
Världens barn 
 
6 oktober kl 10-14 i Puttes 
Kaffe och våfflor för Världens barn 

Puttes och Svenska kyrkan i samar-
bete 

Skärbäcks Kultur- och 
Turistförening 

Medlemmar och andelsägare hälsas 
välkomna till årsmöte för Skärbäcks 
Kultur och Turistförening, verksam-
hetsåret 2017/2018 

Tid och plats: 6 oktober kl 17.00 
i Skärbäcksgården. 

Läs hela kallelsen och dagordningen 
på hemsidan, www.skarback.com. 

Efter årsmötet följer skördefest!  

SKTF bjuder in till en skördefest där vi 
bjuder på olika maträtter gjorda på 
nyskördade och härodlade grönsaker. 

Kostnad: 100 kr/person. 

Egen dryck medtages. 

Anmälan till festen görs till Elsa An-
derman, 0709-626970. 

Varmt välkomna! 

Projekt Indien, 
Nygårdskyrkan 
 

För Nygårdskyrkan har mission och bi-
stånd alltid varit viktigt, både på nära 
håll och i andra delar av världen. För-
utom de missionssatsningar vi har 

idag, vill vi i år speciellt inrikta oss på 
Indien. 

Vi kommer att samarbete med Sofia 
Rydén från Holsby och World Children 
Need. 

Som en del i projektet är vår målsätt-
ning att också göra en resa i februari 
till Indien och besöka Sofias barnhem. 

Projektet kommer ha olika samlingar 
och satsningar där vi inspirerar, berät-
tar om arbetet och samlar in pengar 
för att hjälpa människor i Indien och 
för att göra en resa möjlig. 

Vår förhoppning är att många vill vara 
delaktiga och delta i de samlingar och 
aktiviteter märkta med  ”Projekt In-
dien”  

Lördagen 13 Oktober kommer vi ha 
en dag med Loppis, fika, och 
Missionslopp 

Loppisen börjar kl.11 och håller öppet 
till 15.30. 

Vill du skänka prylar / kläder är du 
välkommen att lämna in det i kyrkan 
torsd. och fred. 11-12/9 kl.17-19. 
Tänk på att det ni lämnar in är helt 
och rent. Har du stora och skrym-
mande saker du vill skänka eller vill 
ha mer information kontakta Helén 
Hördegård 073-038 6220 eller Ethel 
Karlsson 076-805 8146. 

Vid kl. 14.00 kan du vara med i 
Missionsloppet som är ett lopp man 
deltar i för att skänka pengar till ett 
missionsprojekt. i detta fallet "Projekt 
Indien" 

* Missionsloppet består av en runda 
på 500 m. 

* Tiden är 20 minuter och på denna 
tid ska man lyckas ta sig runt så 
många varv som möjligt. 

* Den som deltar i loppet ska hitta 
sponsorer. Det kan vara folk i sin när-
het såsom arbetskamrater, klasskom-
pisar, vänner och grannar. Dessa 
sponsorer ska sponsra med valfri 
summa pengar per varv. Så om man 
t.ex. sponsrar 10 kr. /varv och den 
man sponsrar hinner springa 7 varv, 
blir det 70 kr. för sponsorn att ge. 

Man kan delta i loppet genom att 
springa, gå, hjula, dansa, springa bak-
länges, utklädda- det är endast er kre-
ativitet som sätter stopp. Dock får 
inga motordrivna fordon användas. 

Lappar för att fylla i de personer som 
man fått som sponsorer finns i Ny-
gårdskyrkan eller kontakta Johanna 
Norrlin 072-245 6619, hon har även 
mer info om du behöver. 

Under dagen kommer det finnas korv-
grillning, fika med kakbuffé. 

Runt klockan 16 är det sedan prisut-
delning och information om vårt "Pro-
jekt Indien" 

Vi hoppas att just du vill vara med och 
delta på ett eller annat sätt! 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Till-
sammans förändrar vi livet för någon. 

Välkomna! 

World Children Need finns på Fa-
cebook, där och på deras hemsida 
worldchildrenneed.org finns mer in-
formation om vår samarbetspartner i 
"Projekt Indien" 
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Hus uthyres i  
Marbäckshult 
 
Vi hyr ut gårdshuset i Marbäckshult, 5 
km söder om Ramkvilla. Naturskönt 
läge inte långt från sjön Örken. 
 
Huset har 5 rum och kök i 2 plan och 
värms upp med jordvärme. Eventuellt 
tillgång till mark och ladugård. 
 
För info ring 070- 2424754 eller 0474-
61054. 
 
Hälsningar Yngve o Inger i Skärbäck. 

 

Får- och Matmarknad i 
Viaskog 

Nu är det sen eftermiddag och vi har 
haft vår Fårdag. Vi har alla burit våra 
grejer ut och in och hem igen. Några 
har inte behövt bära hem igen ef-
tersom de sålde slut på sina varor. Vi 
andra är så glada för allt som sålts. 
Det är så roligt att prata med alla som 
är intresserade av det vi gör. Detta 
var verkligen en lokal marknad med 
närproducerade varor från korvarna 
som förra veckan sprang på fyra ben i 
hagarna där vi var till alla ullproduk-
ter, safter, sylter, bröd, kakor, ostar 
och grönsaker m m. 

