
Hörnebo Skiffergruva 
2019  
 
Upplyst gruva med musik. Spel-
ningen startar 22.00 och håller van-
ligtvis på mellan 40 och 60 minuter. 
Inträde 100 kr/person. 
 
3/7 Plan Bb. En röst. Ett munspel. 
Och en kappsäck full med visor. Med  
dessa tre variabler skapar Plan Bb 
unika arrangemang för sånger ur den 
svenska vistraditionen. Ulla har stude-
rat på Nordiska Visskolan, Andreas 
har studerat munspel för klassiskt 
skolade lärare i Taipei. Namnet på 
duon uttalas [plan bess].  
 
10/7 Lukas Jonsson (Vetlanda) och 
Jacob Hallberg (Huskvarna) träffades 
under sitt år på Liljeholmens folkhögs-
kola, där de båda har studerat musik-
produktion. Lukas har varit aktiv mu-
siker i Vetlandas kulturliv. Jacob har 
länge varit aktiv musiker i Jönköping 
som trubadur. De kommer att bjuda 
på ett varierat program, där de spelar 
låtar av Eric Clapton, Bob Dylan, Otis 
Redding, m.fl.  
 
17/7 Olle Norén (gitarr och sång) och 
Matilda Bremer (blockflöjter och 
sång) bjuder på ett stämningsfullt 
program med folklig musik från Små-
land och andra hörn av världen. Visor, 
polskor och polonesser, från dansstu-
gor och salonger, musik för arbete, 
dans och förströelse. Kanske en ir-
ländsk air som vandrat genom Europa 
och blivit en brudmarsch från Vis-
landa får möta den italienska barock-
kompositören Barsantis arrangemang 
av skottska folkvisor från 1700-talet. 
 
24/7 Hördegårds Fyra spelar ett 
spännande och omväxlande program 
där Magnus Hördegårds omtyckta 
texter och melodiska musik andas 

drömmar och tro, ibland vemod och 
sorg och i andra sånger kärlek och 
hopp. Det är jazz, pop, visa och folk-
musik med svenska texter för en lyss-
nande publik. Kvartetten turnerar 
runt om i landet och har medverkat i 
såväl TV som radio. H4:s konserter är 
lekfulla, vackra och inspirerande!  
 
31/7 LISAS. Duon har framträtt i 
Europa, USA och Kanada. Violinisten 
Lisa Rydberg och accordeonisten Lisa 
Långbacka har rötterna i folkmusiken 
men är samtidigt förankrade i andra 
genrer. I deras kompositioner hörs 
spår av såväl barock som tango och 
nutida konstmusik. Lisa Rydberg, 
Riksspelman och barockviolinist, är 
utbildad vid Kungliga musikhögsko-
lan. Lisa Långbacka, accordeon, rör 
sig mellan skilda musikaliska världar. 
Hon är utbildad vid Kungliga Musik-
högskolan  
 
7/8 Nordic Sunset består av Gela och 
Dedl, Gela (klarinett, flöjter, saxofon, 
dragspel, samisk trumma, djembe 
mm) och Dedl (gitarrer) är båda från 
Hamburg. I Tyskland turnerar de se-
dan många år tillbaka med ett väldigt 
mångsidigt program bestående av vi-
sor och sånger på samiska, färöiska, 
svenska, engelska och tyska. De blan-
dar glatt olika musikstilar till en käns-
losam hörupplevelse utan like. Ni 
kommer att få lyssna till klassiska me-
lodier, klezmer, folk och pop från alla 
herrans länder  
 
14/8 The Statham Awards. Klarinett, 
bas och gitarr kompletterar ett berg 
med syntar. Gnissel och oljud kom-
pletterar melodier och stämsång, och 
monotona trummor kompletterar 
dansrytmer. Det vackra blir vackrare 
när det ställs intill något dissonant 
och vi ser inga skäl att välja bort var-
ken det harmoniska eller det stökiga. 

Båda blir intressantast i nära relation 
till den andre.  
 
Välkomna! 
 
