
Inget SockenMagazin 

 
Under juli månad är det alltid svårt 
att sätta ihop ett SockenMagazin. Alla 
har semester, det vill även vi. Vi får 
inte in så många bidrag, det är svå-
rare att få det uppkopierat mm. Detta 
tillsammans med att vi enbart är två 
personer som jobbar med det nu-
mera gör att vi i år väljer att hoppa 
över numret som kommer ut i må-
nadsskiftet juli/augusti. Ni som pre-
numererar via post kommer att få er 
prenumeration förlängd en månad. 
 
Jag vill passa på att tacka Karin M 
Gustafsson som varje månad lägger 
ut magazinet och kalender på Ram-
kvillas hemsida, www.ramkvilla.com. 
Under aktuellt hittar ni alltid senaste 
magazinet och kalendern. 
 
Redaktionen 
(Kerstin Fransson och Maria Lamme) 
 

 
 
Byavandring 
 
Byavandring, söndagen den 23/7. 
Samling vid badparkeringen i Ram-
kvilla kl 09.00 
  
Medtag fikakorg. Rundan är på Halls-
näs och tillhörande torpstugor. 
  
Arr: Ramkvilla Hembygdsförening 
  
Mvh / Bengt 
 
 
 
 
 
 

Tack 
 
TACK till ALLA som köpte lotter i Ny-
gårdskyrkans stånd på marknaden till 
förmån för getprojektet i Tanzania. I 
år kom det in 4500 kr som räcker till 
fem getter. Missionärerna Anita o. 
Reines Rydell som har ansvar för pro-
jektet hälsar också och tackar så jät-
temycket. 
 
Nygårdskyrkan  
 

Fler Tack 
 
Tack till alla som bakade och skänkte 
bröd och kakor till vårt lotteri och 
tack till alla som kom och köpte. Allt 
tog slut och i kassan fanns 
ca 5500:- Det räcker till att mätta 
många hungriga. 
 
Syföreningen/Gunilla 
 

Sommarens vackraste 
blomsterbukett.... 
 
....vill jag ge till Putte och hans Puttor. 
I 15 år har jag veckohandlat i denna 
fantastiska butik. Alltid ett positivt 
och serviceinriktat bemötande. Frä-
scha varor och om något saknas be-
ställs det hem omgående!  
 
"Tvingas" jag någon gång besöka en 
större matbutik tänker jag alltid med 
ett leende på läpparna, tack och lov 
att jag slipper storhandla här! 
 
Vi jobbar tillsammans för en levande 
landsbygd! 
 
Pia 

 
 

Hörnebo Skiffergruva 
 

 
 
 
Upplyst gruva med musik. Spelningen 
startar 22.00 och håller vanligtvis på 
mellan 40 och 60 minuter. Inträde 60 
kr/person. 
 
5/7 
Kimbrergarden orkester Blåsorkester 
från Aars i Danmark på turne i Sve-
rige. Kimbrergarden är en musiklokal 
där deltagarna är från 6 till 23 år. De 
kommer att bjuda på modern musik 
omskriven för blåsorkester och trum-
mor. 
 

 
 
12/7 
Ebba Kanstedt Rylander och Emmy 
Herwin - Ebba bor i Lammhult och har 
gått musiktillägget i Växjö under sina 
gymnasiestudier. Ebba har bland an-
nat deltagit i lucia från Växjö dom-

kyrka som sändes i SVT.  Emmy bor i 
Moheda och gick nu ut Estetisk linje, 
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sjunger och spelar gitarr. Ebba och 
Emmy kommer att bjuda på svenska 
”gamla godingar”, visor, något klas-
siskt och något mer modernt 
 
19/7 
Jens Bach Kristensen Jens bor i Vet-
landa och driver till vardags Old Barn 
Corner tillsammans med en kollega. 
Han spelar flera instrument och kom-
mer att bjuda på keltiska visor från nu 
och då. Denna dag ordnas buss från 
Vetlanda för deltagarna på boule SM. 

26/7  
Bergskvartetten - med deltagare från 
Småländska höglandet kommer att 
bjuda på svenska visor och dans-
bandsmusik. Kvartetten består av 
Gunnar Persson, Helge Lindberg, Stig 
Pettersson och Anders Gunnarsson. 

