
Gemensamma hund- 
promenader i Ramkvilla 
 
Jag testade om det fanns något intresse 
för regelbundna gemensamma promena-
der för hundar och hundägare genom att 
lägga upp en förfrågan i Ramkvillas fa-
cebook grupp i slutet av november. Vi är 
ju många med hundar i Ramkvilla, och ef-
tersom jag själv har en 6 månaders valp 
som är väldigt osäker i kontakt med 
främmande hundar och som maskerar 
sin rädsla med att försöka skrämma bort 
det farliga genom att skälla, så behöver 
han all social träning han kan få. Dessu-
tom är det så mycket trevligare för oss 
människor att få lite sällskap. Och vilket 
gensvar jag fick! Vi har varit ca 10 hund-
ekipage de senaste gångerna, och det dy-
ker upp nya ansikten varje gång. Super-
trevligt! Våra promenader har varierat 
lite i längd men ligger runt 45-60 min, 
och man kan ju välja att avvika tidigare 
om man vill. 
 

 
  
Vi träffas lördagar kl 10 och tisdagar kl 
18. Vi möts mittemot Puttes lanthandel. 
Alla är välkomna och man väljer själv om 
och när man vill vara med. Det enda kra-
vet är att vi har våra hundar kopplade, 
att vi respekterar om någon vill hålla sig 
lite för sig själv, exempelvis för att man 
har en osäker hund eller för att man vill 
hålla extra avstånd i dessa coronatider 

och att vi endast låter hundar nosa på 
varandra om båda parter är överens om 
det. Självklart följer vi restriktionerna för 
att minimera smittspridningen med 
tanke på Corona och håller tillräckliga av-
stånd från varandra när vi promenerar. 
Självklart får man hänga med även utan 

hund! ☺ 

 

Hoppas att vi ses! 
Hälsningar Märta, Petzl & Bluey 

 
 
Årsmöte för Skärbäcks 
kultur och turistförening 
 

Datum och tid: 11 februari kl 18.00.  
 
På grund av pandemin vet vi i skrivandets 
stund inte vilken form mötet kommer att 
ha. Kanske blir det så att styrelsen är på 
plats i Skärbäcksgården och medlemmar 
har möjlighet att ansluta digitalt. Mer in-
formation kommer. Hör av dig till mig om 
du vill vara med på årsmötet men inte 
har möjligheten att ansluta digitalt.   
 
På årsmötet kommer vi bland annat att 
ta upp förändring i stadgarna gällande 
verksamhetsår. Detta är för att vi vill 
ändra verksamhets- och räkenskapsår så 
att det följer kalenderåret. Hela kallelsen 
finns på www.skarback.com. Den kom-
mer också att mailas ut och sättas upp på 
anslagstavlan i Skärbäck.  
 
Hör av dig om du har idéer eller andra 
synpunkter gällande verksamhetsåret 
2021 eller något annat som du vill att vi 
ska ta upp på årsmötet.  
 
/Styrelsen, genom Elsa Anderman (0709-
626970, elsa.anderman@gmail.com) 

 
 
 

 

Tävlingen avslutad.  
Resultatet – en kalender 
du kan köpa 
  
Fototävlingen ”Det händer i Ramkvilla” 
har löpt under året och resultatet kan vi 
njuta av i kalendern för år 2021, totalt 18 
fina foton. Kalendern är utgiven av Ram-
kvilla hembygdsförening. Köp din egen 
kalender i Puttes Lanthandel (100:- och 
skickas per post (144:- inkl porto). Beställ 
den genom e-post 
till karin@tilltro.se  eller telefon 070-226 
50 90. Överskottet av försäljningen går 
till hembygdsföreningens verksamhet 
2021. 
  
Passa på att delta i en ny fototävling som 
kommer att utlysas i början av året. Vil-
ket tema tycker du vi ska ha kommande 
år? Skicka ditt förslag på tema 
till karin@tilltro.se. Vi kommer också att 
ställa frågan i Ramkvillas facebookgrupp. 
  
De tre vinnande bilderna 
 
I fototävlingens jury finns Magnus 
Färjhage, ordförande i hembygdsför-
eningen och Karin Gustafsson, webbre-
daktör och aktiv medlem i Vetlanda foto-
klubb. De vinnande får varsin stor utskrift 
av sin bild. Grattis till vinnarna och tack 
för alla fina inskickade bidrag! 
 

