
Nyheter hos Puttes! 
 
Under oktober månad har vi lite ny-
heter hos Puttes. Vi har numera avtal 
med Schenker. Ni behöver alltså inte 
åka till Norrhult eller Braås för att 
hämta era paket som levereras av 
Schenker, utan de kommer till Ram-
kvilla. Var uppmärksamma när ni be-
ställer era varor så det inte automa-
tiskt blir tidigare utlämningsställe. 
 
Snart kommer fler nyheter – men en 
rolig sak i taget!  
 
Välkomna in i vår fräscha och luftiga 
affär! 
 
Hälsar Putte och Puttorna  
 

 
Välkomna till mitt 
syrum i källaren  
 

I förra numret av denna tidning efter-
lystes småföretag som verkar i byg-
den. För min del har det varit ett an-
norlunda år. Jag brukar vara ute på 
marknader och sälja mina produkter 
men allt är inställt även höst- och jul-
marknader. Eftersom jag inte kan låta 
bli att sy har jag ett lager hemma. 
Jag syr i lammskinn och mina leveran-
törer av skinn finns ju nära. Det är Ste-
fan Josefsson och Linda Hördegård. 
Båda har underbart fina skinn. Jag syr 
kuddar, halsdukar, mössor, vantar, 
nallar och på beställning västar och 
pälsar. Av vadmal (tovat ylletyg) syr jag 
caper och västar. På vadmalen kan 
man brodera. Det blir kuddar och i 
kombination med skinn även pulsvär-
mare. 
 
Jag kanske också kan hjälpa till om du 
har egna tyger och idéer till något 
plagg. 

 
Om någon är intresserad och vill titta 
på vad jag har så finns jag mitt i byn på 
Johannesbergsvägen 3. 
 
Välkomna 
Gunilla Gunnarsson 
070 517 00 63 
 

 
Träning i Coronatider 
fortsättning 
 
Vi fick några fantastiska veckor med 
uteträning innan mörkret kom ikapp 
oss. Från måndag 21 september be-
stämde vi oss för att försöka bedriva 
"säker" träning inne i idrottshallen. 
Följande regler gäller då:  

- Vi försöker maximera antalet till 

30 deltagare. Vi har inte varit 

uppe i det antalet deltagare un-

der uteträningen. 

- Omklädningsrum och duschar 

kommer att vara öppna för de 

som vill använda dem. 

- Vi öppnar "nödutgången" på hal-

lens baksida för de som vill pas-

sera in/ut där. Ta med påse för 

förvaring av skor och ytterkläder. 

- Vi planerar träningsupplägget så 

att alla har sin plats och inte de-

lar utrustning. 

- Alla ansvarar för att hålla av-

stånd under träningen och fram-

för allt stanna hemma vid minsta 

sjukdomssymtom. 

Välkomna måndagar och torsdagar 
kl.19! 
 
Örjansklubben 
Lina och Pia 
 

Nyheter från  
Skärbäcks kultur- och 
turistförening 
 
På grund av coronapandemin har vi 
lagt alla medlemsaktiviteter, inklusive 
årsmöte och den vanliga årsfesten, på 
paus. Vi hoppas att ni har förståelse 
för detta och att vi ska kunna komma 
igång med aktiviteter igen så små-
ningom.  
 
I styrelsen har vi länge pratat om att 
ändra verksamhets- och räkenskapsår 
så att det följer kalenderåret. Detta 
för att det ska bli lättare med bokslu-
tet och insamling av medlemsavgifter. 
Vi kommer att passa på att göra för-
ändringen nu, när vi ändå skjuter upp 
årsmötet. Årsmötet kommer därför 
hållas efter årsskiftet. Istället för att 
ta in medlemsavgift nu, väntar vi med 
det till i början av 2021, och då gäller 
den för 1 jan-31 dec 2021.  
 
Kom ihåg att gården trots pandemin 
finns tillgänglig både för medlemmar 
och för andra att hyra för olika evene-
mang! Se mer information om att 
hyra gården på www.skarback.com.  
 
