
Mottagning Ramkvilla 
Landsbro vårdcentral 
Bra Liv 
 
Vid två planerade tillfällen i april och maj 
kan du träffa även vår läkare Antonio och 
en av våra sjukgymnaster på Distriktsskö-
terskemottagningen i Ramkvilla. 
 
Aktuella datum: 
22/4 och 27/5 – tid kl 08.00-11.30 
 
Om du önskar träffa distriktsköterska, lä-
kare eller fysioterapeut kan du boka en 
tid via Landsbro vårdcentral tel: 010-243 
25 10 och/eller via Sjukgymnastiken di-
rekt tel: 010-243 22 40 kl 08.00-08.30 
mån-fre. 
 
Välkomna att kontakta oss! 
 
Personalen Landsbro vårdcentral Bra Liv 
 

 
 
Ramkvilla Golfklubb – 
öppet för alla 
 
Du har väl inte missat att det i golfklub-
bens byggnad finns en liten servering/ki-
osk där du kan köpa kaffe, glass och 
dricka. Där vi erbjuder nygräddade bullar 
och kladdkaka. Där du kan köpa en matig 
Albatross eller en varm toast... 
 
Vi har öppet helger mellan 11 och 14. Vi 
erbjuder gott om sittplatser utomhus och 
har sittunderlag och filt att låna ut om 
det känns kyligt.  
 
Välkommen hälsar Ramkvilla GK 
gm Carola  

 
 
 

Ramkvilla-veckan  
10-17/7 
 
Svenska Kyrkan 
 
HIMMEL och PANNKAKA! vad mycket 
som händer under Ramkvillaveckan i 
sommar. 
 
Här får du höra lite vad som då sker kring 
kyrkan mitt i byn. 
 
På lördagskvällen en musikgudstjänst 
med kvällsfika. Därefter ett ypperligt till-
fälle att lära sej mer om vår och kyrkans 
historia med den superkunniga guiden 
Gunilla Gunnarsson. 
 
”Himmel och pannkaka” heter familje-
gudstjänsten på söndagen. Vad tror ni 
serveras efteråt? Pannkaka såklart. Dess-
utom blir det en intressant guidad kyrko-
gårdsvandring med Cristina Virdung. 
 
Kyrkoskatten då – vart tog den vägen? 
Skattjakt hela veckan – karta, kluriga frå-
gor, kyrkråttor och så en okänd skatt så 
klart. 
 
I församlingshemmet kan man bläddra i 
Hembygdsföreningens gedigna urklipp-
salbum och inse vilken levande livlig bygd 
här är och har varit. 
 
Allt detta och kanske mer där till. Fort-
sättning följer i nästa Sockenmagazin. 
 

Nygårdskyrkan 
 
Missionsloppet 
Plats: Nygårdskyrkan Ramkvilla  
Datum: Lördagen den 17 Juli  

Tid: Kl.11.00 ¨ 

 

För snart 3 år sedan så hölls det första 
missionsloppet vid Nygårdskyrkan. 
Ett 20-tal deltagare ifrån 7-93 år sprang 
eller gick en 500-meters sträcka på så 

många varv som möjligt på 20 minuter. 
Sponsrad av grannar, släkt och vän-
ner samlade man in 87 000 kr till att be-
tjäna barn och fattiga i Rajahmundry 
i  Indien. Som så sedan ledde till en livs-
förvandlade resa dit, för flera människor 
i vår byggd. Under årets Ramkvilla vecka 
så är det dags igen att på detta fantas-
tiska sätt vara med och förändra männi-
skors liv genom World Children Needs ar-
bete.  

Där du som vill delta i loppet hittar spon-
sorer. Sponsorer är folk i ens närhet, 
såsom arbetskamrater, klasskompisar, 
vänner och grannar. Dessa sponsorer ska 
i sin tur sponsra med en valfri summa 
per varv, som du lyckas att ta dig på vår 
bana på 20 minuter. Du kan delta i lop-
pet genom att springa, gå baklänges 
hjula, dansa, utklädd till Batman – Det är 
endast din kreativitet som sätter stopp. 
Dock får inga motordrivna fordon använ-
das.  

Anmälan sker på plats en halvtimme in-
nan start.  

 

Hoppas just du vill vara med och delta på 
ett eller annat sätt. Tillsammans gör vi 
skillnad. 

