
Ny rastplats i  
Röshult/Ingaboda 
Nu när det är en del restriktioner om 
resor och större sammankomster så 
vill meddela en liten positiv nyhet. 
Ingaboda Bygdegårdsförening har 
gjort iordning en liten rastplats i bok-
skogen vid uppfarten till festplatsen 
Röshults äng med lite bord och bän-
kar. 

 
 
Bokskogen är nu utslagen och erbju-
der en fantastiskt vacker miljö för sy-
nen och månghövdad fågelkör för 
öronen. 
 
Hur kommer det sig att det finns så 
fin bokskog då? 
 
I början av 1900-talet så planterades 
fyra bokplantor på platsen. De triv-
des, växte och lämnade med tiden av 
sig en mängd ollon. Jordmånen pas-
sade tydligen boken och en efter en 
växte de upp och gav ifrån sig nya ol-
lon. Och så håller det fortfarande på. 
 
Precis invid rastplatsen och jämte 
vägen står en stor bok som ska vara 
en av de ursprungliga fyra träden. 
 
 
 

Så ladda fikakorgen och gör ett stopp. 
 
Hälsningar 
Ingaboda Bygdegårdsförening 

 
Tidningen som  
Försvann 
Nu efter en och en halv månads mail 
och telefonsamtals växling har det 
framkommit att vi inte får Vetlanda 
Posten som förut. Det senaste från 
högsta ledningen säger att vi får hålla 
tillgodo med deras beslut. C:a 100 
prenumeranter får tidningen med 
posten på vardagar och lördagstid-
ningen på måndagen efter. Det är nå-
got internt distributionsproblem som 
förorsakar detta. 
 
Jag har föreslagit att de åtminstone 
kör ut tidningen på lördagarna som 
förut. De har inte svarat ännu. Om 
många protesterar så förstår de att vi 
eventuellt går vidare och ifrågasätter 
deras statliga distributionsstöd. 
Det är nu läge att alla som är miss-
nöjda med nyordningen hör av sig till 
ansvarig person 
 
Affärsområdeschef 
Mikael Nestius 
070-2666377 
eller 
mikael.nestius@bonniernews.se 
 
Klas Håkanson 
Ramkvilla Sockenråd 
 

Båtbryggan 
Båtplatser i Ramkvilla ”småbåtshamn” 
är efterfrågade. Det är många som vill 
lägga sin båt där, många fler än vad vi 
har platser till. Omsättningen är inte 
så stor. Det händer ibland att man 
inte sjösätter sin båt något år. Det är 
trevligt om alla platser används. Där-
för försöker vi att låna ut platsen det 
året och så får vi se hur det blir till 

nästa år. Nu har vi utökat antalet plat-
ser för två små båtar, typ roddbåt. 
Just nu är alla platser bokade. 
 
Pris per år är 200 kr och ska vara be-
talt före 01 juni till Roland Johansson 
eller Klas Håkanson. 
 
Hoppas på fin båtsommar 
 
Ramkvilla Hembygdsförening 
 

Tyvärr inställt! 
De planerade aktiviteterna i kyrka/ 
församlingshem första helgen i juli får 
vänta till nästa sommar, p g a ett 
elakt virus. 
 
Hälsningar Ingabritt m fl 
 

Valborgslotteriet 
Tack till alla som var med och köpte 
lotter i vårt valborgslotteri. Drag-
ningen blev inte som vanligt under 
valborgsfirandet då de rådande om-
ständigheterna inte gjorde det lämp-
ligt att ha en större folksamling. Istäl-
let sändes lottningen live via facebook 
på Ramkvillas facebooksida. Detta 
sköttes enligt min mening galant av 
två av våra trognaste styrelsemed-
lemmar, Bengt Milton och Sture 
Lamme. Vinnare blev: 
Två personer som vann 1000:- var-
dera: Johnny Hördegård samt Vincent 
Hördegård. Sex personer som vann 
500Kr vardera, Eva Pettersson, Jane 
Paulsson, Ariane Lagerqvist, Bo 
Råsmark, Henrik Karlsson samt Karin 
Gustafsson. Stort grattis till er alla. 
Sändningen ligger fortfarande ute om 
ni vill se den. 

