
Puttes Lanthandel 
 
Välkommen att hälsa på tomtarna 
som flyttar in i lanthandeln 1:a ad-
vent. 
 
Öppet 1 dec. kl 11-13 

 
"Putte" o "Puttorna" 

 
 
Lymlarnas juljippo 
 
Lördag 7/12 kl 14.00 till 16.30 så har 
lymlarna sitt årliga juljippo vid kiosken 
i Bäckaby. 
 
Försäljning av lussebullar, pepparka-
kor, glögg, ostkakor, praliner, lotteri, 
mm. Ponnyridning för de minsta 
 
Mvh Peter 

 
Rogers lilla julbord 
 
"Rogers lilla Julbord" serveras söndag 
den 8 december kl 13.00 på Hotellet. 
Pris 225 kr, barn under 12 år, 100 kr. 
Anmäl till Cajsa, tel 0705356049 
 
Välkomna! 

 
 
Lillejulafton i  
Skärbäcksgården 
 
Det firas Lillejulafton i Skärbäcksgår-
den den 14:e december kl 15.00. Det 
bjuds på risgrynsgröt, skinkmacka, sill 
och ägg. Anmäl er till Ulrika Axelsson 
(0709-40 91 30) eller Pernilla Jaltner 
(076-77 51 918) så vi lagar lagom 
mycket mat. Glömmer du att anmäla 

dig eller bestämmer i sista minuten 
att du ska komma är du givetvis väl-
kommen ändå.  
 
Det kostar inget men tag med en vinst 
eller två till lotterierna. 
 
Välkomna! 

 

Välkommen till  
Annandagskören! 

Tycker du om att sjunga och gärna 
med andra? Tycker du om julsånger? 
Läser du lite noter? Då är nog 
ANNANDAGSKÖREN något för dig! 

Vi övar vid följande tillfällen: 

Måndag 2/12 och måndag 9/12 kl 19-
20.30 i Lina Sandellgården, lördagen 
den 14/12 kl 9-12 i Fröderyds kyrka, 
samt måndag 16/12 kl 19-20.30 i Frö-
deryds kyrka. Du kommer att få mu-
sikfiler att öva till på din dator. 

Körprojektet avslutas annandag jul 
26/12 kl 18.00 i Fröderyds kyrka. 

 

För mer info kontakta kantor Ulrika 
Kvarnström ul-
rika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se 
mobil 070-618 12 74. 

Svenska kyrkan 
Lannaskede församling 

 

Ramkvilla fotokalender 

Din julklapp till vännerna fixad. Ram-
kvilla fotokalender! 
 
16 fina fotografier från tävlingen "Min 
vackraste ramkvillabild" finns att köpa 
i kalendern för 2020. Det är Hem-
bygdsföreningen som ger ut den till 
förmån för aktiviteter kommande år. 
Det går också att köpa kalendern och 
få den hemskickad, med tillägg för 
porto. Maila karin@tilltro.se vid såd-
ana beställningar. Kalendern säljs hos 
Puttes Lanthandel för 100:-/st. Be-
gränsad upplaga. 

 

Gymnastik runt jul 

Vi kör t o m v 51 måndag och torsdag. 
 
Startar igen torsdag 9/1.  
 
Med vänlig hälsning, 
Pia o Lina 
 

 
Om du har garn som 
du inte tänker an-
vända… 
 
Vi är ett gäng som träffas varannan 
tisdagsförmiddag i församlingshem-
met i Ramkvilla. Vi stickar. Vi virkar. Vi 
har trevligt tillsammans. Våra alster 
skickar/ger vi till dem som behöver 
och som fryser. 
 
Vi tar gärna emot garn! 
 
Kontakta Annika Haraldsson eller Ker-
stin Fransson. 
 
Tack och trevlig adventstid önskar vi! 
 
Svenska kyrkan i Ramkvilla  

 

SockenMagazinet 
Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden 

Nr 234          december 2019 

mailto:ulrika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se
mailto:ulrika.kvarnstrom@svenskakyrkan.se
mailto:karin@tilltro.se


 
Plymska Huset i   
Bäckaby 
 
December 2019 
 
 
Onsdag      4   
Raggmunk med fläsk. 
Blåbärssoppa med grädde. 
 
Torsdag     5        
Djungelgryta med potatis. 
Nougattoppad kladdkaka. 
 
Onsdag      11        
Köttfärspaj i långpanna med sal-
lad.                
Citronfromage. 
 
Torsdag      12     
Thaisoppa med fralla. 
Nöttårta. 
 
Onsdag        18     
Vi dukar upp till Julbord. 
OBS 150kr. 
 

Mat tjejerna önskar alla våra gäster  
en riktigt God Jul.

 
 
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.  

Välkomna att beställa av Marie Hjort 
070-66 22 444 eller   
Dorrit Trolle 070-542 55 17 
 
Reservation för ev. ändring. 
 
 

 
 
 
 