 
 
De höstbadande damerna, Jennie och 
Mia, är finstämt fångade av Annica 
Knutsson. Solen har just gått ner och 
sprider ännu ett mjukt ljus över Klock-
esjöns vatten. De har funnit ett sätt att 
umgås i coronatider. Det vackra i bilden 
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gör att en badkruka nästan skulle vilja 
plumsa i vattnet och titta upp på stjärn-
himlen. 
 

 
 
Karin Akselsson har i sin bild fångat ett 
gammalt och effektivt sätt att tvätta sina 
trasmattor – med såpa och vatten. Lin-
jerna i bilden, det stilla vattnet i Örken i 
vilket molnen speglas, gör bilden harmo-
nisk. Den högt placerade horisontlinjen 
likaså. Att vara i ögonblicket i sina sysslor 
och lägga märke till det vackra samtidigt 
som man tar upp mobilen eller kameran 
för att föreviga stunden. Det är fint gjort, 
Karin. 
 

 
 
Temat för årets fototävling är ”det hän-
der i Ramkvilla.” Jannes bild förevigar 
ögonblicket barnen väntat på – att flyga i 
luften efter en snabb båt. Minerna är 
lyckliga och man skulle gärna vilja känna 
känslan de känner. Fint fångat av Jan 
Evanson. 
 

Vänliga hälsningar 
 
Karin Gustafsson 

 
 
 
 
 

Patreon 
 
 

Det har snart passerat fyra år sedan vi 
Ramkvillabor träffades i wärdshuset och 
diskuterade bygdens framtid, och där vi 
brainstormade olika idéer för att vända 
på den negativa trenden som vi då var 
inne i. 
 
För min egen del sammanträffade mötet 
rätt bra med mitt (då) nya intresse att 
lära mig mer om exotiska växter och min 
idé att anlägga ett arboretum/träd-
museum i Lövås, och mötet gav mig in-
spiration och insikt att det utöver ett fri-
tidsintresse också är något som kan 
gynna bygden i framtiden (exempelvis 
som en integrerad del av Ramoas/även-
tyrsbyns besöksnäring). 
 
Jag har fortsatt att engagera mig i denna 
vision och allt tydligare har jag insett att 
det natursköna kulturlandskapet kan för-
ädlas ytterligare i form av ett arbore-
tum/trädmuseum. 
 
Våren 2018 beställde jag en namnskylt 
med texten "Juniperus Communis" (det 
latinska namnet på vår inhemska en-
buske) och anlitade en verkstad för att 
montera fast namnskylten på en metall-
pinne. Tanken var att låta den här skylten 
fungera som en prototyp och testa hur 
väl den står emot väder och vind, och jag 
är positivt överraskad hur intakt den 
ännu är. 
 
Jag har därför börjat planera att beställa 
fler skyltar och successivt placera ut dom 
där jag har planterat exemplaren av de 
exotiska växterna, så att människor i 
framtiden smidigt ska kunna se vad arten 
heter (jag ska inte bara skriva det latinska 
namnet). 
 
Eftersom jag gärna ser att denna framtid 
är inom en relativ nära framtid så har jag 
startat en patreon-profil där ni kan regi-
strera er och stötta mig om ni vill. 
 
 

 
 
 
 

Patreon är ett amerikanskt crowdfun-
ding-företag som erbjuder en plattform 
till kreatörer att förverkliga projekt. Min 
profil är på engelska, eftersom jag har en 
del utländska kontakter och gärna vill 
kunna nå ut till dom också. 
 
Om någon är intresserad så besök gärna 
min profil: 
 
www.patreon.com/treemuseum 
 
Mvh Rickard Melkersson 
 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
____________________________  
 
 
 
Några berörande avslutande ord av 
Bo Setterlind. 
 

Låt oss ge varandra tid, 
låt oss göra famnen vid, 
låt oss älska, låt oss sjunga, 
inte hålla tand för tunga, 
låt oss skratta, låt oss leka, 
låt oss sorgerna beveka, 
låt oss jaga tvivlen bort, 
livet är så gränslöst kort! 
 
 
Ja, det blev sannerligen ett annorlunda 
år, 2020. Men läs Bo Setterlinds dikt igen 
och försök ta till dig orden. Det finns sa-
ker vi inte kan påverka – men det finns 
många saker vi KAN påverka. Var och en 
på sitt lilla vis. 
 
Önskar er allt gott inför det nya året! 
 
Maria Lamme 

http://www.patreon.com/treemuseum