Även besökarna var lokala och fick sig 
en pratstund med grannar och vän-
ner. Fårvallningen och fårklippningen 
var också roligt att se. Vi fick alla lära 
oss att det är mycket arbete innan 
det är dags att sy en päls eller tova en 
ängel. Vi var 16 utställare och upp-
skattar besöksantalet till 300 - 400 
personer. Arbetsgruppen samlades 
vid en kopp kaffe efter marknadens 
slut och vi kom överens om att detta 
var så roligt att vi gärna gör om det 
nästa år. Tack till alla er som kom och 
tack till Linda och Johan som ställde 
upp med gård och får. 

 
Arbetsgruppen/Gunilla 

 
Lörda i Hörda 2018  
 
TACK till alla som bevistade Lörda i 
Hörda i år (igen), utan er blev det ju 
ingenting! Och ovanligt många och 

ovanligt törstiga var ni också i den 
heta sommaren. Därför riktar vi också 
ett särskilt tack till Putte som ställde 
upp med påfyllning i lagren! 
 
Vi säger varmt tack till Björn-Åke med 
familj som i år upplät sin ladugårds-
backe till parkeringsplats! 
 
Vi är glada för att greppet med två 
klassiska tillfällen föll i så god jord. 
Det tar vi med oss till nästa år.  
Saknade någon dans på logen så kan 
vi säga att vi gör vad vi kan för att till-
fredsställa er till nästa gång. 
 
Av överskottet har vi förmedlat 
5000,- till RFSL:s Insamlingsstiftelse 
för arbete med HBTQ-personers rät-
tigheter i Sverige och världen.  Burk-
panten gick förstås till Sixten Jern-
bergs insamling. 
 
Välkomna åter hälsar familjen Niklas-
son gnm Elisabet och Thomas! 

 
Golfklubben 2018 

Den varmaste sommaren på flera 
hundra år går mot sitt slut. En under-
bar sommar för alla som älskar att 
sola och bada men också en sommar 
som varit en utmaning för våra 
svenska golfklubbar.  

Många golfklubbar har fått helt för-
störda fairways med stora torr-
sprickor, något som vi inte drabbats 
av här i Ramkvilla mycket beroende 
på vårt underlag. Och Bertil och Mag-
nus har nödtorftigt lyckats hålla igång 
den nattliga bevattningen av gree-
nerna, vilket har gett mycket beröm 
(som vanligt) för våra greener.  

Vår nye tränare Björn Kellander har 
haft fyra nybörjarkurser med delta-
gare från 10 år och upp till 80.  Kom 
inte och säg att det inte är en sport 
för alla! Förutom gruppträningar för 
seniorer har han också haft gruppträ-
ning för ett 15-tal elever från skolan i 
Ramkvilla och Landsbro. 

Värmen har inneburit något färre gol-
fronder, både av medlemmar och 
greenfeegäster, för oss och för hela 
Sverige. Medlemsantalet ungefär som 
förra året alltså ca 330 stycken. Men 
det som gått riktigt bra är campingen 
som ju också sköts av golfklubben. 
För första gången har vi haft så 

många som fyra säsongscampare och 
i juli var vi nästan fullbelagda period-
vis. Trycket har varit stort på våra du-
schar och toaletter vilket gör att vi tit-
tar på att utöka dessa till nästa år.  

Boulebanan som var planerad till i år 
blev inte klar, men den ligger kvar i 
planeringen.  

Serveringen har också gått över för-
väntan, med 5 duktiga skolungdomar 
som delat upp jobbet mellan sig, men 
det som varit grädde på moset eko-
nomiskt sett är naturligtvis glassför-
säljningen till alla badgäster! 

I skrivandes stund har vi bara två 
klubbtävlingar kvar av totalt 10 
stycken, flertalet sponsrade. Vi har 
också haft tre SGF (Svenska Golfför-
bundet) tävlingar, en för juniorer, en 
för damer 50+ och en stor för herrar 
70+ med 72 deltagare. I juni hade vi 
också en SPF DM tävling. Samtliga ge-
nomfördes till allas belåtenhet 
mycket tack vare att flera av våra 
medlemmar ställde upp som funkt-
ionärer.  Vi vill tacka alla som jobbat 
ideellt i klubben under våren och 
sommaren, utan detta hade klubben 
inte överlevt! 

I oktober kommer Henrik Lisecke och 
Björn Kellander att ha en stor REA-
dag med utförsäljning av kläder och 
skor och golfklubbor, allt som finns 
kvar från Rockatorp och Glasriket. Ett 
riktigt gotte-bord även för icke gol-
fare! Håll utkik på Facebook och på 
vår hemsida www.ramkvillagolf.com 
vilken av helgerna som de kommer! 
Eller kom bara och fika. Vi har säkerli-
gen en del kvar i frysarna, ostkakor 
och hamburgare bl.a.  

Till dess! Ha en riktigt skön höst! 

