
Räkfrossa och Pub i 
Ingaboda Bygdegård 
2/10 
 
Lördag 2/10 har vi räkfrossa och pub i 
Ingaboda bygdegård. 
 
Räkfrossan startar kl 18.30 och håller på 
till ca.21.00 med räkor, paj, tillbehör och 
dryck. 
 
Anmälan sker till Marcus Ragnerby på tel 
070-376 29 87 senast 26/9 (ring och kolla 
om platser finns kvar även efter detta da-
tum, det kan kommit återbud) 
Det kostar 250:-  
 
Efter kl 21.00 ändrar vi om lite och öpp-
nar upp för pub. Ingen anmälan till detta 
utan vill ni ta med vänner för en trevlig 
kväll så är det bara att dyka upp. 
Entré efter kl.21.00 är 100:- 
 
DJ Billy från Växjö spelar musik under 
kvällen. 
 
Varmt välkomna 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 
 

Inbjudan 3/10 och 13/11 
 
Välkommen till vår nya butik i Ramkvilla, 
där utbudet kommer att vara mer än 
bara sadlar. Vi ökar på med artiklar till 
både häst och ryttare och även till de 
som inte gillar hästar kommer det att fin-
nas presentartiklar. 
 
Här finns möjlighet att komma hit med 
sin häst för sadelutprovning och/eller be-
handling av massage/djupvågsbehand-
ling/laser/akupunktur/osteopati. 
 
Öppet torsdagar mellan kl 15-19, lörda-
gar ojämna veckor mellan k 10-14 med 
start torsdag den 30/9. 
 

Den 3 oktober kl 12-15 kommer Mikaela 
Petersson, tillika min proffsryttare hit 
och presenterar MARSTALL hästfoder. 
Det finns möjlighet att ställa frågor och 
få med smakprov hem till er häst. 
MARSTALL´s hästfoder kommer att 
kunna köpas här i butiken i Ramkvilla. 
 
Vi bjuder på fika. Se mer på marstall.se. 
Ingen förbokning krävs. Gratis. 
 
Den 13 november kl 11-13.30 kommer 
veterinär Sara Nyman hit. 
 
Sara är utbildad inom veterinärmedicinsk 
kiropraktik, hästtandvård delkurs 1-3, 
hästens inlärning och hon håller sig stän-
digt uppdaterad inom ämnesområdet ge-
nom kurser och fortbildningar. 
 
Under de senaste 20 åren har Sara varit 
en flitigt anlitad föreläsare inom häst-
hälsa, varit medförfattare till en bok och 
även skrivit själv eller citerats i många 
hästtidningar. Det har varit olika sätt för 
henne att nå ut med både ”gammal” och 
beprövad kunskap som tappats bort och 
med nya forskningsrön. 
 
Sara kommer att föreläsa om hur hästens 
tänder och bett påverkar hästen. 
 
Begränsade platser, anmälan krävs och 
är bindande. Du får en kanonföreläsning, 
fika och 20 % i butiken och goodiebag för 
250 kr. 
 
Anmälan på sms 0768-465949 dit du 
också swishar och uppger ditt namn sen-
ast 1 november. Kvitto får du när du 
kommer. 
 
Furuskogs Hästmassage och Sadelcoach 
 
Välkomna 
 
Ramkvilla Varhester 4, 574 74 Ramkvilla 
www.furuskogshast.se 
 

The Cadillac Band  
kommer till Ingaboda 
23/10 
 
Favorit i repris! 
 
The Cadillac Band kommer tillbaka till 
Ingaboda Bygdegård! 
 
Lördagen den 23/10 kl. 19.00 drar sho-
wen igång med bl.a. Janne Lucas Persson 
och Jota Thorén (från Jigs) med flera ar-
tister. Det blir en nostalgi Rock´n roll 
show. Om ni missade dem sist de gäs-
tade oss i början av 2020 har ni nu en ny 
chans. 
. 
Biljetterna kostar 325:- (vuxen) och 150:- 
(ungdom 10-15år) och kan beställas på 
telefon: 0702-786777, 0701-601500 eller 
0733-862580. 
 
Alternativt kan ni boka via mail 
på: tcbbiljettbokning@yahoo.se 
 
Lättare servering under kvällen 
 
Varmt välkomna! 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
Hyllning till Joni Mitchell 
Höstfestival 6/11 
 
Ramkvilla Hembygdsförening arrangerar 
höstfestival i samarbete med Vetlanda 
kommun, fam Niklasson och Studieför-
bundet vuxenskolan. 
 
