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Inte trodde vi när vi så smått började 
fundera och planera i oktober -20 att in-
tresset och engagemanget i bygden 
skulle bli så enormt stort för denna 
vecka. Ni är många som verkligen visat 
framfötterna och hittat intressanta, ro-
liga och på annat sätt givande aktiviteter 
att förgylla Ramkvilla-veckan med! 
 
Vi har i ett antal nummer av SockenMa-
gazinet presenterat olika aktiviteter från 
både föreningar, kyrkor, privatpersoner 
och företag. Det är inte lätt att försöka få 
med alla i en presentation här - men all 
information hittar ni i en kalender längst 
bak i detta nummer. Kalendern är uppde-
lad dag för dag, så att ni kan slå upp och 
se ”vad gör vi idag?” Tänk på att anmäla 
er där det behövs, antalet platser är 
ibland begränsat. Vid ev förändringar 
(som kan tillkomma med kort varsel)  
hänvisar vi er till www.ramkvilla.com. 
Några arrangörer kanske även skriver på 
byns facebook-sida. Ni som inte har till-
gång till internet, fråga någon som ni vet 
har. Det finns alltid någon att fråga. Här 
följer så en liten resumé av veckans pro-
gram: 
 
Svenska kyrkan ger er flera anledningar 
till besök. Leta kyrkoskatt, för barn i alla 
åldrar – och glöm inte att de som inte 
lärt sig skriva kan ta med någon som kan. 
Det blir guidning av Gunilla Gunnarsson 
inne i kyrkan och utanför blir det kyrko-
gårdsvandring med Cristina Virdung efter 
familjegudstjänsten ”Himmel och pann-
kaka”. Musik vid helgsmål med kaffeser-
vering bjuds ni också på. Inne i försam-
lingshemmet kommer det att ligga 
material från Hembygdsföreningens ar-
kiv, t ex urklippsalbum och fina gamla 
skolplanscher. Viss försäljning kommer 
att ske av saker som alla har anknytning 
till Ramkvillabygden. Passa på! 

Skärbäck Oj oj, här händer det mycket! 
Läs kalendern noga så ni inte missar nå-
got. Flera aktiviteter är anpassade i tid 
efter vartannat så man kan besöka flera 
samtidigt. Vad sägs om Antikt loppis & 
Second hand i Södra Skog, öppet hus på 
Skärbäcks fårgård, kika in i Gudrun och 
Bosses unika 1700-tals hus, rundvisning i 
odlingarna följt av trädgårdslunch hos 
Jorge och Elsa, gård och verksamhet visas 
av Stuteri PWR, våffelservering på f d 
Café Ladan, tipspromenad.. Listan är lång 
– bara att anmäla sig där det behövs! 
 
Örjansklubben har slagit på stort och bi-
drar med många aktiviteter under 
veckan. Både traditionell motionsgympa 
och coreträning men också väldigt 
mycket annat. Vad sägs om familjeträ-
ning, yoga, boxercise, crawlkurs, vatten-
gympa, yogawalk, lättgympa, cykling, fa-
miljefotboll, livräddningskurs för de 
yngre och beachvolleybollturnering? Fan-
tastiskt program! Läs noga igenom kalen-
dern längst bak och se vem ni ska anmäla 
er till. På sista sidan står också ev kostna-
der. 
 
Hörda För den kulturellt intresserade 
finns det också aktiviteter. Elisabet och 
Thomas Niklasson anordnar musikcafé i 
Hörda vid två tillfällen. Det blir folkmusi-
ker, starkt förankrade i småländska myl-
lan vid första tillfället och vid andra blir 
det en dragspelande glädjespridare. 
Glöm inte anmäla er, Hörda brukar vara 
populärt! Niklasson låter också meddela 
att vid dåligt väder finns ett inomhus-al-
ternativ med gott om plats. Så lite regn 
stoppar inte! Samåk gärna för denna 
gång är det ont om parkeringsplatser! 
 
Nygårdsvägen 26 Vid tre olika tillfällen 
öppnar Carina och Janne upp till det som 
en gång var Ramkvillabuss garage i Ny-
gård. Passa på att prova någon behand-
ling av Janne och kanske samtidigt 
shoppa lite av Carinas fina keramik! 
 

Nygårdskyrkan anordnar omigen ett 
Missionslopp. Det har blivit en kär tradit-
ion att leta sponsorer och ta sig runt en 
bana för att försöka samla in mycket 
pengar till behövande i Indien, att förena 
nytta med nöje. Gott att göra skillnad. De 
kommer också att ha en kurs i scouttek-
nik och primitiv matlagning. Man lagar 
sin egen lunch över öppen eld med lite 
olika tekniker. Tänk på att anmäla dig. 
Café Nyfiket kommer ha öppet dessutom 
en kväll. Kika i kalendern för datum och 
tider. 
 
