
”Strindberg möter  
Beethoven”

 
 

Program i Ladhalla, Höreda - 
Ramkvilla  
fredagen den 2/11 kl 19.00 
Inträde 100 kr 
 
Detta arrangemang är en del av Vet-
landa höstfestival. 

 
 

Strindberg möter 
Beethoven fram-

förs av Peter Storm 
och Lars Hallgren 
 
August Strindberg är vår största för-
fattare och en stor kulturpersonlig-
het. Strindberg ansåg Ludwig van Be-
ethoven vara den främste av alla 
kompositörer. Här är några citat  av 
Strindberg om Beethoven. 
"Det högsta uttrycket av mänsklighet-
ens längtan efter befrielse". " Det är 
glädjande att se att Beethoven håller, 
eljest  är allt så förgängligt".  
Så varför inte förena dessa två gigan-
ter? 
 
Strindbergs  texter är hämtade ur Sa-
gor (1903); Tobaksladans hemlighet, 
Stora grusharpan och Ett halvt ark 
papper.  
Musiken är bl a Für Elise, Månskens-
sonaten och Sonat nr 8 (”Pathéti-
que”)   

 
Peter Storm är skådespelare med er-
farenhet från flera stads och region-
teatrar. 
 
Lars Hallgren är kyrkomusiker som bl 
a arbetar med körer och, som cemba-
list med barockgrupperna Bach Colle-
gium Småland och Bergdala Barock. 
 
Arrangör är Ramkvilla Hembygdsför-
ening i samarbete med Elisabet Stoltz 
Niklasson och Tomas Niklasson.  
Arrangemanget pågår drygt 1.5 
timme och det serveras lättare till-
tugg i pausen. 
 
Boka biljett hos Elisabet Stoltz Niklas-
son, 0731577600. Antalet platser är 
begränsat. Inträde betalas på plats. 
 
Välkomna! 
 

 
 
Julmarknad 
 
Julmarknad vid kyrkan lördagen 1 de-
cember 16-18. 
 
Boka bord hos Lotta Franzén 072 
2171255 

 
Julskyltning 

Liksom föregående år kommer Puttes 
Lanthandel att vara öppen en stund på 
kvällen den 1/12. 

För att Putte också ska kunna besöka 
julmarknaden öppnar vi affären kl 
17.00. 

 

Då har vi fått upp alla tomtar som 
sjunger, spelar och blinkar. Kom och 
tryck på dem alla och försök att lista ut 
hur många som egentligen finns. Det 
är många så mycket är säkert.  

Naturligtvis håller vi öppet som vanligt 
under dagen. Under kvällstimman är 
inte den manuella charken öppen.  
 

Hjärtligt välkomna till oss  

Putte, Helene, Siw & Anita 

 

 
Skärbäcks Kultur- och 
Turistförening 
 
Det här numret sponsras av Skär-
bäcks Kultur- och Turistförening - här 
kommer lite info från oss! 

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin 
början. Under året som gått har flera 
aktiviteter anordnats, bland annat 
kräftskiva, tipspromenader, byavand-
ring, träffar för daglediga och lillejul. 
När detta skrivs har vi precis haft års-
möte och efterföljande skördefest 
med god mat lagad på härodlade in-
gredienser (kolla 
in www.skarback.com för några av re-
cepten!). 

Skärbäck var under förra hösten med 
i projektet "Säker by" vilket innebar 
att vi fick utbildning av Räddnings-
tjänsten i hjärt- och lungräddning och 
brandsäkerhet. Vi fick också en hjärt-
startare som sitter på ytterväggen vid 
Skärbäcksgårdens entré. En sommar-
lovsaktivitet för barn mellan 6-12 
år anordnades i Ramkvilla med hjälp 
av bidrag från Vetlanda kommun. Bar-
nen fick prova på olika dansstilar med 
professionella danslärare. Från juni-

 

SockenMagazinet 
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden 

Nr 222          november 2018 

http://www.skarback.com/


september var gården uthyrd till lång-
tidsgäster. Medlemmar var förra året 
99 stycken, varav 9 barn.  

Efter en process på ca 2.5 år har nu 
äntligen fiber installerats i byn! Även 
Skärbäcksgården har en anslutning.  

Vi fortsätter att uppdatera vår hem-
sida löpande, www.skarback.com. Där 
publicerar vi evenemang och nyheter, 
och där finns kontaktuppgifter till sty-
relsen.  

Ett stort tack till alla medlemmar som 
under året har ställt upp och hjälpt till 
på olika sätt!  

Dags att betala medlemsavgiften för 
verksamhetsåret 2018-2019 (1 sep-
tember 2018 - 31 augusti 2019) 

Medlemsavgiften är 100 kr/år för 
vuxna över 18 år (gratis under 18 år). 

