
Skärbäcks Fårgård 
 
Hej! Martin och Susanne heter vi och 
bor sedan slutet av 2007 i Skärbäck. 
När vi flyttade hit hade vi letat några 
år efter en liten gård på landet, och 
här hittade vi det perfekta stället! 
I december 2011 köpte vi våra tio 
första tackor av rasen gotlandsfår. Vi 
köpte dem av Stefan Josefson, som 
har haft får och jobbat med avelsar-
bete i över 30 år. Det kändes mycket 
bra att starta med fina och bra djur 
som grund. Allt eftersom åren har 
gått har vi ökat på antalet får och är 
nu uppe i ca 60 tackor. Eftersom vår 
ladugård snabbt blev för liten har vi 
hyrt en del av Stefans ladugård där 
våra får bor vintertid. Sommartid är 
det härligt bete som gäller för alla får 
och lamm. Markerna de går på blir 
fint betade, de är duktiga på att äta!  
Att jobba på gården, med får och 
försäljning, trivs vi med och vill gärna 
göra det i ännu större utsträckning. Vi 
har även planer på en gårdsbutik - 
eller i alla fall en liten stuga att visa 
våra fina skinn i. Vi får se vart vi ham-
nar. När vi grävde om avloppet till 
huset förrförra sommaren passade vi 
på att dra fram avlopp, el och vatten 
till den blivande stugan, så det är i 
alla fall en liten bit på väg.  
 
Vi säljer fina plädskinn från gotlands-
får, både vanliga tvättbara och ekolo-
giskt beredda/vegetabilgarvade. 
Sköna i barnvagnen eller soffan, t.ex. 
Hör gärna av er för att avtala en tid 
att komma och titta på skinnen. Det 
finns även möjlighet att beställa 
lammlådor att hämta till hösten.  
Våra lamm föds på våren och går 
sedan ute på grönbete hela sina liv, 
och slaktas på hösten. För att i största 
möjliga mån minska stressen för dju 

 
ren kör vi dem själva till Kännestubba 
slakteri, där de tar emot ganska få 
djur varje dag och som ligger på nära 
avstånd från oss. Vi hämtar sedan 
köttet och kunderna får komma och 
hämta sin låda hemma hos oss 
samma dag. Köttet kommer styckat, 
vakuumpackat och etiketterat med 
innehåll och vikt på allt, i en stor låda 
så det ska vara smidigt att hämta. 
Färdigt för ugnen och frysen! Priset är 
120 kr/kg. Varje låda innehåller ca 15-
25 (de flesta kring 20) kg kött. Vi säl-
jer endast helt lamm. Slakten sker i 
oktober-november, datum för när 
köttet ska hämtas kommer när det 
närmar sig. Tänk på att bokningen är 
bindande. Sista dagen att beställa en 
närproducerad köttlåda är den 1/6, 
men antalet är begränsat.  
 
På http://skarbacksfargard.tictail.com 
kan ni se foton på några av skinnen. 
För att beställa skinn eller lammlåda 
är ni välkomna att kontakta oss på vår 
mailadress skarbacksfar-
gard@gmail.com eller mobil 070-
8210437 (Martin Nilsson) eller 070-
2790458 (Susanne Einvall). Vi finns 
även på facebook; 
www.facebook.com/skarbacksfargard
.  
 
 

 
 

Bamsegympa! 

Söndagen den 6 mars börjar Bamse-
gympa i Ramkvillas gymnastiksal. 
Bamsegympa är rolig och allsidig 
gymnastik för de allra minsta (3-6 år). 
Barnen får prova på olika sätt att röra 
sig, t.ex krypa, åla, rulla, balansera, 
slappna av... I Bamsegympa använder 
vi ramsor och lekar så barnen får 
använda både sin kropp och knopp! 

Tider: Söndagar kl 10-11 med start 6 
mars (obs. uppehåll 27 mars). Ter-
minsavslut 5 juni. 