Hälsningar,  
Styrelsen   
 

 
Hemsidans utveckling 
 
Vi behöver din hjälp med att utveckla 
Ramkvillas hemsida   
www.ramkvilla.se. Saknar du något? 
Någon text som du tycker bör ändras? 
Några uppgifter som är felaktiga som 
vi inte lagt märke till själva? Några bil-
der du vill komplettera med? Hur 
tycker du vi kan göra den attrakti-
vare? Titta in på sidan och kom med 
dina tankar och synpunkter 
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till karin@tilltro.se och hembygdsför-
eningen som driver sidan. 
  
Ramkvillas hemsida har flest besökare 
under sommarmånaderna och enligt 
statistiken kan vi se att den mest ef-
tersökta sidan är den om Hörnebo 
skiffergruva. 
  
Karin Gustafsson 
 

 
Familjeträffar i corona- 
tider 
 
När våren kom till vår vackra bygd blev 
längtan stor att få träffa barn och 
barnbarn igen. Ingen fick ju komma 
hem till oss och vi måste avstå från re-
sor till nära och kära. 

Men så kom budet att man skulle få 
resa högst 2 timmars väg hemifrån. 
Det hjälpte inte oss som hade dött-
rarna i södra Skåne. Mirjam kläckte 
idén att vi kunde mötas på halva 
vägen, hon klurade ut att Osbybygden 
kunde vara en mötesplats. I slutet på 
maj träffades vi alltså i Näsets natur-
område. En vacker trakt med olika 
slingor att promenera i. Det blev fyra 
härliga timmar att umgås på innan var 
och en for hem till sitt igen.  

Nu gällde det att hitta fler mötesplat-
ser. Davids familj i Göteborg funde-
rade på Jönköpingstrakten och vi be-
stämde oss för att träffas på Taberg 
som också är ett naturområde. Den 
dan hängde regnet i luften men utsik-
ten från toppen var fantastisk ändå, 
och de som hade friska ben kunde gå 
på slingrande stigar runt hela bergs-
knallen. En minigolfbana fanns på top-
pen, och där tyckte barnbarnen det 
var kul att spela med en farmor, som 
var totalt främmande för den sporten. 
Familjen hade också tänkt gå gui-
dad visning i gruvan, men den var full-
bokad denna dag. Taberg är verkligen 
värt ett besök. 

Nästa familj bor i Halland, och då låg 
Värnamo bra till för en träff. Där finns 
ju den vackra Apladalen, en stor natur 
och hembygdspark. Här blev det också 
tillfälle att prata om hur folk levde förr. 
Den gamla stugan med gräsbevuxet 
tak inspirerade till att berätta om sa-
gan ”När gubben och gumman gjorde 
arbetsbyte”. Statyerna med Per och 
Kersti framför länsman vittnade om 
svåra tider på 1700-talet, barnen fick 

höra Carl Snoiskys dikt ”På Värnamo 
marknad” och vi sjöng Värnamovisan, 
som fanns textad på en skylt. Barnen 
hade mycket roligt bland smådjuren 
och i den stora lekparken, och vi kunde 
välja på att sitta ner på en bänk och 
njuta, eller gå någon av promenads-
lingorna. Ett mycket välskött och fun-
gerande utflyktsmål. 

Nu återstod att träffa sonen i Linkö-
ping. Han tipsade om Stavsäters egen-
dom som är ett naturområde söder 
om Linköping, och dit cyklade han. Det 
blev ännu en lunch och kaffe i härlig 
natur. Här fanns ett flertal prome-
nadstigar att välja på, och i närheten 
ett glasscafe´ med olika glassproduk-
ter från orten. Ytterligare en lyckad 
dag, och nu har vi alltså sett fyra olika 
naturområden i vårt vackra land tack 
vare corona. 

Lillian och Lasse Jonsson 

 
Vad händer i  
Ramkvilla? 
 
