
Profilkläder 
Örjansklubben 
 
Nu finns det möjlighet att köpa tränings-
/profilkläder från stadium med ÖKR-
loggan till bra priser. Det finns kläder för 
alla - dam, herr som junior. 

Gå in på stadiumteamsales.se. Under 
spelare och föräldrar klickar du på ”så 
beställer du”. Följ anvisningarna och välj 
Örjansklubben som förening och beställ. 
Dina kläder levereras till dig via närmsta 
postombud. 

Det går även att gå in och välja Ör-
jansklubben som din förening och då får 
Örjansklubben 3 % av summan du hand-
lar för på stadium. Du behåller din poäng 
och bonus precis som vanligt. Gå in på 
stadium.se/teamsales. Detta behöver du 
bara göra en gång. 

Tack för att du stödjer Örjansklubben. 

/Styrelsen 

Grötfest i Ingaboda  
Bygdegård 
 

Söndagen den 9:e januari kl. 16:00 är ni 
välkomna på grötfest i Ingaboda Bygde-
gård. 
Anders Axelsson kommer och spelar och 
vem vet, tomten kanske kommer och 
dansar ut granen med oss?! 
 
Välkomna! 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 
 

En kort rapport från 
Ramkvilla Golfklubb 
  
Vi har fortfarande spel på vår bana, både 
av medlemmar och gäster, och det kan vi 
ha så länge det inte är frost på våra gree-
ner. Banpersonalen jobbar vidare med 

ordinarie underhåll samtidigt som de för-
bättrar och förändrar inför 2022. För 
kännedom är bland annat en ny gångväg 
på 3:an planerad istället för träbron och 
den kommer att färdigställas inom kort. 
Ett par bunkrar är dränerade och någon 
är flyttad en bit. Fler planer finns och 
vilka dessa är hoppas vi kunna berätta 
mer om i nästa nummer då klubbens 
höst-/Årsmöte har varit. 
  
Med önskan om en fortsatt fin höst och 
vinter. 
Ramkvilla Golfklubb gm Carola 

 
Fototävlingen klar 
Tre vinnare gratuleras 
 

På kalenderns omslagsbild finns Made-
lene Anderssons stillsamma bild över ut-
loppet vid kyrkan. Vinnarmotiveringen ly-
der: 
 
”Det går mot höst och vattnet i utloppet 
möter den kyliga morgonluften. Klockan 
är halv åtta en septembermorgon. Vatt-
net i kanalen står stilla. Svarta står stol-
parna kvar – ett minne från gamla tider 
när ångbåten lade till här. 
 

 
 
En fin komposition med stämning, både 
nära och längre bort. Det är balans i bil-
den med dimman och de tydliga stråna i 
förgrunden. Grattis till en riktig vinnar-
bild, Madelene ” 
 

Julisidan pryds av nästa trolska vinnar-
bild, tagen av Julia Hördegård. Moti-
vering: 
 
”Vi är många i Ramkvilla som uppskattar 
att gå i granskogarna på höglandet. Mjuk 
mossa, fåglar och djurliv. Blåbär och 
lingon. På hösten den speciella doften. 
 

 
 
Julia har fotograferat skogen. Kameran 
riktad mot solen, fram löper strålarna 
mellan stammarna och ut över den gröna 
mossan. Själva sinnebilden av Småland. 
Vi får vara med, även om vi inte gör det 
fysiskt. Vore fint med en hel fondtapet av 
motivet. Fint fångat, Julia ” 
 
Den tredje vinnarbilden pryder augustisi-
dan, fotad av Jennie Blom. Motivering: 
 
Jennie Blom har fångat ekens själ, i alla 
fall dess fina grenverk. Står så ståtlig i en-
samt majestät på golfbanan. Undrar just 
hur gammal den är? 
 

 
 
Från stammen och rätt upp mot skyn har 
Jennie fångat ljuset i grenverket, löven 
och himlen däremellan. Ett lite udda och 
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fint val av motiv. Det väcker lust att 
klättra upp i trädet. Tack för bilden, Jen-
nie.” 
 
Det är många fina bilder vi fått in och det 
har inte varit lätt att plocka ut tre vinnar-
bilder. Totalt 15 bilder finns i kalendern. 
De tre vinnarna får en uppförstoring av 
sin bild. Och ett hjärtligt grattis från ju-
ryn! 
 
Köp Ramkvilla fotokalender 
Kalendern kostar 100 kronor och finns 
att köpa hos Puttes Lanthandel, så länge 
lagret räcker. Den går också att beställa 
per post. Maila i så fall till karin@till-
tro.se eller smsa till 070 226 50 90. För 
skickad kalender tillkommer 44 kronor i 
porto. Betalning sker med swish till 
samma nummer. Ekonomiskt överskott 
från försäljningen går till föreningens 
verksamhet under kommande år. 
 