  

Fotbollsskola 
Då svenska fotbollsförbundet rekom-
menderar att man inte lägger ner all 
barnidrott utan istället anpassar den 
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till rådande situation så har vi be-
stämt att ha en egen kortare fotbolls-
skola i år. Vi har valt att lägga den lite 
senare på sommaren samt i en kor-
tare version. Vi kommer starta fot-
bollsskolan tisdagen den 4:e augsuti 
och avsluta på torsdagen i samma 
vecka, dvs 6:e augusti. Tiderna är mel-
lan kl 09.00 till 11.30. En enklare fm 
fika kommer att serveras. Lägerchef 
blir Malin Jernberg. Mer information 
om anmälan och priser kommer inom 
kort presenteras på Örjansklubbens 
facebooksida samt via skolan. 

  
Örjansklubben 
 

Fototävlingen "Det 
händer i Ramkvilla". 

Låt oss visa upp vår trakt i årets foto-
tävling. Tre vinnare utses under hös-
ten, så fram med kameran/telefonen. 
Vinnarbilderna och ytterligare ett tio-
tal utvalda bilder trycks i en kalender 
för 2021. Maila max tre foton, i abso-
lut bästa upplösning, till vår maila-
dress ramkvillabild@gmail.com.  Ett 
par bilder har redan kommit in, men 
vi vill ha många fler på temat "Det 
händer i Ramkvilla". 
 
Eftersom så många bra bilder kom in 
förra året valde vi att ta fram en ka-
lender, hoppas vi kan göra så även till 
år 2021. Passa på att köp årets kalen-
der hos Putte för det rabatterade pri-
set 50:-. 
 
 
Tävlingsregler: 
Visa i bild vad som händer i Ramkvilla-
bygden under året. Det enkla, ett ar-
rangemang, ögonblicksbilder och var-
dagssysslor. Det ska helst finnas nå-
gon form av aktivitet i bilden. Vad be-
stämmer du. Personer som finns på 
bilden måste ge sitt medgivande till 
dig att de vill vara med. Max tre bilder 
per person, gärna storlek 2000-3000 
kb, från telefon eller kamera. Maila 
digitala bilder till                                
ramkvillabild@gmail.com. Ange namn 
och telnr. Senast den 31 oktober 2020 
vill vi ha bilderna. 

Karin Gustafsson och                       
Magnus Färjhage, tävlingsjury 

 

 

Hörnebo Skiffergruva 
sommaren 2020 
Gruvkommittén håller nu på att byta 
ut trappan och första delen av 
spången ner till början av gången. 
Väntas bli klart under maj månad. I 
dessa Coronatider är det svårt att 
veta hur sommaren kommer att bli. Vi 
avvaktar folkhälsomyndighetens utlo-
vade besked om sommaren som skall 
komma i slutet av maj eller början av 
juni. Förutsättningen för att kunna 
köra uppyst gruva är att restriktioner 
för att träffas hävs, vilket just nu ty-
värr inte känns så troligt. Kan vi inte 
arrangera upplyst gruva i år räknar vi 
med att kunna flytta över program-
met till 2021. Programmet är inte rik-
tigt klart men så här ser det ut just 
nu: 

 
1/7 Edith Färjhage & Beatrice Josefs-
son 
8/7 ? 
15/7 Prel. Jonas Hernborg m fl. 
22/7 ? 
29/7 Högt i tak 
5/8  Prel. kör 
12/8 Per Fürst Nilsén 
 
Vi uppdaterar på hemsidan och åter-
kommer i juli magazinet. Gruvan är ju 
också ett utmärkt utflyktsmål i dessa 
Coronatider. 
 
Välkomna! 
 
Gruvkommittén, Ramkvilla Hem-
bygdsförening. 
 

En lovsång 
Bidrag med något till Sockenmagazi-
net uppmanas vi av dess administra-
törer och det vill man ju gärna göra 
för att bladet fortsatt ska hamna i 
brevlådan. Och hos Putte finns en 
låda där man uppmanas att dela med 
sig av varför det är så bra att bo här, 
ytterligare en anledning att ”fatta 
pennan”.  
 
I december är det 15 år sedan vi fick 
nyckeln till vårt drömhus. Under vårt 
liv tillsammans, mitt och Thomas´, har 
vi flyttat flera gånger. Det betyder att 
”hemma” för oss har växlat. Det har 
gått bra och det betyder ju också att 
vi har vänner utspritt i landet och all-
tid något ställe att återkomma till och 
minnas vad som timat just där. 