Som medlem stödjer du föreningslivet 
i Skärbäcksområdet. Som medlem har 
du också möjlighet att till lägre pris 
hyra Skärbäcksgården. Lokalen passar 
bra för föreningsmöten, fester, kalas 
m.m. Det finns sittplatser för ca 50 
personer samt ett fullt utrustat kök 
med porslin för samma antal.  

Pris för lokalhyra för föreningar/stu-
diecirklar: 100 kr (för icke medlem-
mar 200 kr) 

Pris för lokalhyra privat: 200 kr (för 
icke medlemmar 400 kr) 

Bokning av lokalen sker via Ulla 
Grankvist, tel 070-622 78 55 
(ulla.grankvist@gmail.com). 

Medlemsavgiften betalas via bifogat 
inbetalningskort eller till SKTF:s bank-
giro 5934-1867. Du kan också betala 
direkt till Ulla Grankvist. 

Ärtsoppskväll! 15 november kl 18.00 

Ulrika Axelsson och Henrik Karlsson 
bjuder in till ärtsoppa, torsdagen den 
15 november kl 18.00 i Skärbäcksgår-
den. Anmälan senast 10 november till 
Ulrika (telefon eller sms, 0709-40 91 
30) 

Lillejul 16 december kl 15.00 

I år är det Inger och Sigurd Holst som 
tillsammans med Inger och Yngve Ax-

elsson bjuder in till lillejul i Skärbäcks-
gården, söndagen den 16 december kl 
15.00. Välkomna!   
 
/SKTFs styrelse (Elsa, Sigurd, Ulla, Bir-
ger, Linn, Simon och Maria) 

 

Sommaren 2018….. 

..skulle bli året då vi skulle få fram 
våra finaste lamm, tänkte vi. Efter 
några år med får har vi fått fram 
bättre och bättre avelsdjur, finare 
skinn och högre slaktvikter. Vi känner 
att vi är på rätt väg. När vi i början av 
sommaren tänkte tillbaka på de två 
senaste somrarna, som också var för 
torra, tänkte vi att det kan ju aldrig bli 
lika dåligt som förra året i alla fall. 
Men det kunde det visst… För lite mat 
för fåren att äta, trots förflyttningar 
ofta växer inte gräset överhuvudtaget 
till slut utan regn, lamm som gärna 
ville rymma och mycket extrakostna-
der för kraftfoder och en bevattnings-
anläggning. Även att få tag i vinterfo-
der och ströhalm blev mycket dyrare 
en sådan här torr sommar.  

Men allt är ju inte bara dåligt. På nå-
got vis har ändå djuren lyckats 
komma upp i någorlunda slaktvikt och 
foder har vi fått ihop till vintern, även 
om det kommer räcka precis på 
strået. Vi har inte heller behövt 
minska fårbesättningen så mycket 
som vi trodde först, vi kommer ha 50 
avelstackor över vintern, vanligtvis 
har vi 60. Nu tar vi nya tag och ser 
fram emot ett bättre år nästa år!  

Sist, men inte minst, vill vi säga ett 
stort TACK till alla som stöttat på olika 
vis! Som hjälpt oss fösa in rym-
marlammen, hjälpt oss hitta en be-
vattningsanläggning, kommit med för-
slag och kontakter på ställen djuren 
skulle kunna beta eller köpa vinterfo-
der, ni som varit förstående över att 
fåren inte alltid varit på rätt sida sta-
ketet och ni som slängt in äpplen, löv 
och annat gott till fåren, och som låtit 
oss slå hö på några åkrar. Tack!  

En nyhet för i år är att vi utöver 
lammlådorna vi säljer varje höst (i 
skrivande stund har vi ett fåtal obo-
kade kvar), även kommer att ta hem 

en del styckdetaljer som kommer fin-
nas till salu från mitten av november 
och framåt.  

Susanne och Martin Nilsson Einvall / 
Skärbäcks fårgård  

 
För Världens barn! 

 

I kassan, vid stängningsdags lördagen 
den sjätte oktober, fanns 5000 kro-
nor.  
 
Stort tack till Putte med personal för 
ingredienser till våfflorna! 
Stort tack till generösa våffelätare! 
 
Svenska kyrkan i Ramkvilla 

 
Projekt Indien, Ny-
gårdskyrkan 
 
Vilken fantastisk dag det blev. Solen 
lyste från en klarblå himmel, grejer 
hade lämnats in till loppisen och 
kunde plockas ut och fylla borden, ka-
kor hade bakats så det fanns mycket 
gott att välja på kakbuffébordet, och 
grillen vid vindskyddet hölls varm hela 
tiden om man blev sugen på korv. De 
ca:20 löparna hade skaffat sig sponso-
rer och sprang så många 500 meters 
varv de bara orkade för att få in så 
mycket pengar som möjligt.  
 