På UV-scouterna hände det mycket 
den här sommaren! 
När vårt stora, efterlängtade läger 
ställdes in p.g.a. pandemin kände vi 
väl alla att det saknades något för att 
få den där riktiga sommarkänslan. 
Så några ledare slog sina kloka huvu-
den ihop och började fundera. Kanske 
kunde vi få lite lägerkänsla på hem-
maplan? Men då behöver vi gott om 
tid att umgås, för det har man på lä-
ger. Kan vi förlänga våra samlingar 
lite? Men då kanske det räcker att 
träffas varannan vecka? Resultatet 
blev att vi fortsatte med UV hela som-
maren, men bara varannan tisdag och 
då under hela 4 timmar. Och vilken 
sommar vi fick! Inspirerade ledare, 
många och glada barn och ett väder 
som helt var på vår sida. Vad gjorde vi 
då? Häng med på våra äventyr: 
 
17 juni Batikfärgning 
Väldigt roligt och så fint det blev! 
Det var många moment att göra så 
det var tur vi hade lång tid på oss. Vi 
började med att såga och hugga ved 
till spisen. Där skulle vi värma vatten 
till färgbadet. 
När vi väntade på att vattnet skulle bli 
varmt knöt och virade vi våra vita t-
shirtar på olika sätt. När vattnet var 
60 grader så fick alla färger var sin 

hink. Vi hällde i salt, färg och fixerme-
del och lade sedan i våra ihopknutna 
tröjor. Sedan var det bara att vänta ca 
30 min, man fick röra om lite då och 
då. Sen var det äntligen dags att 
skölja! Efter första sköljningen fick vi 
klippa upp alla band och se hur 
mönstret hade blivit. Spännande!! 
Alla blev olika och såå fina. Ögonen 
lyste på vissa - har JAG gjort den här 
fina tröjan!? Sedan skulle det sköljas 
och sköljas och sköljas och sköljas tills 
sköljvattnet var klart i färgen. Då var 
vi äntligen färdiga och de fina tröjorna 
fick tas med hem där de skulle tvättas 
i tvättmaskinen i 60 grader för att fär-
gen skulle fastna helt. Kvällen avsluta-
des i skuggan under träden med sång, 
bibelord och gemenskap. 
 
30 juni Fiske 
Vi samlades mellan broarna på Halls-
näs och drog upp en och annan liten 
fisk. Under tiden hade vi en stor 
gädda i folie på en glödbädd som vi 
kalasade på senare. Mums! En tips-
promenad ledde oss till Hallsnäslund 
där vi badade och samlades runt el-
den med sång och funderingar på li-
vet. 
 
 

 
 
 
16-17 juli HAJK! 
Vi hade en fullspäckad hajk med sam-
lingspunkt i Nygårdskyrkan. Ett gott 
gäng uvar och ledare tränade tillsam-
mans på att hissa och hala flaggan 
samt använda en fana. Vi testade att 
släcka bränder med lock, brandsläck-
are, brandfilt och brandslang. Vi hade 
lägerbål, bön och lovsång, grillning 
och bibelstudie. Vi hann även med att 
bada, äta glass, spela spel och bara 
umgås tillsammans. Tack alla fantas-
tiska uvar och ledare för en härlig 
hajk. 
 
31 juli Vandring 
Klockan 15.50. drog ett rejält åskovä-
der med skyfall över Ramkvilla. Men 
precis 16.00. när vi samlades för att 
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påbörja vår vandring bröt solen fram 
och följde oss resten av dagen! Nu 
blev det en härlig vandring runt Klock-
esjön. Under vägen fick uvarna möta 
tidsenligt klädda figurer som dök upp 
ur skogen och berättade sina histo-
rier. David visade oss hur han beseg-
rade Goliat och lät oss prova på slang-
bellan, Elia berättade om korpar som 
kom med mat till honom och brö-
derna Petrus och Andreas berättade 
om brödundret och bjöd oss på mid-
dag. Vi avslutade med att bada och 
bygga figurer i sanden. 
 