Nästa fototävling och kalender 
Nästa tävling, inför kalendern 2023 utly-
ses härmed. Temat för kalendern år 2023 
är ”valfritt motiv”. Maila tre bilder till 
ramkvillabild@gmail.com, senast 30 sep-
tember 2022. Gärna liggande foto, helst 
inte mindre än 2- 3 mb storlek. Juryn kan 
scanna bild om du inte har den digital. 
Mer om tävlingen finns på sidan ram-
kvilla.com/aktuellt/fototavling. 
 
Kalendern ges ut av Ramkvilla Hem-
bygdsförening som också arrangerat fo-
totävlingen.  
 
En av hembygdsföreningens uppgifter är 
att dokumentera. Tävlingen ger en typ av 
dokumentation där vi får inblick i vilka 
händelser och miljöer som fotograferna 
uppskattat och uppmärksammat i ram-
kvillabygden. 
 
Jury är Magnus Färjhage, ordförande i 
Hembygdsföreningen och Karin Gustafs-
son, webbredaktör för www.ram-
kvilla.com och medlem i Vetlanda foto-
klubb. 
 

 
En ny bok har kommit ut 

- Myten om Luna 

Den har jag skrivit många somrar i Torp i 
Ramkvilla. Såklart har bygden och mina 
barndomsminnen spelat en stor roll för 
berättelsen, särskilt i början av historien. 
Berättelsen handlar om Isa som är 12 år 

som åker till sommartorpet i det djup-
aste av Småland. Det är samma sommar 
som månlandningen äger rum. Snart bör-
jar märkliga osannolika händelser utspela 
sig i det småländska landskapet. En skif-
fergruva spelar en central roll i händelse-
förloppet. Förstås är det Hörnebo som 
står modell. Boken är för stora som små -
ungdomar, unga vuxna och vuxna. 
 
Decemberhälsning från Hillevi i Torp 
 
(Ps… boken finns till försäljning hos 
 Puttes hälsar Maria L) 
 

Hej! 
 
Jag heter Angela och jag är en ny med-
borgare i Ramkvilla, bor på Dalbo. I våras 
har jag kommit hit, med min dotter och 
hennes 
man, som är snickare. Jag trivs bra här 
och jag är mycket glad att det finns det 
här samhället med underbar natur och 
vänliga människor. 
 
Mitt yrke är kreativ-socioterapist och 
många år har jag varit anställd som rådgi-
vare, dans-pedagog och socioterapist i 
ett klinik för mödrar&barn. Nu för tiden 
har jag registrerat mitt eget företag och 
det heter: Anna Bach – Coaching und 
Lebensberatung. 
 
Den är på tyska och engelska eftersom 
jag inte kan tillräckligt mycket svenska än 
så länge. På nätet finns den på "bokadi-
rekt" och jag träffar mina kunder via 
Skype. Men för dem som bor i närheten 
kan jag också erbjuda ett personligt 
möte. Alla mina samtal är diskreta och 
jag har naturligtvis tystnadsplikt. 
 
Privat gillar jag att röra på mig genom att 
dansa och vandra, men jag läser också, 
lyssnar på musik, spelar kort och stickar 
även - men bara på hösten och mest 
strumpor.  
 
Jag önskar alla en vacker och välsignad 
adventstid! 
Angela 
 

Håll till godo! 
  
Stundande adventstider, snart lucia och 
en annalkande jul. Vad kan då passa 
bättre än att tipsa om världens godaste – 
och enklaste – saffranskaka. 
  
Du behöver: 

150 gr margarin (jag använder gärna fly-
tande) 
2 ägg 
2 dl socker 
3 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
1 påse saffran 
½ dl varmt vatten 
  
* Smörj en form med margarin och strö-
socker. 
* Blanda samman alla ingredienser i en 
mixer (eller vispa för hand i vanlig skål) 
och häll smeten i formen. 
* Grädda i ugnen i 175 graders värme ca 
40 min. 
  
Ät och njut! 
  
Hälsningar Carola 
 

Pant 
  
Bidra till något du brinner för – utan att 
det egentligen kostar dig något! 
Själv brukar jag panta mina returflas-
kor/burkar och sedan swisha motsva-
rande belopp till någon förening eller or-
ganisation som ligger mig varmt om hjär-
tat. 
 
Tänker att…drycken hade jag köpt oav-
sett om det varit pant eller inte, alltså 
behöver jag inte dessa pengar utan ger 
dem gärna vidare. 
 
Några exempel: 
Ramkvilla Golfklubb 123 394 56 80 
Örjansklubben 123 596 45 15 
Barncancerfonden 90 20 900 
 
Till vilken förening, organisation eller in-
samling man vill swisha sina pantpengar 
är naturligtvis upp till var och en att välja. 
Men som man brukar säga: Många 
bäckar små! 
  
Hälsningar Carola 
 

____________________________ 
 
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. 
____________________________  

mailto:karin@tilltro.se
mailto:karin@tilltro.se