Vi vill säga ett stort TACK till er alla 
som på något sätt hjälpte till, skänkt 
eller köpt grejer på loppisen, köpt 
korv, fika och glass, varit sponsor för 
någon i missionsloppet.  
 
Efter dagens slut kunde vi räkna ihop 
att det kommit in lite drygt 100 000 
tusen kronor till ett av våra missions-
projekt som vi har, och som vi har på-
börjat i höst i samarbete med Sofia 
Rydén och World Children Need i In-
dien. Sofia var med under dagen och 
var mycket imponerad av allas enga-
gemang och framförde sitt Tack för 
vad vi gör för barnen i Indien.  
 
Tillsammans kan vi göra skillnad. Till-
sammans förändrar vi livet för någon. 
 
/ Nygårdskyrkan 
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SockenMagazinets nya 
medarbetare 
 
Det är jag som är Annica Knutsson 
och är den som har tagit över Kalen-
dern i Sockenmagazinet efter Kerstin. 
Jag, sambon Rickard Spetz och barnen 
bor i Lövås sedan 2011. Barnen går i 
Ramkvilla skola, en går i 1:an och en 
4:an. 

 

Jag kommer ursprungligen från Väs-
tervik men har hunnit med att bo på 
flera platser sen dess bl.a. Oslo, 
Stockholm och Kalmar. 

Dagarna tillbringar jag i Vetlanda som 
optiker, ett yrke som jag haft i drygt 
20 år. Jag trivs bra med att träffa 
mycket människor och att så mycket 
jag bara kan hjälpa personer att 
se bättre. 

Annica Knutsson 

 

Valet i Ramkvilla 
 
Så mycket förvirring och så mycket 
frågor i Ramkvilla kring årets val och 
när/var/hur kräver förklaringar. 
 
Det finns vallokaler, röstmottag-
ningsställen och lokaler för förtids-
röstning. 
 
Ramkvilla tillhör nu valdistriktet Kors-
berga-Ramkvilla-Bäckaby. 
 
I Korsberga finns vår vallokal. Den är 
öppen som alla andra vallokaler, en-
bart under valdagen. Där har de röst-
längden och stryker namnen i röst-
längden på de som röstar. Hit kan alla 
som tillhör ovan nämnda valdistrikt 
rösta och då behövs enbart legitimat-
ion.  

 
I Ramkvilla Bibliotek finns vårt röst-
mottagningsställe. Det är enbart öp-
pet under valdagen. Eftersom lokalen 
stänger i förtid (före vallokalen) kallas 
det att förtidsrösta. Här finns ingen 
röstlängd och därför är det nödvän-
digt att ta med sig röstkortet. 
 
I Vetlanda finns lokal för förtidsröst-
ning. I år var det Info Center men 
även Bokbussen. Här fanns möjlighet 
att förtidsrösta från 22 augusti. 
 
På många röstkort i vår kommun för-
svann viktigt information om röstmot-
tagningsställe och öppettider. Rätt in-
formation skickades inför tryck men 
det blev fel centralt.  
 
Det skapades förvirring när det skrevs 
att vi kunde förtidsrösta i Ramkvilla 
eftersom det kunde uppfattas som 
om det gällde från 22 augusti. Men 
när det röstas under valdagen i Ram-
kvilla Bibliotek kallas alltså det också 
för att förtidsrösta eftersom lokalen 
inte håller öppet lika länge som vallo-
kalen gör. 
 
Vi hoppas och tror att informationen 
blir tydlig och utan feltryck till nästa 
val. 
 
Maria Lamme 
 

 
Plymska Huset i 
Bäckaby 
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Torsdag    1       
Kålpudding med potatis 
Apelsinsoppa. 
 
Onsdag     7        
Köttbullar med potatismos. 
Ananaspaj. 
 
Torsdag    8        
Ärtsoppa med bröd.                
Pannkaka. 
 
Onsdag      14     
Fiskgratäng med potatis. 
Citronfromage. 
 
 
 

 
Torsdag      15     
Glacerade revben med potatis. 
Glass med chokladsås.                
 
Onsdag       21     
Rotmos med fläsklägg.                          
Nyponsoppa med biskvier. 
 
Torsdag      22    
Moussaka. 
Tosca äpplen. 
 
Onsdag      28      
Fläskfilégryta med ris. 
Fruktsoppa. 
 
Torsdag     29     
Stekt fläsk med löksås och potatis. 
Mannagrynspudding med saftsås. 
 

                          

 
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. 
 