Vi har bott lite olika länge på varje ort 
och husen vi intagit har haft olika 
grad av renoveringsbehov.  
 
Under dessa decennier har alltid tan-
karna på att ha ett s k fritidshus fun-
nits. Frågan var bara var det skulle 
ligga. I Uppland, där vårt gemen-
samma liv började och där nästan alla 
våra barn är födda eller i Småland där 
våra liv började? För smålänningen i 
oss har aldrig gått ur, födda som vi är 
i Jönköping resp Kalmar(Vissefjärda). 
Vilken tur att vi aldrig gjorde slag i sa-
ken tidigare! För på något sätt känns 
det som om drömstället vi nu är lyck-
liga innehavare av bara väntat på 
rätta tillfället för oss att ta det i be-
sittning, tack vare omständigheter 
och tillfälligheter som i sig är värda en 
egen uppsats. 
 
Så mycken glädje vi har fått uppleva 
och upplever här i Hörda! En plats dit 
alla våra barn och barnbarn längtar 
och älskar att vara på. En rastplats där 
de verkligen kan koppla av. Redan 
första sommaren knåpade Sofia och 
Sara ihop en spontan hyllningslåt till 
Hörda med en enkel men tydligt ta-
lande text, se nedan. Känslan de hade 
då är densamma idag, lika mycket för 
dem som för deras syskon och nu-
mera alla deras barn.  
 
Detta är också en plats för vänner och 
bekanta. Med musiken som förtecken 
är det fantastiskt att få människor 
från när och fjärran att stråla samman 
när vi bjuder in. Och vi är glada åt den 
erkänsla vi fått från bygdens folk inte 
minst i samband med att vi fick ut-
märkelsen Årets Ramkvillabo 2019.  
Till att börja med var det ju faktiskt 
vårt fritidsboende, så länge vi job-
bade. Men så fort ledig stund eller 
dag infann sig var vi på plats och frå-
gade oss varje gång vi svängde ner till 
gårdsplanen ”Är detta verkligen 
vårt”? 
 
Det kan fortfarande kännas som en 
dröm – att vi har förmånen att bo och 
leva här, att vi har nåden att ha natu-
ren med öppna fält, betande djur, sjö 
och skog in på knuten. Att få vara om-
sluten av fullkomlig tystnad och vin-
tertid totalt mörker. Det är näring för 
själen. 
 
Och framme i byn har vi Puttes lant-
handel som pricken över i. Så fattigt 
det vore utan denna fantastiska butik 
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med dess innehavare och medarbe-
tare! 
 
I dessa coronatider blir känslan dub-
bel – inga problem att hålla distans till 
andra människor här där rörelsefri-
heten är i princip obegränsad. Samti-
digt blir plötsligt tystnaden och lugnet 
något sorgesamt så länge vi inte får ta 
emot våra nära och kära. Och i Lad-
halla ekar tystnaden och tomheten. 
När ska publiken och artisterna åter 
kunna mötas där? 
 
De senaste två åren har denna bygd 
varit vår fasta punkt, vår nuvarande 
hembygd. Endera dagen kan vi också 
räkna oss som faktiska invånare i Vet-
landa kommun bara vi meddelar skat-
teverket … 
 
Tack för ordet! 
Elisabet Stoltz Niklasson 
 
”Sommarlov i Hörda” 
Stadens sus och brus har jag lämnat 
bakom mig där allt ska va´ så ballt, 
stort som smått  
alla höga hus där ingen säger hej 
Avgaser och asfalt är ett minne blott 
 
Sommarlov i Hörda, en dröm som bli-
vit sann. 
Sommarlov i Hörda, ”bekymrena” för-
svann. 
 
Krav och prestationer får mig ur ba-
lans 
Skola jobb och ansvar varenda dag 
Trots goda intentioner har jag ingen 
chans 
All stressen som jag har gör mig ofta 
svag 
 
Sommarlov i Hörda… 
 
Lugnet i naturen, jag är vän med alla 
djuren 
Här finns plats för alla vänner, ja alla 
som vi känner. 
 
Sommarlov i Hörda … 
 

Inget ont utan att det 
har något gott med 
sig! 