12 augusti Strandsatta! 
Sista sommarträffen blev kanske den 
mest spännande... Vi hittade en flask-
post i vattenbrynet där det fanns ett 
meddelande från någon som var 
strandsatt och behövde hjälp. I flas-
kan fanns också en ritning på en ris-
flotte. Vi skulle ta oss till ön en liten 
bit från udden där vi var. Så vi hjälp-
tes åt att bygga en risflotte som vi se-
dan åkte med till ön. Där hittade vi ett 
nytt meddelande om en skatt på bot-
ten i sjön, och en kompass. Vi åkte i 
riktning enligt brevet och fann då en 
dunk i vattnet med en skattkista i än-
den på snöret. Vi paddlade sedan vi-
dare till en vik där vi badade och öpp-
nade skattkistan!!! Det var två guld-
tackor och chokladpengar i den som 
vi glada mumsade i oss. På avslut-
ningen runt eldstaden på stranden 
pratade vi om hur kul vi haft i sommar 
och att Gud vill att vi ska ha det fint 
tillsammans. Att vi ska vara rädda om 
varandra och om tryggheten som 
finns i att leva tillsammans med Jesus. 
Kvällen blev en fantastisk avslutning 
på SommarUV! 
 
Nu fortsätter UV som vanligt på tisda-
gar mellan 18.15 och 19.30 med ro-
liga aktiviteter hela vintern, men 
nästa sommar, då satsar vi extra igen! 
Om du börjat 2:an eller är äldre är du 
alltid välkommen till UV i Nygårdskyr-
kan. 
 
Vi ses, hälsar Anna, Samuel, Madde, 
Kristoffer, Eva, Elisabeth, Stefan, 
Christine, Johannes, Julia, Emma och 
Lina. 
 

 

 

 

En historia 

Nu kan jag inte längre undanhålla er 
Ramkvillabor denna historia. Jag vet 
inte om den platsar i vårt fina "Sock-
enMagazin", den har ju inte några 
kopplingar till Ramkvilla, men själv 
tycker jag den är ganska rolig och ni 
som inte håller med får väl så snabbt 
som möjligt förtränga den ur minnes-
banken. Jag fick se den i skrift i vår 
skoltidning när jag gick på gymnasiet 
så den har snart 50 år på nacken, men 
jag tycker den håller än och så här ly-
der den: 
 
En engelsk dam ämnade tillbringa sin 
semester i Sydtyskland och skrev där-
för till läraren i dn lilla byn Wallfort 
och bad honom hjälpa henne med ett 
inackorderingsrum. Efter en tid kom 
hon emellertid ihåg att hon glömt 
fråga om det fanns W.C  på stället och 
skickade därför ett nytt brev med för-
frågan om detta. 
 
Läraren vars kunskaper i engelska var 
bristfälliga hade varken sett eller hört 
talas om denna förkortning utan fick 
vända sig till prästen för att få råd. 
Denne grubblade länge och väl, men 
då han fick höra att damen var över 
femtio år gammal utgick han ifrån att 
hon var en from människa, som ville 
veta var kyrkan låg. (På engelska 
Wood-Chapel, eller förkortat W.C.) 
Han avfattade då följande svar: "Min 
nådiga, W.C. ifråga ligger cirka 10 km 
från den plats ni får hyra rum. Detta 
är beläget i en vacker skogstrakt och 
hålles öppet varje tisdag och fredag. 
Detta kanske förefaller er lite olägligt 
ifall ni planerat regelbundna besök 
dagligen. Det kommer utan tvivel att 
glädja er att många människor med-
tar matsäck och tillbringar hela dagen 
där, för att njuta av den härliga utsik-
ten. Vi rekommenderar er därför att 
vara ute i mycket god tid. Utrymmet 
räcker dock i allmänhet till då det 
finns 80 sittplatser. Skulle ni någon 
gång bli försenad kan ni dock räkna 
med ståplats och om vädret tillåter 
brukar man hålla till på ängen utan-
för. Klockan ringer 10 minuter innan 
W.C. öppnas och vi rekommenderar 
frun att komma på fredagarna då vi 
har orgelackompanjemang. Akustiken 
är förträfflig och även de svagaste ljud 
hörs. Dessutom på fredagarna brukar 
officerarna på den närbelägna garni-
sonen infinna sig och naturligt och 

ogenerat deltaga i det allmänna nö-
jet". 
 
Högaktningsfullt Pastor Schultz.  
 
P.S. Min hustru och jag har tyvärr inte 
haft tillfälle att besöka W.C. Den sen-
aste månaden, vilket ni förstår vållat 
oss stor smärta, men vägen är tyvärr 
dock alldeles för lång D.S. 
 
MVH / Leif K i Nygård 
 

 