Gruvkommittén inom Ramkvilla Hem-
bygdsförening i samarbete med Studi-
eförbundet Vuxenskolan 
 
Har du tips på artister till gruvan 
2020? Skicka förslag till info@ram-
kvilla.com  
 
För den som önskar se bilder på alla 
artister i gruvan i sommar – besök 
www.ramkvilla.com där de finns upp-
lagda. 

 
Ramkvilla Bibliotek 
 
Biblioteket håller semesterstängt 25 
juni – 19 juli, öppnar igen tisdagen 
den 23 juli. Under tiden 23/7 till 13/8 
håller biblioteket öppet 16-18. 
 
Välkomna tillbaka till biblioteket, även 
du som aldrig besökt oss förr. Låt det 
bli en mötesplats där vi träffas och 
tipsar varandra om böcker som måste 
läsas. Det finns något för alla, såväl 
ung som gammal. 
 
Sommarhälsningar från Roger på 
Ramkvilla Bibliotek som hoppas ni alla 
har en bok i handen i sommar! 
 

Skärbäcksstämman 

Torsdagen den 25 juli anordnas för 
första gången i ordningen en spel-
mansstämma i Skärbäck, 5 km söder 
om Ramkvilla. Stämman hålls huvud-
sakligen i Skärbäcksgården i Skär-
bäck/Kyrkotorp.  

Folkmusik och folkdans är på stark 
frammarsch i hela landet, speciellt i 
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de yngre generationerna. Skärbäcks-
stämman är för alla åldrar - det kom-
mer bli allspel, danskurs för stora och 
små, jamsessions (buskaspel), enklare 
matservering och mycket mer.  

Stämman anordnas av Filip Carvell, 
rock- och popmusiker från Uppsala 
med kopplingar till bygden, som rela-
tivt nyligen blivit förälskad i denna 
musiktradition med sitt hejdlösa 
sväng och sitt tonspråk som skiftar 
mellan gladlynthet och melankoli.  

Skärbäcksstämman är även tänkt som 
uppvärmning till den mycket populära 
folk/världsmusikfestivalen på Korrö 
utanför Växjö som kulminerar under 
helgen 26-28 juli.  

Skärbäcksstämman är non-profit, be-
sökare uppmanas chippa in med vad 
de kan och vill.  

Maila filip@carvell.se för mer inform-
ation.  

Byavandring  
  
Samling vid badparkeringen söndag 
28/7 kl. 09.00. 
  
Årets runda kommer att gå i trakterna 
av Dragsnäs och Marbäckshult. Rol-
and Bernhardsson blir färdledare. 
  
Ta med Fika! 
  
VÄLKOMNA! 
  
Ramkvilla Hembygdsförening / ÖKR 
gm Bengt Milton 
 
 

Lörda i Hörda  
3 augusti 
 
EN STORSLAGEN FESTIVAL I DET 
LILLA FORMATET 
 
Som vanligt med en salig blandning av 
musik; klassiskt, folkmusik, dragspel, 
opera och pop och rock. 
 
Portarna slås upp kl 16.00 då man kan 
köpa sig en fika och lyssna till med-
lemmar ur Vetlanda dragspelsklubb. 
Under kvällen sedan; Familjen Niklas-
son, ett smakprov ur Smålandsope-
rans föreställning ”Don Pasquale”,  

riksspelmannen Helén Ingvarsdotter 
från Kalmar m fl m fl 
 
Torgnys grill levererar från ca 18.00  
På menyn som vanligt hamburgare el-
ler halloumiburgare eller grillkorv 
med tillbehör. 
 
För mer specificerade tider; håll utkik 
efter affischer som kommer upp ca 
fjorton dagar före. 
 
