
Presentation 
 
Jag och många med mig värnar om att 
vi ska ha en levande Ramkvillabygd. 
En av nycklarna till detta tycker jag är 
att vi anlitar varandras expertis i den 
mån vi kan. Att använda oss av de fö-
retag och entreprenörer som finns i 
vår bygd i stället för att söka oss till 
städerna. 
 
Du som känner att du vill presentera 
ditt företag i vår trakt är mer än väl-
kommen att skriva några rader i Sock-
enMagazinet. Vi måste hjälpa 
varandra att få en blomstrande bygd. 
Adressen till SockenMagazinet hittar 
ni som vanligt längst ner på kalender-
delen.  
 
Ni som hittat smultronställen under 
er ”hemester” – varför inte dela med 
er i kommande nummer? Har ni gjort 
något annorlunda, något nytt? Låt oss 
få veta! 
 
Mvh 
Maria Lamme 
 

 
Träning i Corona-tider 
 
I våras flyttade vi ut träningen när vi-
ruset "anlände" och upplevde fantas-
tiska träningsstunder tillsammans. Vi 
fortsätter på det viset under början av 
höstterminen och hoppas på bra vä-
der. Tyvärr går vi mot mörkare tider 
men vi räknar med att kunna vara ute 
under september månad. Vi erbjuder 
som vanligt motionsgympa på mån-
dagar kl.19 (start 31/8) och cirkelträ-
ning på torsdagar vid samma tid (start 
3/9). Träningen passar alla då man 
kan anpassa den till sin egen nivå. 
Information om hur vi fortsätter un-
der hösten kommer här i Sockenma-
gazinet, om vi vet mer före nästa 

pressläggning. Annars på Ramkvilla-
sidan på Facebook och anslag hos 
Puttes. Vi ses på träningen! 
Välkomna! 
 
Örjansklubben 
Lina & Pia 

 
Beställ Nygårdslimpan 
 

Höst är lika med bakningstider. Är du 
sugen på att köpa Nygårdslimpan? 
Beställ det direkt av mig så bakar jag 
efter att beställningarna trillar in. Ring 
eller sms:a på 00-226 50 90. 
 
Hälsningar Karin Gustafsson 
 

 
 
 

 
 
 
 

Påminnelse om foto-
tävlingen 
 

Vad har du fångat hittills i bild här i 
ramkvillatrakten? Delta i fototäv-
lingen så får vi se om vi också får ihop 
en almanacka för år 2021. Senast 31 

oktober 2020 behöver vi bil-
derna.  Läs mer om tävlingen på län-
ken http://ramkvilla.com/fototavling-
2020 
 
Magnus Färjhage och Karin Gustafs-
son är jurymedlemmar. 

 

Fotbollsskolan  
sommaren 2020 
 
Vilka fantastiska fotbollsdagar vi fick! 

Fotbollsskolan 2020 anordnades i år 
av Örjansklubben i egen regi på grund 
av Corona. Dagarna ägde rum mellan 
den 4 aug till den 6 aug. Vi kortade 
ner dagarna så mellan 9.00-11.30 del-
tog 31 spelare, 32 var anmälda. Spe-
larna delades in i tre grupper utifrån 
ålder, dessa höll avstånd både under 
träning samt mellanmål. Under dessa 
timmar ingick olika övningar genom 
flera stationer, matchspel i olika for-
mer, mellanmål samt diskussion i 
grupperna utifrån teman som är delar 
av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek 
och lär. Teman som det diskuterades 
kring var: Fotboll för alla, Hållbart    
idrottande samt Fair play.  

Sista dagen delades alla spelare in i 
tre lag som fick spela mot varandra i 
omgångar. Som avslutning fick alla 
spelare möta ledarna, det var 29 spe-
lare mot 6 ledare. Som tur var slutade 
matchen lika, 1-1. 

Vi som anordnat dessa dagar hade tre 
fantastiskt roliga, givande och trevliga 
dagar med alla spelare och ledare.  

Vi vill rikta ett stort tack till ledarna 
som gjorde ett exemplariskt jobb; Al-
fred Hördegård, Filip Lagerqwist, 
Theo Svensson, Axel Zaar och Fanny 
Gustafsson, tyvärr blev Gustav Wå-
gesson sjuk. Vi hoppas att få se mer 
av er inom ledarskap framöver. 
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Kerstin Fransson tackar vi stort då 
hon varje dag bredde smörgåsar och 
levererade dessa i tid, detta underlät-
tade våra dagar otroligt mycket. Ett 
stort tack till Ariane Lagerqwist som 
ställde upp sista dagen då det var lite 
manfall på ledarfronten. Ramoa vil vi 
rikta ett stort tack till för sponsring av 
vattenflaskor. Till sist ett stort tack till 
Puttes som alltid ställer upp med va-
ror och service. 