 
Kurs i Scoutteknik &  Primitiv Matlag-
ning 
Plats: Vindskyddet vid Nygårdskyrkan 
Datum: Måndagen den 11 Juli  
Tid: Kl.11.00  
 
Under Ramkvillaveckan så kan du gå en 
Kurs i Scoutteknik och primitiv matlag-
ning. Kursen vänder sig både till dig som 
vill återuppleva minnen från din egen Uv-
scouttid och för dig som aldrig provat 
scouting tidigare. Vi lagar vår egen lunch 
över öppen eld med lite olika tekniker. Vi 
är vid vindskydden vid Nygårdskyrkan. Vi 
håller på ca 3 timmar. Anmälan senast 2 
dagar innan kursdagen till Samuel Norrlin 
via sms till 070-5139918. Ingen kursav-
gift. 
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Hembygdsföreningen 

 
Hembygdsföreningen arrangerar Ram-
kvillaveckan tillsammans med föreningar 
och familjer. Vi planerar för att kunna ge-
nomföra med de restriktioner som kom-
mer att råda. Riktigt hur det kommer att 
se ut vet vi inte förrän vi närmar oss 
veckan.  
 
Hembygdsföreningen kommer att ha en 
lång och en kort tipspromenad som sitter 
uppe under veckan. Den långa kommer 
att gå runt Klockesjön och den korta runt 
Stiavägen. Start och mål vid klubbstugan 
där man både hämtar och lämnar tipslap-
par. Det kommer att vara frågor med 
Ramkvilla-anknytning. 
 
Hembygdsföreningen kommer att ha 
stämningsskapande musik i Hörnebo 
Skiffergruva också det under hela 
veckan. Om pandemiläget tillåter kom-
mer upplyst gruva med levande musik att 
hållas på onsdagskvällen 14/7. 
 
I samarbete med Svenska kyrkan kom-
mer Hembygdsföreningen hålla öppet i 
församlingshemmet där man kan ta del 
av klippböcker och fotoalbum. Klippböck-
erna innehåller tidningsurklipp med an-
knytning till Ramkvilla. Vi har också några 
fotoalbum som kommer finnas tillgäng-
liga. Det kommer vara öppet kl 15-17 
från måndag 12/7 till lördag 17/7. Vid be-
hov kan tiderna komma att utökas. 
 
Vi håller på att undersöka möjligheten 
att visa någon del av materialet i Lant-
bruksmuseet. 
 

Musikcafé i Hörda 
 
Heléne, Eva och Bruno 
tre aktiva folkmusiker, starkt förankrade i 
den småländska myllan, där valser, 
schottisar och gungande polskor frodas 
som bäst! Heléne Ingvarsdotter, Kalmar, 
och Eva Blomquist-Bjärnborg, Alvesta, är 
båda riksspelmän och musiklärare med 
fiol som huvudinstrument och har under 
många år spelat tillsammans. De har på 
ett inspirerande och pedagogiskt sätt vi-
sat vägen in i den småländska folkmusi-
ken på ett oräkneligt antal kurser och lä-
ger, där både barn och vuxna kunnat 
uppleva musikens magi. 
 
Bruno Bjärnborg, Alvesta, är tillsammans 
med hustrun Eva, en av de drivande i 
Skatelövs spelmanslag och har med sitt 
fina och rytmiska gitarrspel tagit plats i 

både små och stora sammanhang och gi-
vit den så nödvändiga stadgan och bot-
ten till ystra polketter och gånglåtar. 
 
Vid Musikcaféet i Hörda 10 juli kl 15.00  
bjuder de på välklingande och lättlyss-
nade låtar från den tid då dansen stod 
att hitta i vägskälet eller på den lövade 
logen... 
 
Heléne Ingvarsdotter, Kalmar, fiol 
Eva Blomquist-Bjärnborg, Alvesta, fiol 
Bruna Bjärnborg, Alvesta, gitarr 

Vid Musikcaféet 17 juli kl 15.00 i Höreda 
gästas vi av Ingela Carlson, Artist & inspi-
ratör och från Mortorp, Vassmolösa sö-
der om Kalmar.  

 

Ingela är en dragspelande glädjespridare 
som sjunger fram en färgstark tavla till-
sammans med sin publik. 

En unik upplevelse med glada och lust-
fyllda tongångar, där allsången klingar 
ikapp med leenden och skratt. 

Aktiviteter i Skärbäck 

Det blir flera olika aktiviteter under Ram-
kvillaveckan i Skärbäck. Utöver tipspro-
menader med tema Skärbäcks historia 
och öppet i Bosse och Gudruns gamla 
hus blir det bl a: 

Antikt loppis och second hand i Södra-
skog. Det blir en utökad loppis med tre 
försäljare på två våningar. Där kommer 
att vara öppet alla dagar under veckan 
mellan kl 11-16. 

