
Film på höstlovet i  
Ingaboda 
 
Det börjar närma sig höstlov och på tors-
dag 4/11 tänkte vi titta på film i Ingaboda 
bygdegård. 
 
Vi kommer att köra två filmer. 
Kl 17.00 blir det en av de lite äldre teck-
nade långfilmerna från Disney med 
svenskt tal för de mindre barnen. 
 
Kl 19.00 kör vi filmen Den oändliga histo-
rien. Filmen är från 7 år med engelskt tal 
och svensk text. Ett äventyr innehållande 
Lyckodrakar, Racersniglar, Prinsessor, 
Fantasi och spänning. Passar både äldre 
och yngre - för vem älskar inte ett även-
tyr?? 
 
Allt är naturligtvis gratis 
 
Varmt välkomna!! 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
Info från Skärbäcks kul-
tur och turistförening 
 
Vi börjar komma igång med aktiviteter i 
föreningen igen efter ett långt uppehåll. I 
oktober träffades vi för att städa uthuset, 
där det nu har blivit betydligt luftigare. 
Tack till alla som hjälpte till! 
 
Notera följande aktiviteter under hösten: 
 
Kaffe för daglediga 
Fredag 5 november kl 15.00 
Fredag 26 november kl 15.00 
Vid första tillfället (5/11) tittar vi tillsam-
mans på den stora målningen av Skär-
bäck som hänger på väggen i lilla rum-
met. Vi delar med oss av berättelser 
kopplade till målningen. 
 
 

After work 
Samma datum som ovan, det vill säga 5 
och 26 november, anordnas även after 
work / drop in i gården från kl 18.00. Vill 
ni ha något att dricka, ta med det och 
snacks etc. Kaffe finns! 
 
Lillejul 
Blir preliminärt den 19 december. Anord-
nas av Annika och Anette. 
 
Såväl medlemmar som icke-medlemmar 
välkomnas på aktiviteterna, men kom 
ihåg att stanna hemma om du känner dig 
sjuk!  
 
/Styrelsen (Elsa, Ulla, Linn, Martin, Mar-
tina, Cornelia och Birger)  
 

 
30 års-jubileum  

21:e november 1991 slog Putte upp por-
tarna till sin nya affär i centrumhuset. 
Det ska firas! 

Lördagen den 20/11 09.00-15.00 upp-
märksammar vi detta med diverse erbju-
dande, något lite att stoppa i magen och 
vem vet kanske något mer.  

Välkomna att fira ihop med oss.  

Putte och hans personal 

 

Influensa vaccinering 

Landsbro vårdcentral Bra Liv har influ-
ensa vaccinering på (Dalbo) Hotellet 
torsdag 18 november kl 08.00-10.00. 
 
Mvh 
Lena Wendel 

 

 
 

Syföreningsauktion 
 
Ja nu blir det av igen! Det blir syfören-
ingsauktion den 26 november fredagen 
före 1:a advent. Ett stort lotteri säljs före 
auktionen hos Putte eller hos syföre-
ningsmedlemmarna och dragningen äger 
rum under auktionskvällen. Vi kommer 
att ha flera lotterier under kvällen också. 
Kaffe och kakor serveras i början och ost-
kaka i pausen. Vi är tacksamma för bi-
drag till auktionen. Alla gåvor tar vi tack-
samt emot. Passa på att handla julklap-
par eller fylla frysen med hembakat. Som 
vanligt blir det Jimmi Olsson som håller i 
klubban och lockar er att bjuda över 
varandra. Välkomna till en trevlig kväll 
igen! 
 
Fredagen den 5 november kommer vi att 
servera kaffe i kyrkan till dem som kom-
mer för att pynta gravar inför Alla Hel-
gons Dag. Vi är där kl 15-18. Välkomna in 
i värmen för kaffe och gemenskap! 
 
Syföreningen/Gunilla 
 

 
Vill du ge lite av din tid 
och bli frivillig på en mö-
tesplats eller på ett sär-
skilt boende i Vetlanda 
Kommun? 
 
Inom äldreomsorgen har vi många enga-
gerade seniorer som ökar sin livskvalitet 
genom att ställa uppför andra. 
  
I Vetlanda kommun börjar ett nytt pro-
jekt under hösten -21 för att bygga upp 
mötesplatser på olika orter, där du kan 
bli en värdefull resurs. 
  