Entré med mat 150,-, barn 50,- 
Enbart entré 100,- resp 25,- 
 
Överskottet går till Barncancerfonden 
 
Välkomna hälsar fam Niklasson 

 
Förra årets succé i    
repris 
  
Våffelcafé i Röshults äng 
Söndagen den 4 augusti 
Kl. 15-18 
Trubadur 
Kaffeservering 
  
Hjärtligt välkomna! 
Arr. Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
Club Nature 50 år 
 
Ramkvilla diskotekklubbs historia 

  
Klubben bildades på våren 1969 av sju 
entusiastiska ungdomar från orten, 
efter en ungdomsträff i Ramkvilla 
kyrkskola anordnad av Harald Johans-
son, Sven Milton, Laila & Johnny Hör-
degård. Första diskodansen ägde rum 
i början av juni 1969 i Lövås bygde-
gård och kvällens discjockey var or-
tens egen Ingvar Georgsson, kallad 
”DJ koko” även ”Koko´s Flying Disco”. 
Stämningen var glad och uppsluppen, 
nästan religiös och exstatisk samt bra 
håll-i-gång på dansgolvet. Vetlanda-
posten var på plats och gjorde ett re-
portage. Kvällen blev lyckad och följ-
des i rask takt av flera, i stort sett 
varje fredag under två års tid anord-
nades diskotek i ortens bygdegård. 
 
Medlemsantalet ökade i snabb takt, 
tack vare att ungdomar från närlig-
gande orter anslöt sig. Klubben kom 
sammanlagt upp till ca 450 olika med-
lemmar. För att erhålla medlemskap 

erfordrades att man löste medlems-
kort samt att man fyllt 13 år. Maximi-
ålder var 25 år. 
 
Club Nature (naturens klubb) fick sitt 
namn efter sitt läge i en skön och 
vacker natur och efter en populär mu-
sikgrupp nämligen Creedence 
Clearwater Revival som fritt översatt 
betyder ”tron på att klart vatten åter-
uppstår”. Vi sålde bl a godis, dricka, 
varmkorv och cigaretter men icke 
mellanöl. 
 
Disco 1969-70 var tidens trend och 
var oerhört populärt bland ungdomar. 
T o m så populärt att dåvarande ärke-
biskopen hade planer på att införa di-
sco i kyrkan, för att locka till sig ung-
domar. Kyrkoherden i Vetlanda, 
Bengt Lindwall, hade dock modet att 
anordna diskotek i kyrkans regi. Låtar 
med religiöst innehåll spelades t ex 
”Spirit in the Sky” och musikalen ”Je-
sus Christ Superstar” toppade skivför-
säljningslistorna. Annars bestod dis-
koteksmusiken mest av hitmusik från 
England och USA i genrer som soul, 
pop och rock. Populära artister var bl 
a The Beatles, C.C.R och The Rolling 
Stones. Hårmodet bland killar var 
långt, brallorna utsvängda och deci-
bellen hög. Diskoteken visade sig dock 
inte bara vara en trend för dagen, 
utan finns idag i olika former i stort 
sett över hela den civiliserade värl-
den. Ramkvilla Diskoteksklubb-Club 
Nature lades ner 1971 av olika skäl. 
Diskoteksfester i privat regi anordna-
des dock under åren 1971-83 i Lövås 
Bygdegård med bl a Janne ”Lucas” 
Persson som gästartist. 
 
En jubileumskväll anordnades den 19 
augusti 2000 i Ramkvillas gamla 
missionhus av tidigare medlemmar i 
klubben. Inbjudna var dom som varit 
medlemmar under åren 1969-70. 
Många av dom gamla medlemmarna 
slöt upp för en mycket lyckad nostal-
gikväll, som gick i 60-talets tecken. 
Kvällens discjockey och värd samt 
personal var samma nu som då. 
 
50 år efter Club Nature´s bildande, 17 
aug 2019, är det åter dags att samla 
medlemmarna samt specialinbjudna 
till en jubileumskväll, denna gång i 
Koko´s Musiklada i Södra Skog. Lösen 
av medlemskort krävs dock. Det blir 
60-talsmusik på scen, varmkorv & 
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dricka i baren och publiken helst mo-
deriktigt klädda i 60-talsstil. 
 
Vi hoppas på en lyckad fest! 
En som varit med! 
 
Ring för anmälan och beställning av 
medlemskort tel 0474-61029 senast 
30 juli 2019. OBS, detta är en privat 
fest med medlemskontroll. 