Pris: Barn som deltar ska vara med-
lemmar i Örjansklubben samt betala 
en terminsavgift på 50 kr/termin. 
Medlemskap kan lösas i Puttes lant-
handel, genom inbetalning till bg 
5622-4298 eller direkt till grupple-
dare. Glöm inte att skriva namn, antal 
och ålder på inbetalningskortet (barn 
upp till 18 år kostar 100 kr, vuxna 200 
kr och familjekort 500 kr). Terminsav-
giften på 50 kr betalas direkt till Bam-
segympans gruppledare. Föranmälan 
behövs inte, det är bara att dyka upp! 

Får syskon följa med? Syskon får följa 
med, men gympan är anpassad till 
barn 3-6 år så medföljande föräl-
der/vuxen ansvarar i så fall för sys-
kon. 

Vad ska barnen ha på sig? Bekväma 
kläder! Inga gympaskor behövs då vi 
kommer att vara barfota. Ta med en 
vattenflaska till de barn som deltar på 
gympan. 

Vi som kommer att leda gympan är 
Lina Hördegård (0703-443678), Karin 
Bernhardson (070-7451853), Elsa 
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Anderman (0709-626970) och Maria 
Lewinowitz (070-7950094). Hör av er 
till någon av oss om ni har frågor! 

Välkomna! 

 
Årsmöte med 
Ramkvilla 
Hembygdsförening 
 
Den 20/3 kl. 14.00 är du välkommen 
till Nygårdskyrkan för att vara med på 
Hembygdsföreningens årsmöte. 
Årsmötesförhandlingar, utnämning av 
Årets Ramkvillabo och smörgåstårta 
är vad vi erbjuder. 
 
Välkommen! 
Magnus Färjhage Ordförande 

 
Årsmöte med 
Ramkvilla ekonomiska 
förening 

  
Föreningen kallar till årsmöte söndag 
20 mars i Nygårdskyrkan. Årsmötet 
inleds då hembygdsföreningens 
årsmöte avslutats. 
 
Välkomna! 
Owe Hördegård 

 
Hälsningar från 
årskurs 6 
 
"Hej! 
Vi i årskurs 6 på Ramkvilla skola 
kommer stå utanför Puttes lanthan-
del 24/3 (skärtorsdagen) och sälja 
kakor m.m. Vi kommer stå där från 
15:00. Pengarna kommer gå till vår 
klassresa. Hoppas att många kommer 
och handlar av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
År 6 på Ramkvilla skola." 
 
 

Musikgudstjänst 
 
"Han var död, men se, Han lever"  
 med Lannaskede kyrkokör.   
                                                                   
Annandag påsk 28/3 kl.18 i Bäckaby 
kyrka. 

                                                                    
 Välkomna! 
Svenska kyrkan 

  

HVB-hemmet i 
Ramkvilla 
 
Hotellet i Ramkvilla börjar fyllas med 
ensamkommande flyktingpojkar. Det 
är viktigt att, så fort som 
möjligt, påbörja deras integration 
med det svenska samhället. En del i 
detta är att underlätta för dem att 
kunna delta i fritidsaktiviteter. Många 
av pojkarna gillar sport och då 
framförallt fotboll.   
 

En boende på ett HVB-hem får mat 
och tak över huvudet. Utöver detta 
får man 24 kr/dag (720 kr/månad). 
Denna summa ska räcka till kläder, 
hygienartiklar, nöjen mm. Ni som har 
tonårsbarn vet ju vad ett barnbidrag 
(1050 kr/månad) räcker till.  
 

Om vi i Ramkvilla kan hjälpa killarna 
med sportutrustning, som vi har 
liggande hemma och inte används, 
tror jag att killarna på HVB-hemmet 
skulle uppskatta om de kunde få 
dessa. Det kan vara fotbollsskor, 
benskydd, fotbollsstrumpor o.s.v. 
Ni kan lämna in det till personalen på 
HVB-hemmet. Ni kan även fråga 
personalen om det finns andra 
behov.   
 

Om du, som läser detta, känner för 
att ideellt hjälpa killarna med 
fritidsaktiviteter, är detta mycket 
välkommet!  
 

