
Wärdshuset 
 
Vi har nu haft öppet sedan pingsthel-
gen och har fått en fantastisk respons 
från alla. Vi vill framförallt tacka alla 
Ramkvillabor som hittat hit. 
 
Vi bjuder på ett stort utbud av hemla-
gade rätter, som alla tillagas med 
mycket kärlek och nyfikenhet för sam-
spelet mellan gammalt och nytt. 
Det spelar ingen roll om det gäller 
fika, dagens rätt eller middag - på 
Ramkvilla Wärdshus finns det något 
för varje smak. 
 
Vi har öppet onsdag-lördag kl 10-22, 
tisdagar och söndagar kl 10-18. Mån-
dagar vilar vi! 
 
Välkomna! 

 
Svenska Kyrkan 

Nu firar vi gudstjänst igen med början 
den 5/7. 

Alla söndagar i juli månad i Fröderyd 
kyrka kl 18 firar vi mässa.  

Ingabritta Gustafsson 

Fiket i Bäckaby 

Varmt välkomna att ta en fika på fiket 
i Bäckaby. Vi har öppet torsdag till 
söndag kl. 14-20 fram till och med 
den 16 augusti. 

Du som tillhör en riskgrupp behöver 
inte gå in utan har möjlighet att be-
ställa utomhus. 
 
Hoppas vi ses i sommar! 

Alma Zaar och Alma Sandell 

Byavandring 

Söndagen den 26/7 kl 09.00 arrange-
ras en byavandring, samling vid bad-
parkeringen. Ta med egen fika! 
 
Arrangör är Hembygdsför-
eningen/ÖKR. 
 
Välkomna! 

 

Bastun 

Bastun stängd under skolans sommar-
lov. Öppnar åter 21/8 
  
Vänliga hälsningar 

Bengt Milton 
Skolvaktmästare 

 
Skiffergruvan 
 
Upplyst gruva med musik inställt 2020 
På grund av Coronavirus tvingas vi ty-
värr ställa in upplyst gruva med musik 
denna säsong. Vi tar nya tag och lad-
dar för 2021. Vi försöker boka samma 
artister nästa år, men har några 
luckor att fylla så om du har önskemål 
är du välkommen att höra av dig. 
Gruvkommittén (med viss förstärk-
ning - tack för det) har gjort årets re-
novering och bytt ut trapporna ner till 
gången. Gruvan är som vanligt öppen 
för besök. 
 
Välkomna till Hörnebo Skiffergruva! 
 
Gruvkommittén genom Magnus 
Färjhage 
 

 
 
 

Lörda i Hörda 

 

Tyvärr inget Lörda i Hörda i år. 
I en bättre framtid hoppas vi kunna 
välkomna er till både detta evene-
mang och andra begivenheter i 
Ladhalla. 
 
Allt gott till er alla! 
Familjen Niklasson 
 
 

Några ord om  
Ingabritta 
 
Ingabritta är präst i Lannaskede för-
samling. Vad har den här pandemin 
inneburit för henne? Vad har hon 
ställt in, och vad ställer hon om? 
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Precis som vanligt har det varit en hel 
del kyrkliga handlingar, alltså dop, vig-
sel och begravningar. De har dock va-
rit annorlunda. Det har varit mycket 
mer kontakt med familjer och anhö-
riga. De har inte träffats hemma, utan 
utomhus, i ett församlingshem, eller 
pratat på telefon. Det har inte varit så 
många, eftersom vi har begränsat an-
tal deltagare i våra kyrkor. 

Ingabritta har jobbat varannan, eller 
varje helg. Trots att vi inte firat några 
offentliga gudstjänster så har hon och 
en vaktmästare och en musiker åkt 
runt i fyra av våra kyrkor och hållit en 
kortare gudstjänst. Men inte en enda 
predikan har hon skrivit! 

 

Naturligtvis har hon hunnit städa 
skrivbordet. Hon har också funderat 
och diskuterat mycket. Hunnit prata i 
personalgruppen, och det har varit 
mycket värdefullt. 

 

I början ringde hon mycket till dem 
hon brukar hälsa på, och till syföre-
ningarna hon har hand om. Nu har 
hon börjat hälsa på så smått, man kan 
sitta utomhus och behöver INTE fika. 
Men händerna spritas, om och om 
igen! 