Styrelsen /gm Elsa 

 
Gynna lokala  
företagare 
 
Vi bor i en liten församling med något 
under 500 st invånare. Vi har ganska 
långt till närmaste större stad och har 
fått och får fortfarande kämpa för vår 
bygd. Navet för fortsatt överlevnad är 
självklart affären och skolan. Men ut-

http://www.ramkvillagolf.com/


över det är alla företagare inte ovik-
tiga. De ger arbetstillfällen och kan bi-
dra till att folk vill bosätta sig här. 
 
Jag vill gärna slå ett slag för våra lo-
kala företagare. Den jag använde mig 
av senast var Stefan Larsson som dri-
ver Hallsnäs Trädgårdstjänst. Han 
hjälpte mig att beskära träd som vuxit 
sig alltför stora och dessutom att slipa 
ner stenar som sticker upp i gräsmat-
tan och som förstör knivarna på gräs-
klipparen. Jag kommer att spara tid 
framöver och dessutom kronor för att 
jag slipper slipa och kanske köpa nya 
knivar till gräsklipparen.  
 
På www.ramkvilla.com finns under fli-
ken ”företagen” en lista på en del av 
de företagare som finns i byn. Alla 
står inte listade där men fråga gärna 
din granne eller varför inte hos Puttes 
om du behöver tips på vem som kan 
hjälpa dig! 
 
Till dig som är företagare vill jag säga 
att det är helt fritt och mycket väl-
kommet att presentera sitt företag i 
SockenMagazinet. Vi vill gärna hjälpa 
er att skaffa kunder i vår bygd, det 
hjälper oss alla i det långa loppet. 
 
Maria Lamme 

 
Hållbara val 
 
Magnus och jag har KRAV-odlad pota-
tis. Det var en lång process med reg-
ler och krav innan vi blev godkända. 
Dock gick det lite lättare eftersom 
Ove Larsson som arrenderar en del av 
vår mark redan hade fått certifiering 
så vi slapp tre års omställning. 
 
För att fortsätta vara KRAV-bönder 
måste vi hela tiden hålla oss uppdate-
rade och följa en hel rad med regler. 
Vi får ständigt information till oss. 
Häromdagen kom det information om 
den extremt torra sommaren som va-
rit och Anita Falkenek, VD på KRAV 
skrev så bra så jag vill gärna citera 
henne nedan: 
 
”Sommarens extrema torka har 
påverkat många lantbrukare i lan-
det, med minskade skördar och 
obefintliga beten för djuren. För-
hoppningsvis har dock sommarens 
torka fört med sig det goda att fler 
konsumenter fått upp ögonen för 

hur viktigt det är att vi har bönder 
och en lantbruksnäring som kan 
producera hållbara livsmedel! 
Många känner också en oro för 
kopplingen till klimatproblemen, 
även om det inte går att föra i be-
vis att ett enskilt år är en effekt av 
ökade halter av växthusgaser i at-
mosfären. Dock anser många fors-
kare att de senaste årens många 
globala temperaturrekord har en 
koppling till klimateffekten.  
 
Vi på KRAV vill nyttja engage-
manget som finns och förmå kon-
sumenterna att handla hållbart och 
i första hand KRAV-märkt.”  

 
 
Vi är många som har bekymrat oss för 
våra lokala lantbrukare med djur i år 
och vi har försökt sträcka ut en hjäl-
pande hand. Ni har verkligen fått 
jobba och kämpa för era djur i som-
mar. Vi utan djurhållning kan nog ald-
rig förstå hur mycket tid, pengar och 
oro ni lagt på detta. Hoppas, hoppas 
att ni kommer att kunna lösa foder till 
era djur under hela vintern. 
 
Min filosofi är hellre svenskt och icke-
ekologiskt än ekologiskt från t ex 
Chile. Men bäst är förstås svenskt och 
ekologiskt. Jag gör mina val och jag 
hoppas att ni aktivt tar ställning och 
gör era. 
 
Att tänka hållbart bör vara något att 
bära med sig i vardagen. 
 
Maria Lamme 
 

Plymska Huset i  
Bäckaby oktober 2018  
  
Onsdag      3       
Spagetti bolognese. 
Ostkaka. 
 
Torsdag    4 
Pepparotkött med potatis. 
Rabarberpaj med grädde. 
 
Onsdag     10  
Fisk i form med tomattäcke, potatis. 
Tiramiso. 
 
Torsdag    11   
Nasi Goreng. 
Citronfromage. 
 

Onsdag      17  
Falukorv i ugn med potatismos. 
Ingefärspäron med grädde. 
 
Torsdag      18 
Gulaschsoppa med fralla. 
Äppelpaj med vaniljsås.                 
 
Onsdag       24     
Pannbiff med lök och potatis. 
Kronanskaka. 
 
Torsdag      25 
Quiche Lorraine. 
Rabarberkräm. 
 
Onsdag      31 
Kycklingcurry med ris. 
Pannacotta. 
 
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.  
Välkomna att beställa av Dorrit 
Trolle  0383–72 14 64, 070–542 55 17  
eller av Marie Hjort 070–66 22 444. 
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