Sven Eriksson Bäckaby  
 
 

Ramkvilla HVB-hem 

Sedan 1 februari är HVB-hemmet i 
Ramkvilla igång. Kerstin och jag var 
som representanter för SockenMaga-
zinet inbjudna för att träffa Zyla 
Octovic som är chef för boendet. Hon 
berättade lite om hur det ser ut i dag 
och hur tankarna för framtiden är.  

De är 8 anställda, 4 kvinnor och 4 
män i olika åldrar från Ramkvilla och 
trakterna runt omkring.  Dessa ska nu 
bli ensamkommande flyktingbarns 

nya "familj". Med nuvarande beman-
ningen kan man ta emot upp till 10 
ungdomar som bor två och två i varje 
lägenhet. Tanken med ett HVB-hem 
är att det ska vara så likt ett vanligt 
hem som bara är möjligt.  

I dag bor 8 ungdomar här, de flesta 
kommer från Afghanistan. Gemen-
samt för dem alla är att de har varit 
tvungna att lämna sin invanda miljö 
för att ge sig ut på sitt livs resa. De 
flesta har också tvingats flytta inom 
Sverige också då de först har fått en 
tillfällig placering någon annanstans.  
Därför arbetar man på boendet nu i 
början mest för att skapa lugn, ro och 
trygghet - att skapa ett hem. En an-
nan prioritet just nu är att få in ung-
domarna i skolorna. Några ska till 
Landsbro och några ska till Vetlanda. 

Förutom de anställda får ungdomarna 
också hjälp av gode män. Fem perso-
ner i Ramkvilla har gått utbildning till 
god man. I nuläget har 3 av dem fått 
"sina" ungdomar som de ska hjälpa 
med bland annat ekonomi och myn-
dighetskontakter. 

När ungdomarna är trygga, känner sig 
hemma och har kommit igång med 
skolan vill man från boendets sida 
gärna samarbeta med oss Ramkvilla-
bor för att hitta naturliga träffpunkter 
mellan ungdomarna och oss som bott 
här sedan länge.  

I skrivande stund har Sockenrådet 
bjudit in föreningar i Ramkvilla till ett 
möte för att tillsammans med repre-
sentanter för boendet diskutera vad 
vi kan göra för att de nya Ramkvilla-
borna ska känna sig välkomna, hitta 
naturliga sätt att lära känna oss och 
komma in i vårt samhälle. Mötet är 
planerat till den 24 februari. Är det så 
att du sitter med bra idéer om hur vi 
kan mötas eller har lust att hjälpa till 
på något sätt så hör av dig till någon i 
föreningarna, eller skicka ett mail till 
SockenMagazinet så kan vi vidarebe-
fordra dina idéer. Detta möte är för-
hoppningsvis bara en början för att 
samla allt engagemang som finns för 
att de nyanlända ska känna sig väl-
komna och vara med i vår gemen-
skap. 

 



Vi kommer att återkomma med mer 
här i SockenMagazinet om detta 
framöver. När ungdomarna och per-
sonalen känner sig redo kanske det 
blir lite närmare presentation av dem 
som är där. Men precis som Sven 
skrev så är det i alla fall många som 
gillar fotboll - så vem vet - snart 
kanske vi har ett lag här igen?  
Anna Maria 
 
 

Resevaluta på ICA 

Enkelt snabbt och smidigt marknads-
förs vår nya tjänst. Det går alltså nu 
att beställa sin resevaluta hos oss på 
Puttes för att sedan hämta ut den på 
närmsta postombud. För er allra 
flesta är ju även det Puttes.  

Ni beställer er valuta hos oss i kassan 
och betalar för den med kort, kontant 
betalning är ej tillåten i detta fall. 
Sedan tar det upp till en vecka innan 
pengarna kommer tillbaka till oss. Vi 
har redan haft någon kund som pro-
vat tjänsten och som var nöjd och 
glad.  