2/8 
Wexiö Lady Lights - Wexiö Lady Lights 
består av ett gäng skönsjungade kvin-
nor. Deras musikaliska inriktning är i 
huvudsak barbershop, de kommer att 
framföra låtar av ABBA och Beatles, 
några klassiska schlagers mm. Bar-
bershop är en genre där inga instru-
ment används utan rösterna och har-
monin i stämmorna är i fokus. De 
kompletterar detta med olika arrange-
mang för damkör. Även det sceniska 
uttrycket är viktigt för dem och något 
som de ständigt utvecklas inom. De 
har bl a medverkat vid flera julkonser-
ter och haft ett par vårkonserter i 
Växjö konserthus. Deras dirigent är 
Anna-Karin Ranelf, operasångerska 
med många strängar på sin lyra och 
en bred musikalisk bakgrund. 

 

 

9/8 
Casper Björnlund och Elsa Halje  
båda från Vetlanda. Casper var en av 
Lions stipendiater. Elsa sjunger också i 
flera andra konstellationer. De är en 
akustisk duo som spelar och sjunger 
blandade musikstilar i egen tappning. 

 

 

Nygårdskyrkan 

 

 

 

 
Lörda i Hörda 
 
Lörda i Hörda, den storslagna festiva-
len i det lilla formatet, går av stapeln 
lör 5 augusti från kl 17.00. 
 
Musik, umgänge och grillat står på 
programmet. 

 
Tre generationer Niklasson med vän-
ner står för underhållningen. 
 
Välkomna! 
Elisabet  och Thomas 

Vi påminner om Hjulfesten…. 

 
Hjulfest i september 
  
Nu är det dags att anmäla sig till den 
årliga roliga Hjulfesten – festen då vi 
äter hemma hos varandra och lär 
känna nya människor! 
  
Lördagen den 2 september klockan 
17.00 börjar årets Hjulfest. Man an-
mäler sig i par och får laga en rätt, 
förrätt, varmrätt eller dessert till sex 
personer. 
 
Paren behöver inte vara ”kärlekspar” 
och man kan bjuda på mat i sin bo-
stad, sommarstuga, dela hus med ett 
annat par eller på campingen i Ram-
kvilla om man har husvagn/husbil. 
 
I anmälan vill vi ha namn, mobilnum-
mer, adress till dit ni ska bjuda på mat 
och ev. allergier. Efter anmälningsti-
den har gått ut får ni ett brev med 
mer info och då får ni också reda på 
vilken rätt ni ska laga. Efter maten 
samlas alla på Ramkvilla Wärdshus för 
fortsatt mingel. Kostnad 150 kr/par. 
 
Vi kommer att behöva hjälp med 
städningen av Wärdshuset dagen ef-
ter, meddela vid anmälan om du kan 
hjälpa till på söndagen. 
 
Varmt välkomna att anmäla er sen-
ast söndagen den 6 augusti! Anmäl er 
via sms till Anita Färjhage, 070-682 77 
90 eller till Anne-Marie Hördegård, 
070-627 25 41. 
 

Nygårdslimpan i  
affären  
  
Jag vill tacka för alla möten på mark-
naden, för mail, sms och lappar, där 
jag fick svar på min undersökning om 
intresset för nybakat bröd med hem-
leverans, som jag skrev om i förra 
SockenMagazinet.  
 
Intresset är inte tillräckligt stort för 
att leverera bröd. Men fler personer 
än jag själv önskar att få köpa ett 
grövre rågbröd med surdegsgrund. 
Det har därför utmynnat i att jag 
kommer att göra ett samarbete med 
Puttes Lanthandel, senare i sommar. 



Kommunens godkännande krävs in-
nan jag kan köra igång. 
  

  

 
 

Många provsmakade surdegsbrödet 
Nygårdslimpan på marknaden och 
gav sina bedömningar. De flesta gav 
betyg 4 och 5 men några rynkade på 
näsan. Nygårdslimpan är ett långjäst 
rågbröd med biodynamiskt odlat råg-
mjöl, mald i stenkvarn. Troligen kom-
mer jag köpa mjölet från Forssa 
Kvarn. Ekologiskt vetemjöl, gryn och 
korn, honung, salt ingår. Surdeg är 
enda jäsmedlet och bidrar till en fyllig 
smak och lång hållbarhet. Mer info på 
www.nygardslimpan.se 

  

Tre personer av er som svarat på frå-
gorna får varsin limpa: Helene Sjö-
blad, Korsberga, Peter Zaine, Ram-
kvilla och Elisabet Gerling, Ramkvilla. 
Jag kontaktar er för leverans.  
 