Avslutningsvis vill vi uppmana er alla 
att njuta av sommarens kvarvarande 
dagar och hoppas att få se många av 
er på planen redan i höst men även 
till nästa år. 

Örjansklubben 
Malin Jernberg och Jimmi Olsson 

 

I Corona-tider 

Vi hade inte träffats, sen i mars må-
nad, för att sticka, sy, prata och dricka 
kaffe i församlingshemmet. Vi har 
haft kontakt via sms och telefon och 
naturligtvis hejat på varandra , när vi 
setts. 
   En varm tisdagsförmiddag i mitten 
av augusti samlades vi igen för att ut-
byta tankar och stickbeskrivningar 
och umgås utomhus en stund med, 
som vi uppmanas, social distansiering. 
Vi tyckte att det var roligt att ses och 
flera av oss hade med plädar, filtar, 
handledsvärmare, mössor och baby-
alster, som vi så småningom kommer 
att vidarebefordra. Vi tipsade 
varandra om alster att sticka och virka 
när höstmörkret kommer närmare 
och vi valde bland de garner som vi 
fått av välvilliga givare. 
  
Svenska kyrkans syförening och stick-
kafé i Ramkvilla 
 

 
Trädgårdsmästare 
 
Hej Ramkvilla, jag heter Daniel Hen-
kelmann, är 34 år och jag flyttade till-
sammans med min familj förra året 
till en liten gård i Granshult. Vi håller 
på med grönsaksodling och höns och 
njuter av vackra naturen här. 
 
Jag håller på att etablera mig som 
egenföretagare med trädgårdsarbete. 
Så om du är intresserad av att anlita 
en erfaren trädgårdsmästare för t.ex. 

beskärning av träd, eller rådgivning är 
du välkommen att kontakta mig på 
nummer 076 9269266. 
 
Med vänlig hälsning 
Daniel Henkelmann 

 

Rapport från Ramkvilla 
Golfklubb 
 
I dessa tråkiga pandemitider är det 
skönt att vara golfare! 
Golf spelas som aldrig förr och är väl 
en av få "smittsäkra" aktiviteter! 
 
Golfen har åter passerat 500 000 
medlemskap i Sverige! Vi noterar re-
kord i spelade ronder och det gäller 
både medlemsspel och greenfeespel 
även här i Ramkvilla. Och vi har fått 
ett 40-tal nya golfare som medlem-
mar efter avslutade nybörjarkurser!  
 
Efter en ofrivilligt tävlingsfri vår och 
försommar i dessa Coronatider var 
det så äntligen dags med början i juli! 
 
Plannja Open 2020. En av våra viktiga 
sponsorer - Plannja AB - satsade hårt 
och erbjöd två tävlingar i mitten av 
juli i roliga tävlingsformer vi inte så 
ofta spelar. På torsdagen spelades 
snörgolf där deltagarna fick med sig 
lika många meter snöre som antal 
slag enligt slopen. Detta snöre fick 
man sedan använda för att t.ex. för-
länga slag för att håla i, flytta boll ur 
hinder eller rent allmänt förbättra 
bollens läge. Vinnaren i snörgolf är 
den med lägst antal "slag" och det 
blev Morgan Axedén. 2:a Niklas Vil-
helmsson. 
 
Fredagens tävling var flaggolf. Här 
spelar man så långt slagen räcker (ba-
nans par + slag enligt slopen) och sät-
ter, när sista slaget är gjort, en 
"flagga" på bollens plats. Den som 
kommer längst vinner. Vinnare Anni 
Nilsson. 2:a Tuula Mörck. Båda flitigt 
spelande nybörjare! 
 
Värendskog Open 2020. Efter att un-
der några år spelat denna tävling i slu-
tet av säsongen när det vanligtvis reg-
nar och blåser - valde vi i år att lägga 
den när det fortfarande borde vara 
sommar. Och vilken sommar vi fick! 
Bagarna fylldes nu inte bara med ex-
tra bollar utan också med extra vat-
tenflaskor. Paraplyerna fälldes upp 

som solskydd istället för regnskydd. 
Oavsett väderskillnaderna fick vi som 
alltid delta i en väldigt trevlig tävling. 
 