Lördagen den 6/11 kl 18.00 
 
är du välkommen till Ladhalla för att 
njuta av Joni Mitchells musik framförd av 
Sara Niklasson och Jesper Andersson. Bil-
jettpriset är 150 kr och antalet platser är 
begränsade. Biljett köps via Nortic.  
Förköp: 
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tic.se/dagny/event/33435  
 
Joni Mitchell - ett unikum. Rösten, tex-
terna, musiken och gitarrspelet har gjort 
henne till en av de mest betydelsefulla 
personerna i populärmusikens historia. 
Med avstamp i den nordamerikanska 
folktraditionen har hon rört sig fritt mel-
lan genrer och har under åren samarbe-
tat med ett otal musiker, inte minst från 
jazzvärlden. Hon har gett upphov till ett 
50-tal olika gitarrstämningar, vilka ge-
nomsyrar hennes sound och musice-
rande. Hennes stilmässiga bredd och 
oupphörliga sökande efter nya sätt att 
skriva och framföra musik gör henne svår 
att kategorisera. Joni är Joni helt enkelt.  
 
Ingången i denna hyllning är framför allt 
den akustiska gitarren och samtliga låtar 
framförs med Mitchells originalstäm-
ningar. Repertoaren sträcker sig över alla 
gitarrbaserade delar av Jonis karriär och 
trogenhet till originalen varvas med nya 
arrangemang. 
 
Sara Niklasson började som sångerska, 
men frilansar numera i vitt skilda sam-
manhang och genrer som multimusikant 
med särskild förkärlek för strängar. Hon 
har bl a spelat med Niklas Strömstedt, i 
Idol-orkestern och har medverkat i ett 
antal teaterproduktioner. Senast som 
solomusiker med Sissela Kyle i föreställ-
ningen Etta på listan. 
 
Jesper Andersson är en musikant som 
älskar nya utmaningar och musicerande i 
vitt skilda stilar. Med friformjazz som 
språngbräda har han exempelvis kryssat 
sig via synthpop i Depeche Mode-ban-
det The New dress, till folkrock I Neil 
Young- och The Band-hyllningar. Jesper 
spelar även trummor i indierockbandet 
The Virtues. Trumset är huvudinstrumen-
tet, men hans musikaliska bredd åter-
speglas även i hans öppenhet för att mu-
sicera på just det instrument som stun-
den kräver. 

 

  
 
Välkomna!   

Ramkvilla Hembygdsförening i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Familjen Niklasson 

 

 
Hur kan du hjälpa till? 
 
En av de uppskattade punkterna under 
Ramkvillaveckan var tillgången till foto-
pärmar och klippböcker som kunde be-
skådas i församlingshemmet. Många kom 
flera gånger och tittade, andra frågade 
efter fler tillfällen som materialet var 
framme. Tiden räckte inte till.  
 

Nu har styrelsen i hembygdsföreningen 
bestämt att trycka upp en fotobok över 
första Ramkvillaveckan. Så leta i din tele-
fon, i kameran, om du har en eller flera 
bilder som kan berätta om veckan. Det 
kan bli något att prata om för framtidens 
intresserade bybor. Kom igen, maila bil-
der till ramkvillabild@gmail.com. I mailet 
kan du skriva vilka det är på bilderna och 
vilken aktivitet det är. Några bilder har vi 
redan fått, men vi saknar från flera aktivi-
teter. 

 

 
 
Bildtext: Avslutningsaktiviteten på Ram-
kvillaveckan. Team Jimmi och Lina tar 
hem segern i kubb på fotbollsplanen. 
(Foto: Magnus Färjhage) 

 
 
Hallsnäs Trädgårdstjänst 

 

Jag ska berätta lite mer då jag har fått så 
många frågor efter att jag började leta 
efter en efterträdare. Jag har nu drivit 
Hallsnäs Trädgårdstjänst i 14 år och trivs 
verkligen med att få vara ute och arbeta. 
Att få arbeta som företagare har så 
många fördelar så jag tänker fortsätta att 
arbeta som företagare. Men det har sina 
nackdelar också och just nu har jag haft 
mer jobb än vad jag hinner med under 
rätt lång period och då ställs jag ju inför 
dilemmat att behöva säga nej. Jag har 
lite svårt att säga nej och därför gillar jag 
inte situationen som den är. 
 