Du kan också bli en resurs på något av 
Kommunens särskilda boenden. 
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En frivillig insats kan innebära att: 
 

 Glädja en äldre person genom 
besök 

 Vara medarbetare på en mötes-
plats 

 Vara sällskap vid olika former av 
aktiviteter som äldreomsorgen 
anordnar 

 Hjälpa till med att hämta någon 
som behöver komma till en akti-
vitet 
 

 Vara en hjälpande hand vid olika 
aktiviteter på äldreboende som 
promenad, bingo, tidningsläs-
ning mm 
  

Allt frivilligt engagemang är ett komple-
ment till den ordinarie verksamheten 
inom kommunens äldreomsorg. 
  
Är du intresserad kan du höra av dig till: 
 
Inger Eriksson arb 070-2622409, privat 
076-8141790 
 
Catarina Svensson arb 072-2081394, pri-
vat 070-8190889 
 
 

En hösthälsning 
 
Den intensiva tävlingssäsongen är nu till 
ända men golf går att spela så länge 
greener är frostfria och snön låter vänta 
på sig. 
 
Våra veckotävlingar är dock avslu-
tade. Tjejgolf har spelats på måndagar 
där klubbens damer varit välkomna, oav-
sett hcp. Spelet har oftast varit parspel 
utan registrering och där en kort fikapaus 
tagits på 5:ans tee. En otvungen, täv-
lingsfri kväll som uppskattats av delta-
garna. 
 
Tisdags- och onsdagsgolfen åkte gemen-
samt till Nybro Golfbana där 18 hål spela-
des och en gemensam måltid sedan in-
togs på Stora Hotellet. Totalsegrare av 
tisdagsgolfen blev Anders Gustafsson 
följd av Tuula Mörck och Peter Sidvall. 
Onsdagsgolfen vann Christopher Ab-
ramsson före Peter Sidvall och Elsa 
Fingalsson. 
 
Veterangolfen avslutade på hemmaba-
nan med smörgåstårta och prisutdelning 
i klubbhuset. Totalsegrare blev Janne 
Nilsson följd av Bengt Gustavsson och 
Lennart Hassel. 

 
Vi hälsar er och alla andra välkomna till 
våren igen! 
 
I september spelades den årligen åter-
kommande ByalagsCupen, sponsrad av 
Magnus o Maria Lamme från Ramkvilla 
Herrgård o Lammes Potatis samt Thomas 
Lamme från Puttes Lanthandel. Tävlingen 
spelas med fyrmannalag och i vanlig ord-
ning, när det gäller golfspel, blandades 
bra spel med sämre, fairwayträffar med 
out of bounds, långa puttar sänktes o 
korta missade hålet. Bästa lag 2021 blev 
Vänner på Låtsas. Grattis till Bo Råsmark, 
Christian Johannesson, Frans och Joakim 
Larsson. 
 
Även Ryder Cup, där tio spelare ifrån 
Ramkvilla GK möter tio spelare ifrån Upp-
vidinge GK, avgjordes under september 
månad. Tävlingen spelades i år i Klav-
reström och segrande ur striden gick 
UGK. Nästa år spelas tävlingen i Ram-
kvilla igen och då hoppas vi få ta tillbaka 

vandringspriset som nu tillfälligt?  lå-
nats ut till Uppvidinge GK. 
 
I månadsskiftet september/oktober av-
tackades både Hans Johansson och 
Ronny Persson som nu valt att sluta ar-
beta på golfbanan. Tack för de år ni, till-
sammans med vår greenkeeper Bertil Jo-
hansson, bland annat klippt fairways och 
greener, krattat bunkrar och kört boll-
plockare. Det innebär många arbetsmo-
ment för att kunna erbjuda medlemmar 
och gäster den fina anläggning vi har. 
Lycka till med framtida projekt! 
 
Säsongscampare har nu flyttat hem sina 
vagnar och bilar men enstaka gäster rul-
lar fortfarande in för att bo någon natt 
på vår camping och för att spela på vår 
bana. Till nästa år hoppas vi ha hunnit 
förbättra strandkanten och kanske lite 
annat och håller tummarna för att gamla 
gäster återkommer och att nya hittar oss. 
 
Med önskan om en fin höst,  
Ramkvilla GK gm Carola 
 

 
Om SockenMagazinet 
 
Emellanåt får Annica och jag kommenta-
rer om att det saknas information i Ma-
gazinet / kalendern och att vi inte mailat 
ut till de som prenumererar så snabbt 
som önskat. 
 

Vi vill påminna om att allt arbete med 
SockenMagazinet sker ideellt och att alla 
kan ta del av det som skrivs helt gratis. 
Det är ingen betaltjänst. Om det saknas 
information om något så beror det på att 
ingen gett oss informationen.  
 
Vi hoppas på förståelse och välkomnar 
varmt alla bidrag ni skickar till oss! 
 
Maria Lamme 
 
 

____________________________ 
 
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. 
____________________________  


