycker om en”,  ”Hästar är bäst”, 
”Musen”, ”Jag gillar pizza”, ”Jag vill be-
rätta allt i hela världen”, ”Glad sommar”. 
12. DÖRREN TILL SAKRISTIAN -  den är 
järnklädd för ”Att hindra tjuvar”, ”Skydda 
viktiga saker” som pengar och kyrksilver. 
Kanske skyddar det även om det skulle 
börja brinna? ”Hållbart”. 
13. SAKRISTIAN – vad gör man där? ”För-
varar viktiga saker och förbereder guds-
tjänsten”. ”Äter och ber”, ”Prästen byter 
kläder”, ”Prästen fikar”, ”Förråd”. Det är 
inte så ofta mat eller fika i det rummet 
nu men kanske ett bra förslag att fun-
dera över? 
14. HUR MÅNGA KYRKMÖSS HAR DU 
SETT PÅ DIN RUNDA? 10 ulltovade små 
grå möss fanns gömda här och där. 



Kanske också flera levande, eftersom 
några sett fler än tio. 
Magdalena, Elias, Vidar och Herman 
hade sett alla tio mössen 
TACK alla som kom och tack för alla kloka 
svar och synpunkter. Tack Siri som 
hjälpte till med skattletandet.  
 
Välkomna åter! 
 

Skolan – en annan tid än 
år 2021 
 
Följande text har Leia (född 2008) skrivit 
om sin farfar Johan Berg (född 1925). Jo-
han Berg är lillebror till Anna-Lisa Aksels-
son som är boende i Ramkvilla by: 
 
När min farfar, som är jättegammal, gick i 
skolan fanns det två skolsalar, småskolan 
och storskolan. Småskolan var för ettan 
och tvåan. Storskolan var för trean, fy-
ran, femman och sexan. 
 
Småskolans fröken hette Ellen Söder-
ström och henne kallade de för ”Må-
nen”. Storskolans fröken kallade man för 
”Solen”. Hon hette Frida Alm. Hon fick 
hålla reda på fyra olika klasser. Nu var 
det kanske inte mer än högst fem i varje 
klass – men ändå. Någon matsal fanns 
inte. Alla hade med sig en ryggsäck med 
smörgås och mjölk som man åt ute om 
det inte var snöstorm eller ösregn. När 
rasterna var slut kom ”Solen” ut och 
ringde med en vällingklocka – tyckte bar-
nen att rasten var för kort så gnällde man 
å sa att ”de va en redi pisserast”. 
 
Alla gick till skolan. Det fanns ingen skol-
buss. När det var jättemycket snö var 
skolan stängd. Då och då var det ”skur-
lov” för då skulle skolan storstädas. De 
måste kunna psalmer utantill och nam-
net på alla kungar. 
 
Hälsningar från Leia 
 
(Den aktuella skolan var Fuse skola i Röd-
jenäs) 

 

 
Ramkvilla-veckan – 
hur gick det? 
 
Efter nästan 8 månaders funderande och 
planerande gick så Ramkvilla-veckan av 
stapeln. Vi kan konstatera att vi hade tur 
med vädret – fast en och annan som 

svettades rejält i värmen kanske inte hål-
ler med fullt ut..  Om vi sammanfattar 
helt kort kan vi konstatera att de allra 
flesta arrangörerna var nöjda eller 
mycket nöjda med uppslutningen. Några 
evenemang lockade inte fullt lika många, 
något blev inställt (pga badförbud och få 
deltagare). Några var så populära så fler 
var önskemål. Många arrangörer jobbade 
hårt och dagligen med sina evenemang. 
Det blev många möten och samtal på 
flera håll i vår by. Många har visat sin 
uppskattning men några kände sig upp-
bokade. 
 
Det finns inget bestämt om detta ska 
fortgå i framtiden eller om det var en en-
gångshändelse. Alla arrangörer har upp-
manats att reflektera över hur de känner 
så tas beslut längre fram på året. 
 
Alla ni inblandade som nappade och glatt 
jobbade med veckan ska ha ett stort och 
välförtjänt TACK! Ni har med stor energi 
och glädje lagt ner många timmars ar-
bete. Tycker att vi alla ska vara stolta 
över veckan. Det var ändå ett enormt 
stort urval med aktiviteter på en så liten 
ort som vi har, det är sannerligen inte 
illa! 
 
Maria Lamme 

 
 
SockenMagazinet 
 
SockenMagazinet är ett lokalt blad som 
delas ut i postnummerområde 574 74. 
Om någon som bor utanför detta område 
är intresserad av bladet går det alldeles 
utmärkt att digitalt prenumerera på det. 
Skriv till sockenmagazinet@ram-
kvilla.com så skickar vi det. Annars hittar 
man det dessutom alltid på vår hemsida 
ramkvilla.com. 
 
Varje nummer/månad har en sponsor – 
vilket vi är oerhört beroende av och tack-
samma för. Denna summa räcker dock 
inte utan Hembygdsföreningen stöttar in 
för att utgivning ska vara möjlig. För den 
som önskar går det att anmäla sig att 
sponsra ett nummer. Fakturan kommer 
efter utgivning och summan är ca 700 kr. 
 

 
 
 
 
 

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