Dagen började hos Uppvidinge GK där 
tävlingens första nio hål spelades. 
Därefter fortsatte färden till Ramkvilla 
GK där hamburgare serverades innan 
resterade nio hål avgjordes. Efter av-
slutat spel väntade sedan även en bit 
smörgåstårta. Efter sammanräkning 
av de båda niohålsrundorna stod Ola 
Svensson som vinnare och mottagare 
av vandringspriset. På andra plats - 
med samma resultat kom Anni Nils-
son och på tredje plats Claes Svens-
son; representant från ATA Värend-
skog.  
 
Vi tackar Plannja och Bjarne Peters-
son för trevliga tävlingar med fina pri-
ser samt Värendskog och Bengt-Åke 
Jonsson som bjöd på en riktigt trevlig 
tävling, fina vinster och god mat. På 
återseende 2021. 
 
Ramkvilla GK har valt att följa SGF's 
rekommendationer och har därför 
inte hållit gemensam samling och inte 
heller gemensam avslutning med mat 
efter tävlingarna. De som önskat har 
själva köpt mackor/korv/hamburgare 
i vår servering och stannat kvar på 
prisutdelningen. 
 
När ni läser det här har vi även avslu-
tat KM helgen 15-16 augusti då vi ut-
ser klubbmästare och klubbmästarin-
nan för året samt ett par andra 
mindre tävlingar. Det som nu återstår 
av årets arrangerade klubbtävlingar är 
två sponsortävlingar nämligen 
Bengtssons Open den 13 september 
och Byalagscupen den 27 september 
sponsrad av Herrgården och Puttes 
Livs.   
 
Fram till säsongens slut ser ni oss gol-
fare även på våra populära veckotäv-
lingar tisdags- och onsdagsgolf på 
kvällarna samt veterantävlingarna på 
torsdagsförmiddagarna - i alla typer 
av väder, regn som sol.  
 
Vill du veta mer om tävlingar, trä-
ningar och kurser så besök gärna vår 
hemsida www.ramkvillagolf.com där 
du också hittar roliga bildcollage och 
rapporter från våra övriga aktiviteter.  
 
Vi kommer att ha helgöppet i serve-
ring och shop åtminstone hela sep-
tember, kanske en bit in i oktober om 

http://www.ramkvillagolf.com/


vädret är bra. Så varmt välkommen 
på en go-fika eller varför inte lite 
boule? 
 
Önskar Styrelsen/Elsa 
 

 
Trampa i klaveret 
 

När man gräver i minnet dyker det 
ständigt upp nytt stoff. En sommar-
söndag 1997 föreslog ett par goda 
vänner en tur till Åseda kyrka som 
bjöd på eftermiddagskonsert med en 
kvinnlig solist. Sagt och gjort. När det 
var dags för paus i halvtid och kh 
(kära hustrun) och vännerna gick ut 
för att få en nypa luft bestämde jag 
mig för att gå fram och hälsa på en 
besökare med ett bekant ansikte på 
främsta raden. Mmm.. något osäker 
varifrån, men han jobbade nog på 
Åseda Radio & TV där jag ju var flitig 
kund. 
 
”Hallå där, här sitter du och njuter” 
började jag lite trevande samtidigt 
som en känsla av tvivel plötsligt in-
fann sig. ”Ja, hej hej, jo det låter ju 
bra tycker jag” svarade han. Nu blev 
jag plötsligt väldigt osäker. ”Jo, 
hmmm... ja hehe, du är ju, eehhh... 
hos Björn Lindberg i tv-affären....?” 
 
Biträdet från tv-affären som varit med 
förr avbröt vänligt och sade ”du me-
nar nog tv-nyheterna, jag heter Göran 
Johnsson och är ordförande i Metall-
arbetareförbundet”. ”Hoppsan, ja nu 
ser jag, men vad gör du i Åseda?” 
”Det är min dotter som är solist här 
idag” blev svaret - och vi hade sedan 
ett trevligt samtal om vådan att vara 
”bara lite” känd och kanske dyka upp i 
en tv-ruta ett par gånger om året i 
bästa fall. Han bjöd på flera roliga ex-
empel och fick nu ännu ett till sam-
lingen. 
 

Ingvar Fröberg 