Det blir även våffelservering på gamla 
Café Ladan. Det kommer att vara öppet 
tre eftermiddagar under veckan. Samma 
dagar och nästan samma tider kommer 
det bli visning av Stuteri PWR (f d Staro). 
De nya ägarna Pernilla och Joakim visar 
gården och verksamheten. Visningen tar 

ca 1 timme och man samlas på gårdspla-
nen vid kontoret. 

Bra tillfälle att möta de nya ägarna på 
Stuteri PWR och passa på att fika på f d 
Café Ladan i anslutning till besöket. 

 

Hörnebo Skiffergruva 
 
Den 1/4 genomfördes kontrollskrotning 
och gruvan öppnades upp för säsongen. 
Förra sommaren gjordes nya trappor 
mm. I år skall golvet på ”läktaren” bytas 
ut. Det går inte att nu att veta hur re-
striktionerna kommer se ut i sommar och 
vi vet därmed inte om upplyst gruva med 
musik kommer kunna genomföras. Vi 
planerar dock för genomförande och 
hoppas det skall bli möjligt. Skulle det 
inte bli möjligt flyttar vi om möjligt bo-
kade program till nästa år.  
 
7/7 Trio de luxe, Erik Sunnerstam,flöjt, 
Marie Louise Sjöberg,violin och Lena 
Müller, cello. Programmet kommer att 
bestå av lite klassiskt, lite visa och lite 
filmmusik.  
 
14/7 Ännu inte klart 
 
21/7 Edith Färjhage och Beatrice Josefs-
son, Edith och Bea kommer att sjunga en 
blandning av visa, schlager mm. 
 
28/7 Preliminärt Högt i tak, folkmusik-
grupp från Jönköping 
 
4/8 Preliminärt Pär F Nielsen, operasång-
are från Sävsjö 
 
11/8 Jonas Hernborg, Ramkvilla. Jonas 
har bland annat framfört sånger i tribute 
to avsnittet på Vetlandafesten och med-
verkat i Jul i stan. 

 
 
Snart så…. 

Snart så… Den som väntar på något 
gott… Det blir bättre… Tålamod… 

Det gäller verkligen att tänka positivt och 
att försöka hitta ljusglimtar i tillvaron för 
nu börjar det bli trist och uppgivet. När 
pandemin slog till förra våren tog det en 
dryg månad innan vår chef tog beslutet 
att använda möjligheten att permittera 
oss. En förståelig möjlighet i en bransch 
som fullständigt tvärnitade. Ingen varken 



ville, kunde eller fick resa någonstans. Se-
dan maj 2020 har vi varit ofrivilligt lediga. 
Jobbat 2 dagar i veckan och resterande 
dagar permitterade. Något mindre 
pengar i lönekuvertet men samtidigt 
färre resor och att slippa bli uppsagd – 
som annars hade varit alternativet – är 
ändå en stor förmån. 

Nu håller vi tummar och tår att vaccinet 
gör verkan. Att merparten av oss vill, vå-
gar och tar sprutan så att tillvaron runt 
omkring blir som vanligt. Jag längtar efter 
att få jobba heltid igen! Att få möta res-
sugna kunder via telefon, mejl och över 
disk. Att få umgås med släkt och vänner 
fullt ut . Att kunna se varandra i ögonen 
över ett fikabord. Jag längtar! Våren är 
tack och lov på ingående så inom kort 
kommer jag att byta ut mitt soffhörn och 
handarbetet mot trädgården och golfba-
nan. 

Var rädda om er! För att orka måste vi 
tro på att det blir bättre inom kort. Håll i, 
håll ut och håll avstånd. Snart kan vi 
krama varandra igen. 

Önskar er alla en solig och skön vår.  

Carola Fingalsson. 

(För er som inte vet jobbar jag på Ram-
kvillabuss.) 

 
Sommarjobb – 
påminnelse 
  

Är du född -05 eller tidigare och har lust 
att jobba i Ramkvilla Golfklubbs ki-
osk/kansli i sommar? 
Dina uppgifter blir i så fall att på ett trev-
ligt sätt möta våra kunder, oavsett om 
det gäller golf, camping eller fika. 
Du måste känna dig trygg med att brygga 
kaffe, grädda bullar, fixa mackor, steka 
hamburgare, grädda våfflor mm. Många 
av våra campinggäster kommer från ut-
landet så en grundkunskap i engelska 
krävs. Jobbet innebär kassaansvar och 
det vore klart roligt om du själv är intres-
serad av golf. 
  
Mejla info@ramkvillagolf.com för frågor 
eller med en ansökan så hör vi av oss. 
  
Ramkvilla Golfklubb gm Carola 
 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
____________________________  

mailto:info@ramkvillagolf.com