Ramkvilla Wärdshus kommer att ha live-
musik en kväll, måste förbokas så klart 
eftersom utrymmet är begränsat. För er 
som är aktiva under veckan kan det 
kanske passa bra att beställa en matig 
picnic baguette från Wärdshuset? Måste 
även det förbokas. Se priser och telefon-
nummer i kalendern.  
 
 
Ramkvilla Golfklubb som inte tidigare 
presenterat något i SockenMagazinet om 
Ramkvilla-veckan skriver så här: 
Under Ramkvilla-veckan kommer tre 
olika golftävlingar att arrangeras. Vi hål-
ler kiosk/servering öppen och kommer 
att erbjuda något nytt till kaffet varje 
dag.  
Till oss är ALLA välkomna – vi finns där 
för er skull – oavsett om ni spelar golf el-
ler bara vill svalka er med en glass. 

Onsdag 14/7 11.00-16.00 Golftävling – 
spelform 2-mannascramble 

Fredag 16/7 11.00-16.00 Plannjas tävling 
– spelform – preliminärt snörgolf 

Lördag 17/7 11.00-16.00 Plannjas tävling 
– spelform - preliminärt flaggolf 

För mer information hänvisar vi till Golf-
klubbens hemsida www.ramkvilla-
golf.com. 
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Hembygdsföreningen Förutom allt som 
sker i bygden kommer dessutom Hem-
bygdsföreningen att sätta upp två tips-
promenader som sitter uppe hela veckan 
så man väljer alltså själv när man vill gå. 
För de som väljer långa tipspromenaden 
runt sjön kan det kanske passa att stanna 
till hos Elisabeth och Ove Larsson. De har 
i samarbete med Södra Njudung LRF satt 
upp info-tavlor om produktionen i ladu-
gården. Varje dag kl 14-15 finns någon av 
dem på plats för att visa och svara på frå-
gor. Hembygdsföreningen är ju också 
delaktig i församlingshemmet med 
material från forna tider som kan locka 
såväl ung som gammal. I gruvan vankas 
det Upplyst gruva med levande musik vid 
ett tillfälle och därutöver blir det stäm-
ningsskapande musik under hela veckan. 
Hembygdsföreningen är också medarran-
gör till musikcaféerna i Hörda. 

Med tanke på att Hembygdsföreningen 
står som arrangör för Ramkvilla-veckan 
vill vi slå ett extra slag för att ni kan bli 
medlemmar i Hembygdsföreningen. 
Bankgiro och swish står numera som ett 
fast inslag sist i varje SockenMagazin. Du 
som inte kan bidra med ideellt arbete 
kan kanske istället bidra med en slant 
som medlem? 

Vi som dragit i trådarna till Ramkvilla-
veckan hoppas detta blir ett uppskattat 
avbrott under ett annars väldigt an-
norlunda år för oss alla. Vi håller tummar 
och tår för hyfsat väder, minskad risk för 
smitta och ett soligt och glatt humör – så 
gör vi tillsammans en glad vecka! 

Välkomna, det finns något för alla! 

För Hembygdsföreningen 
Maria Lamme 

 

 

Ramkvilla Wärdshus 

Under juli månad ska jag (Clara Le Hir) 
hålla i musikunderhållning på Wärdshu-
set mellan tiderna 18:00-20:00. Varje fre-
dag kommer det en duo, någon som 
sjunger solo eller i grupp och uppträder 
medan ni njuter av maten och utsikten. 
Mitt jobb är att hitta människor som vill 
uppträda och arrangera allt. Hoppas vi 
ses! 
 
2 Juli - Malin Samuelsson, Sandra Anders-
son ifrån musiktillägget på Njudungsgym-
nasiet  
 

9 Juli - Agnes & Freja Friman ifrån Lands-
bro skola 
16 Juli – ej klart 
23 Juli - Malin Samuelsson, Sandra An-
dersson ifrån musiktillägget på Njudungs-
gymnasiet 
 
30 Juli John och Samuel  
 

 

Fisketävling den 3 juli 
 
Var? 
Hamnen vid Ramkvilla outdoor activity 
När?  
16:00-20:00 
Hur? 
Max 4 spön per båt. 
Prisvärt? 
75:-/spö 
Vinna? 
Fina priser från Bengtssons fiskebutik.  
Kom i god tid. 
Välkomna  

 

 

Årets Ramkvillabo 

Utdelningen av Årets Ramkvillabo har av 
naturliga skäl fått vänta. Men nu är det 
dags: 

Lördagen den 17/7 kl 18.00 

Plats Fotbollsplanen/badplatsen 

Sista aktiviteten under Ramkvilla-veckan 
är kubbturnering med grillning efter. I 
samband med detta kommer utdel-
ningen att äga rum. Vi hoppas på stor 
uppslutning till Årets Ramkvillabo!  