Jag tog en rejäl funderare över min fram-
tid och kom fram till bland annat att jag 
vill vara mer ledig på sommaren, eller 
helst hela sommaren. Det är ju då min fa-
milj är ledig. Det går inte just nu då jag 
har som mest på högsommaren. Så då 
bestämde jag mig för att byta ut de ar-
betsuppgifterna som är låsta till somma-
ren och satsa mer på sånt som går göra 
på höst, vinter och vår. 
 
Anställ någon skulle många tänka men 
jag är inte någon bra arbetsledare och 
gillar inte att hålla i den planerande de-
len av jobbet. Jag vill ha just den där fri-
heten som gör att jag startade ett en-
mansföretag. Att JAG gör det JAG kan, 
när JAG hinner. Lösningen är alltså att jag 
kommer sluta med gräsklippning och 
andra liknande jobb som måste göras un-
der sommaren. 
 
Men det kontaktnät som jag har byggt 
upp i bygden och alla kunder som jag har 
vårdat så bra att de har vågat sälja sin 
egen gräsklippare och helt förlita sig på 
min hjälp, de vill jag ju inte lämna helt 
hjälplösa. Därför valde jag att söka efter 
någon som ville ta över dessa jobb. Jag 
kanske redan har hittat rätt person men 
än är inget bestämt så hör av dig om det 
är just du som vill ha ett underbart jobb, 
tel 073-027 36 83. 
 
Vad ska jag då göra istället undrar 
många? Ja, ideér har jag många. Några 
kanske aldrig blir något av men en sak 
vet jag, jag behöver lite tid över för att 
våga prova på nya saker. Men många 
jobb kommer vara precis som innan, jag 
kommer fortsätta med att fälla träd, 
fräsa stubbar och stenar, röja gräs, bus-
kar, sly, träd och skog. Beskära fruktträd 
men kom ihåg att boka i tiden, gärna i 
början av februari då jag brukar få det 
väldigt körigt i slutet av mars. 
 
Vinter har jag tidigare haft som semester 
då resten av året alltid blir fullbokat men 
nu ska jag ändra på det. Jag har byggt 
mig en stor härlig verkstad hemma och 
ser nu bara massa bra chanser till att få 
lite användning av den. Jag funderade in-
nan jag valde namnet "Hallsnäs Träd-
gårdstjänst" på att ta namnet "Stefans 
Fix och Trix" då att laga saker och lösa 
praktiska problem är lite av min starkaste 
sida. Så jag hoppas ni vågar fråga om 
hjälp. Jag slipar yxor, saxar och knivar, jag 
limmar din vingliga stol, jag byter sladd 
på din mormors gamla elvisp eller bygger 
en lekstuga till era barn. 
 



Helst jobbar jag i trä och jag räknar med 
att kunna visa och sälja lite slöjdproduk-
ter i framtiden. En maffig serverings-
bricka med vankant, lite bänkar till grill-
platsen eller varför inte en skylt till gäst-
stugan. Det bästa med trä är just dess le-
vande karaktär och att det mest är fanta-
sin som sätter gränser. 
 
Så en sak vet jag, jag kommer inte be-
höva sitta hemma och rulla tummarna, 
för det har aldrig varit något för mig. Det 
ska hända något hela tiden och jag vill 
gärna använda mina händer. 
 
Tillsammans mot en spännande framtid 
med Stefan Larsson, Hallsnäs Trädgårds-
tjänst 
 

 
Nygårdskyrkan 
 
Tid för Hemgrupp 
 
Under hösten finns det många tillfällen 
att samlas i sin hemgrupp! (exempelvis 
de söndagar då det inte är någon Guds-
tjänst). Hemgruppen är en livsviktig, 
mindre och nära grupp, där bönen, sam-
talet och gemenskapen är viktiga delar. 
Är du inte med i någon hemgrupp/böne-
grupp så ta tillfället att besöka någon av 
våra fem nuvarande grupper eller varför 
inte ta tillfället att starta igång en ny 
grupp!? 
Hör av dig till Karolina eller Peter i styrel-
sen (se nedan) så hjälper de dig vidare! 
 
Vår Pastor Johannes är pappaledig 31 au-
gusti-31 december. Kontaktpersoner för 
församlingen under denna tid är; 
Karolina Sandell tel.070-2905974 och 
Peter Karlsson tel.070-2384196 
 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2021 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  