Karin M Gustafsson 

 

Toscana 
 
Ibland är det trevligt att uppleva nå-
got annat än vackra Ramkvillabygden. 
Någon som är sugen på att åka till 
Toscana? 
Vi kan varmt rekommendera en liten 
by, Pieve a Presciano, som ligger 20 
km sydväst om Arezzo och 55 km syd-
ost om Florens. Golf kan man spela ca 
55 km längre bort, Golf Casentino.  
 
För några veckor sedan reste vi för 
tredje gången dit med våra barn och 
deras familjer, 14 barn och 13 vuxna. 
Alla älskar detta ställe!  Barnen inte 
minst den soluppvärmda poolen… Allt 
annat än flashigt är det men genuint 
så det förslår. Man bor i hus som tidi-
gare inrymde exv oljekvarn, vintill-
verkning eller spannmål. Självhushåll 
gäller men trots byns litenhet finns 
där ändå tre restauranger och en af-
fär. 

Vi berättar gärna mer och har också 
en bok som man kan få låna om byn 
och dess invånare om intresse finns. I 
den står att läsa; ”Om man bor i ett 
av husen innanför murarna och slår 
upp fönstren på morgonen hör man 
tupparna gala och kyrkklockorna 
ringa. En doft av rosor, lavendel och 
rosmarin smyger in från krukorna”.  
Kan inte gärna bli mer toscanskt! 
Gå gärna in på www.arturoghezzi.it  
 
Hälsar Elisabet S och Thomas Niklas-
son  
 

Ur minnenas klippbok 
  
Ramkvilla skola fick stor väggprydnad 

Resultat av fint gemensamhetsarbete 
 

 
  

Rubriken är hämtad från Vetlanda-
Posten våren 1980. Väggprydnaden 
fanns i matsalen i den byggnad, som 
även inrymde slöjdsal och klassrum, 
men som nu sen ett antal år är jäm-
nad med marken.  
 

De elever och den personal som fanns 
med på den tiden kanske minns hur 
projektet växte fram. Idén till vägg-
prydnaden kom från Jörgen Schmidt. 
Schmidt var klasspappa i sin dotters 
klass och framförde förslaget om ett 
gemensamhetsarbete vid en samling 
med Hem och skola-representanter, 
elever och skolpersonal.  
 

Förslaget kom på hösten 1979. Man 
sågade, spikade, snickrade, målade 
och knåpade står det att läsa i repor-
taget. Delarna som tillverkats kom att 
bilda en enhet – ett landskap som det 

kan se ut i Småland. Prydnaden 
rymde lantgård och såg, kyrka och 
missionshus, handelsbod och ålder-
domshem, skog och sjö samt lek och 
arbetsliv.  
 

Fritidsledare Hillevi Engblom samlade 
in idéer från eleverna och hjälpte till 
att förverkliga uppslagen. Jörgen Sch-
midt hade överinseendet vid målning 
av spånplattorna, som övriga detaljer 
var fästa på.  
 

Väggprydnaden, som när den blev 
färdig mätte 2,5 x 3 meter, upptog en 
stor del av ena matsalsväggen. Så 
småningom kom foton på eleverna 
och deras hem att fästas vid vägg-
prydnaden.  
  

På det suddiga fotot från våren 1980 
ser man framför väggprydnaden ele-
verna Yvonne Karlsson åk 2, Dan Pe-
tersson åk 6 och Peter Andersson åk 
3.  
  

Kerstin F. 
 

 
Sjusovardagen 
 
Sjusovardagen är en dag som tilläg-
nas de som gärna sover lite extra. 
Sägnen säger att sju kristna män från 
ön Efesos förföljdes för sin tro och 
gömde sig i en grotta undan romerske 
kejsaren Decius. Grottan murades 
igen och öppnades först efter 200 år, 
när den öppnades vaknade männen. 
Om det regnar denna helgonadag be-
tyder det att det kommer regna i sju 
veckor framåt. 

 

 
 

http://www.arturoghezzi.it/