Vi har alltså inga utländska valutor att 
erbjuda på direkten utan ni behöver 
vara ute i tid. 

Så välkomna in till oss om ni skall ut 
och resa så hjälper vi till.  

Putte och Puttorna 

 

Ramkvilla Sockenråd 
 
Sockenrådet har haft årets första 
möte där alla nya medlemmar 
hälsades välkomna.  
Sockenrådet består i dag av: 
 
Anna Maria Johansson 
Annica  Knutsson 
Ellen Helgesson 
Elsa Anderman 
Klas Håkanson 
Roger Engblom 
Stig Gjerling 
 
Frågor som diskuterades: 

 Gång och cykelväg från centrum 
till Hallsnäs 

 Bristande mobiltäckning 

 Bredband 

 Trygghetsboende (tidigare kallat 
seniorboendet) 

 Ramkvillaflagga 

 Gatubelysning i Skärbäck 
 
Har du frågor som du vill att 
Sockenrådet ska arbeta med. Tipsa 
oss gärna! 
 
Anna Maria 

 
Nyheter från Skär-
bäcks Kultur och Tu-
ristförening (SKTF) 
 

Tipspromenad och våfflor  
Söndagen den 3e april bjuder SKTF in 
till tipspromenad. Promenaden följs 
av kaffe och våfflor. Kom och testa 
dina kunskaper, eller bara umgås!  
Samling kl 14 i Skärbäcksgården.  
Kostnad: 20 kr/person.  
 
Gemensam städdag  
Boka in söndagen de 22 maj i kalen-
dern. Då samlas vi för den årliga vår-
städningen av Skärbäcksgården, då vi 
också ställer i ordning för sommarens 
uthyrning.  
Samling kl 10 i Skärbäcksgården. 
 
Håll utkik efter fler evenemang på 
www.skarback.com!  
 

 
Årsmöte i Kyrkliga sy-
föreningen 
 
Inför årsmötet hade Britt Hammar-
ström avsagt sig omval som ordfö-
rande. Efter lite diskussion beslutades 
att en arbetsgrupp gemensamt ska 
leda styrelsens arbete. Arbetsgrup-
pen består av Yvonne Bernhardsson 
sammankallande, Kerstin Fransson, 
Laila Hördegård, Sonia Fransson och 
Gunilla Gunnarsson. 
 
Efter goda ekonomiska resultat under 
året och speciellt auktionen i novem-
ber var det nu trevligt att dela ut 
pengar. 
Svenska Kyrkans olika kampanjer får 
15 000:- Stadsmissionerna i Stock-
holm, Göteborg och Malmö får 4000:- 
vardera, IM Vrigstad får 2000:-  SKUT 
får 3000:- och vårt fadderbarn i Mali 
får 2760:- 
 

När det gäller vårt fadderbarn Sidi i 
Mali är det nog sista året han får 
pengar från oss. Han blir 16 år i år och 
vi har skickat pengar till honom i 9 år. 
Familjen har köpt filtar, kläder, red-
skap m m till honom och hans syskon. 
De har också köpt en get och sedan 
även en ko. Vi får små brev från ho-
nom ibland och vi har skickat kort på 
hela syföreningen. När de hade köpt 
kon skrev han att när han ser kon 
tänker han på Ramkvilla Kyrkliga 
Syförening. Det känns ju underbart 
att veta att pengarna kommer till 
nytta. 
 
För övrigt planerar syföreningen för 
brödlotteri på Marknaden. Då tar vi 
gärna emot bakade kakor och bröd. 
 
Årsmötet avslutades med att Britt 
tackade för gott samarbete under de  
5 år hon varit ordförande. Ulla över-
lämnade en blomma och tackade för 
hennes inspirerande arbete som 
ordförande. 
 
Vi är 19 medlemmar i syföreningen 
och fortsätter tillsammans under 
mycket trevliga former att lämna vårt 
bidrag så att andra kan få det lite 
bättre. Vi välkomnar gärna fler med-
lemmar! 
 
Syföreningen/Gunilla 
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