Ingabritta har också varit med och 
planerat mycket inför framtiden, det 
projekt som vi kommer jobba mycket 
med. Nämligen om Lina Sandell. Det 
ska bli spännande! 

 
Ulrika Kvarnström, Lannaskede för-
samling 
 

Artrika vägkanter och 
lupiner 
 
Har du lagt märke till skylten Artrik 
vägkant som finns lite här och där i 
socknen? Det är något verkligen fint 
som trafikverket har börjat med. 
 
Trafikverket skriver: "Vi anpassar un-
derhållet av anläggningen samt ge-
nomför riktade åtgärder för att bibe-
hålla och gynna den höga biologiska 
mångfalden." 
 
Men på vissa vägsträckor har vi rikligt 
med en lupiner. De är en av flera inva-
siva arter som hotar den biologiska 
mångfalden. De är ju fina där de står, 
men om vi varje år plockar bort 

fröställningarna och lägger i hushålls-
sopornas röda påse innan de skvätter 
iväg sina frön kan vi hålla dem i 
schack.   
 
Det tycker i alla fall jag som är intres-
serad av växter, Karin Gustafsson 
 

 
Manuell Skogsservice 
 
Behöver du hjälp med röjning, motor- 
manuell huggning eller plantering? 
Vår duktige skogsarbetare Bogdan 
(hos oss sedan 15 år) kan hjälpa dig! 
 
Bogdan innehar röjnings-motorsågs-
kort, samt F-skattebevis. 
 
Kontakta Staffan 070-696 10 70, 
Svarthults gård, Ramkvilla  
staffan@staro.se 

 
 
Tips vid åska 
 
Jag vill ge tips från en vän som behövt 
reparera sin automatiska gräsklip-
pare. Vid åska bör klipparen ställas 
UTANFÖR klippningsområdet. Hjälper 
inte att den är avstängd enbart. Själv 
har jag bara modemet att dra ut. 
 
Karin Gustafsson 

 
 
Inget SockenMagazin 
nästa månad 
 
Redaktionen vill påminna om att det 
inte kommer ut något SockenMagazin 
nästa månad. Nästa nummer kommer 
alltså ut månadsskiftet aug/sept. 
 
Vi önskar er alla en skön sommar!  
 
Annica och Maria 
 

 
Sponsorer av SM 
 
Vår lista med sponsorer till Socken-
Magazinet har tunnats ut rejält. Tack 
vare föreningar, företag och inte 
minst privata engagerade läsare 
lyckas vi hålla SockenMagazinet vid 
liv. Det kostar 700 kr inkl moms att 
sponsra ett nummer och då står ditt 

namn på pappersversionen och dess-
utom på nätet. Har du intresse av att 
sponsra så är du välkommen att kon-
takta oss via mejl sockenmagazi-
net@ramkvilla.com eller via mobil. Du 
hittar våra nummer underst i kalen-
dern. 
 
Stort tack! 

 
 
Johan Johansson 
 
För en tid sedan skrev jag en historia 
om Johan Johansson från Bosnatorp i 
Ramkvilla. Han som vid 11 års ålder 
dödade sin mor Greta med tre yxhugg 
i huvudet 1849. Han dömdes i 
Komstad till "Ris". Kanske för sina 
unga år, kanske för att han ansågs 
mindre vetande. Straffet för mord var 
väl annars döden vid den tiden. 
 
Vid återkomsten togs han omhand på 
Lövås Västergård. 1854 flyttade han 
till Jönköping, 16 år gammal. Teorin 
var att han hamnade på hospitalet i 
staden.  
 
Alldeles nyligen har jag hittat honom i 
Sveriges dödbok 7. Som kopparsla-
gare, på socknen, i Bollnäs, Gävle-
borgs län, död där den 10 oktober 
1879. Enligt angivet födelsedatum 
och födelseförsamling skulle det alltså 
vara "vår" Johan Johansson som upp-
nådde vuxen ålder, skaffade sig ett 
yrke och reste i Sverige. Om än ogift 
så ändå en bättre levnadshistoria än 
den olyckliga början han hade. Död 41 
år gammal. Det låter tidigt i våra da-
gar, men var inte alls okänt på 1800-
talet. Enligt Sveriges dödbok 7 blev 
han "överkörd å Järnvägen". 
 
/Dan Rydén, Solna 
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