Välkomna  

Ramkvilla Hembygdsförening 
Verkställande utskottet  

 

 

Ramkvilla Golfklubb 

ÖPPETTIDER 

Ramkvilla Golfklubb håller kansli/kiosk 
öppen kl 11 - 18 alla dagar ända fram till 
15:e augusti. I sommar är det Elsa 
Fingalsson, Alfred Olovsson Hördegård 
och Iyob Zehaie som kommer att stå till 
er tjänst.  

Kom och spela golf – eller varför inte 
boule – drick en kopp kaffe och ät en 
hamburgare eller svalka er med en glass, 
eller bara njut av den vackra naturen. 

Vi hälsar alla varmt välkomna till den lilla 
klubben med den stora gemenskapen. 

 

 

Hörnebo Skiffergruva 

Upplyst gruva med musik. Spelningen 
startar 22.00 och håller vanligtvis på mel-
lan 40 och 60 minuter. Inträde 100 
kr/person. Stanna hemma om du har 
sjukdomssymptom, hjälp till att undvika 
smittspridning. Se ramkvilla.com för ak-
tuell information om ev. restriktioner. 
 
7/7 Trio de Luxe 
Erik Sunnerstam,flöjt, Marie Louise Sjö-
berg,violin, Lena Müller, cello. Program-
met kommer att bestå av lite klassiskt, 
lite visa och lite filmmusik.  

14/7 Trollman Quartet 
Trollman Quartet består av sopranen 
Pernilla Ingvarsdotter, oboisten Britta 
Holger, cellisten Sam Bäckström och har-
pisten Margareta Nilsson. Alla fyra är 
professionella, frilansande musiker.De 
framför musik av såväl mästarna Bach, 
Debussy och Mozart som mer nutida 
verk av kvinnliga tonsättaren Lili 
Boulanger. Ted Watsons Fairground 
songs skrevs direkt för kvartetten 2017. 
 
21/7 Edith Färjhage o Beatrice Josefsson 
Edith och Bea kommer att sjunga en 
blandning av visa, schlager mm. 
 
28/7 Högt i tak 
Högt i tak är ett Jönköpingsbaserat gäng 
som låter hjärtat vara med när de fritt 
sovrar bland sina favoriter. Stundom går 
det helt uppåt väggarna så det gäller att 
hänga med i turerna eller klaga hos 
bandledaren (Mart Hallek). Ni får höra en 
liten grupp ur 35 mannabandet. Det skall 
vara kul! – det har de i alla fall själva när 
de med fioler, röster, dragspel, gitarr, 
flöjt eller något annat, lossar förtöj-
ningen och far iväg. 
 
4/8 Pär Fürst Nielsen 
Operasångare från Sävsjö som nu bor i 
Norrahammar. Pär är baryton och har 
medverkat i flera operaföreställningar. 
 
 
 
 

http://ramkvilla.com/


11/8 Jonas Hernborg 
Jonas Hernborg Ramkvilla har bland an-
nat framfört sånger i tribute to avsnittet 
på Vetlandafesten och medverkat i Jul på 
stan. Jonas kommer inom kort att släppa 
skiva. 
 
Välkomna! 
 

 
 
Gruvkommittén inom Ramkvilla Hem-
bygdsförening i 
samarbete med Studieförbundet Vuxens-
kolan  

 
Har du tips på artister till gruvan 2022? 
Skicka förslag till: 
info@ramkvilla.com 

 
 
Ingaboda bygdegårds-
förening 
 
Äntligen! Nu börjar vi se ljuset i tunneln 
och därmed kan vi börja planera in som-
marens och höstens aktiviteter. 
 
Söndagen den 8 augusti kör vi för Våffel-
café i Röshuts äng kl. 14-17 och veckan 
därefter sker det som vi alla verkligen har 
längtat efter: Sommarfest! Detta är ett 
preliminärt datum som vi hoppas att 
kunna köra, bara restriktionerna för del-
tagartaket höjs för privata sammankoms-
ter. Mer information kommer. Men vi 
håller alla tummar och tår! 
 
I höst planerar vi för en räkfrossa lördag 
den 9 oktober. Så håll i – håll ut och ha 
en skön sommar, vi återkommer med 
mer information på vår fb sida när vi vet 
mer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramkvilla Bibliotek 

Biblioteket är öppet för besök. Max 3 be-
sökare åt gången i lokalen med anledning 
av Coronaviruset och covid-19. 

Sommarens öppettider: 
22/6, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8 har vi öppet 
kl 16-18 

Semesterstängt: 
29/6, 6/7, 13/7, 20/7 

Normala öppettider 
Tisdag 16-19 

Välkomna! 

SockenMagazinet 
 
När alla andra tar semester så gör även vi 
i redaktionen det. Alltså kommer det pre-
cis som vanligt inte ut något SockenMa-
gazin i månadsskiftet juli-augusti. 
 
Ni som vill skicka in något är välkomna 
att göra det till numret som utkommer 
månadsskiftet därefter augusti-septem-
ber. Deadline är 15 augusti. 
 
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!  
 
Annica och Maria 
 

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