Denna våren har inte varit sig lik, det 
vet vi alla! Vi som har valt och bo så 
här är lyckligt lottade, naturen runt 
husknuten och möjlighet att röra oss 

fritt. Folkhälsomyndigheten gick i slu-
tet på mars ut och uppmuntrade till 
att fortsätta motionera i grupp men 
att vara noga med att hålla avstånd. 
Då våra träningar till vår stora glädje 
är välbesökta och vår gympahall inte 
så stor så tog vi beslut att flytta ut trä-
ningen utomhus. Fr o m april har vi 
tränat två gånger i veckan med den 
fantastiska utsikten över Klockesjön. 
Träningarna har fortsatt att vara väl-
besökta och vi har de allra flesta 
gånger haft tur med vädret. Delta-
garna är trogna och vi har även tränat 
i regn och blåst. Varje gång oavsett 
vädret så är vi många som har slagits 
av hur fantastiskt det är att träna ute i 
friska luften. Inte omöjligt att vi star-
tar höstens träningar utomhus och 
gör det till en tradition att flytta ut på 
våren! 

Nu gör vi ett uppehåll över sommaren 
men håll utkik på facebook och hos 
Putte, det kanske dyker upp något ex-
tra träningstillfälle över sommaren! 
Annars kör vi igång i september igen! 

Vi vill nu önska er en fantastisk som-
mar och hoppas att vi alla passar på 
att vara ute och motionera och njuta 
av vår härliga natur och frisk luft. Alla 
har inte den möjligheten så nära! När 
detta är över så håller jag tummarna 
för att fler människor inser att det är 
på landsbygden man ska bo!!!! 

Välkomna tillbaka till träningarna i 
höst men hoppas vi ses innan dess! 

Hälsningar 

Pia och Lina, gm Lina 

 
Något att tänka på i vår 
”tekniska” värld 
Vi har mycket gräs att klippa och un-
der tiden kan jag lyssna i många tim-
mar på radio. Idag hörde jag om hur 
värnlösa äldre omigen blivit drabbade 
av ohederliga människor. De allra 
flesta människor är fantastiska men vi 
måste vara medvetna om att det inte 
gäller alla. Denna gång gällde det en 
äldre kvinna som blivit av med en hut-
lös stor summa pengar. 
 
Det tål att upprepas: När någon ringer 
och säger att de är från en myndighet 
(skatteverket, banken, försäkringskas-
san eller dylikt) och ber er att logga in 
på banken med ert bank-id – GÖR 

INTE DET!! Säg att ni inte har möjlig-
het just nu och att ni ringer upp se-
nare. De kommer försöka att tjata på 
er att det är viktigt och att det är bråt-
tom. Men så jobbar inte dessa myn-
digheter. Det är bedragare som är ute 
efter era pengar. Prata med varandra, 
grannar och släktingar så inte fler blir 
drabbade.  
  
En annan fråga som kan vara bra att 
känna till när man bor på landsbyg-
den är att vi (särskilt i dessa pandemi-
tider) inte behöver hämta ut medicin 
fysiskt på ett apotek. Det går utmärkt 
att beställa, även receptbelagda, och 
få dem hem direkt i brevlådan. Ibland 
får man visst hämta ut det hos Puttes, 
har dock aldrig hänt mig. Jag har alltid 
fått det i brevlådan. Det finns många 
olika sidor på internet varifrån man 
kan beställa hem sin medicin, t ex 
1177, Apotea, Apoteket mm. För att 
kunna beställa hem måste du kunna 
identifiera dig via bank-id eller mobilt 
bank-id. Vet du inte hur man gör så ta 
hjälp av grannen, vännen eller en 
yngre släkting. Allt är lätt när man kan 
det och vi är bra på olika saker. 
 
Ta hand om er! 
Maria Lamme 
 

En rolig historia 
En nyss hädangången herre står vid 
porten hos Sankte Per och vill in men 
Sankte Per är tveksam.  
 
”Ditt cv saknar uppgift om någon god 
gärning som berättigar ditt inträde i 
Herrens boning, har du någonting att 
komplettera med?” 
 
”Jo det har jag! Jag råkade på ett elakt 
gäng från Hells Angels som trakasse-
rade en stackars hjälplös flicka på det 
grövsta, och då gick jag fram till deras 
ledarknutte, en muskulös tatuerad 
bjässe på 2 meter och sade till honom 
att om de inte slutade upp med de 
där elakheterna omedelbart skulle de 
få med mig att göra!” 
 
”Oj då” sade Sankte Per. ”Det var inte 
illa! När hände detta?” ”För två minu-
ter sedan” 
 
Ingvar Fröberg 
 

 
 
 