 
Klassiskt i Ladhalla 
 
ONSDAG 21 augusti KL 19.00 
 
Möt Clara Schumann - 1800-talets 
mest framgångsrika kvinnliga pianist 
och ta del av hennes liv som turne-
rande pianist, kompositör, maka till 
Robert Schumann, mor till 8 barn 
samt nära vän med Johannes Brahms. 
 
Elisabet Stoltz Niklasson berättar och 
Trio BIS spelar 
Mårten Sundén, fiol 
Christian Berg, cello 
Maria Ingemarsson Berg, piano 
 
Entré 100,- Boka gärna via sms på 
0731577600 
 
Välkomna! 
 

”Projekt Indien” – 
Missionsgudstjänst 25 
augusti! 
 
Söndagen den 25 augusti kl.10.00 får 
vi ett kärt återseende och besök ifrån 
Indien! 
 
Joseph Babu Desabathula är Pastor 
bland de barn och de fattiga som vi i 
Ramkvilla under ett år tillbaka varit 
med och stöttat på ett speciellt sätt 
genom World Children Need. 
 

 

Vi var ett team som fick vara med på 
plats i Rajahmundry och möta alla 
människor i februari, och hjälpa (läs 
mer om resan i april numret av Sock-
enmagazinet). 
 
Och nu får vi alla fortsätta ta del av 
detta fantastiskt viktiga och spän-
nande arbete. Sofia och Ola Rydén 
från World Children Need är också 
med i Gudstjänsten. 
 
Varmt Välkommen till Nygårdskyrkan! 
 

Hjulfest 2019 
 
Nu är det dags att boka in och anmäla 
sig till en av årets höjdpunkter, Hjul-
festen! Den 31/8 är datumet som gäl-
ler i år. 
 
Du kommer bli serverad två måltider 
hos två olika ”par” samt få besök av 
två ”par” på mat hemma hos dig. Ni 
kommer få veta vad ni ska laga för 
måltid i god tid, dvs om ni ska laga 
förrätt, varmrätt eller efterrätt. Efter 
sista måltiden samlas alla på Ram-
kvilla Wärdshus och fortsätter umgås 
där. Som tidigare går det bra att bo 
utanför Ramkvilla och ni måste inte 
vara ett ”äkta” par för att få vara 
med. Anmäl dig med väninnan, pappa 
och dotter ihop eller varför inte med 
grannen? Anmälan gör ni senast den 
15/8 till Lina eller Therese. 
  
Efter anmälan sätter sej underteck-
nande och gör ett ”körschema” som 
kommer ut till er. Avgiften är 150 
kr/par.    
  
Lina Hördegård 070-344 36 78,   
Therese Wågesson 072-731 43 33 

 

Fyra nya getter till Tan-

zania! 

Tusen tack till alla er som köpte lot-
ter, bakade och skänkte till Nygårds-
kyrkans lotteri på marknaden. 
 
Resultatet blev knappt 4000 kr vilket 
räcker till att ge fyra fattiga familjer 
var sin mjölkget i det arbete som Rei-
nes och Anita Rydell bedriver i Tanza-
nia. Detta blir till stor hjälp och glädje 

för de som har det sämst. Varmt TACK 
för din insats! Nygårdskyrkan."  
 
Mvh Elisabeth 
 

Plymska Huset i   
Bäckaby 
 
Augusti 2019 

 
Onsdag      21      
Fläskpannkaka med lingonsylt. 
Blåbärssoppa med biskvier och 
grädde.  
 
Torsdag     22     
Köttfärspaj med sallad. 
Glass med jordgubbssås.                
 
Onsdag       28    
Kycklinggryta med ädelost och pota-
tis.   
Rabarberkräm med gräddmjölk        
 
Torsdag      29    
Ellas tomatsoppa med ostfralla. 
Connis Äppeltårta. 
 
 

   

 

Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80 kr.  
 
Välkomna att beställa av Marie Hjort 
070-66 22 444 eller   
Dorrit Trolle 070-542 55 17 
 
Reservation för ev. ändring. 
                      
 
 
 


