
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 spe-
lar och vem vet, tomten kanske kommer 
och dansar ut granen med oss?! 
 
Välkomna! 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
5-års jubileum 

 
Den 12 januari är det 5 år sedan jag öpp-
nade min salong i Ramkvilla. Det vill jag 
gärna uppmärksamma. Under vecka 2 
kommer jag att ha erbjudanden på pro-
dukter, och dela ut goodiebags (så långt 
de räcker) till er som kommer in, handlar 
eller bokar tid. 
Det kommer att vara öppet tisdag 11/1, 
onsdag 12/1 och fredag 14/1. 
 
Tack till alla kunder som gör det möjligt 
att driva företag i Ramkvilla! 
Önskar er alla ett gott nytt år!  
 
Julia Hördegård 
 
 

LISAS i Ladhalla 
 
Kanske ni lyssnade till duon LISAS i gru-
van för några år sedan?  
Nu ges ett nytt tillfälle att njuta av Lisa 
Långbacka, accordeon och Lisa Rydberg, 
fiol nämligen 
 
fredag 28 januari kl 19.00 i Ladhalla, Hö-
reda. 
 

 
 
Som duo har LISAS samarbetat med bl a 
Lena Willemark, Sofia Karlsson och den 
norska stråkorkestern Trond-
heimsolistene. 
 
Vid denna konsert bjuds på musik från 
duons kommande album; traditionella 
spelmanslåtar varvas med egna kompo-
sitioner, där varje stycke har sin egen 
varsamt utmejslade karaktär med drag 
av barock, nutida konstmusik och tango. 
Som ett radband av pärlor i vackert ljus 
och färgspel. 
 
Lisa Rydberg, Riksspelman och barockvi-
olinist, är utbildad vid Kungliga musik-
högskolan och den första någonsin i Sve-
rige att gå en kombinerad utbildning i 
klassisk musik och folkmusik. Hon har 
även erhållit Diplom på barockviolin. 
 
Lisa är numera frilansande musiker med 
ett brett register. Hon utgör ena halvan 
av hyllade duon Bach på svenska och har 
turnerat flitigt med grupper som Jul i 
folkton och Sofia Karlsson band. Lisa har 
gett ut sex skivor i eget namn och kan 
därtill höras på en rad skivor med artister 
som Nicolai Dunger, Sofie Livebrant, Tho-
mas Di Leva, Ane Brun och Ulf Lundell. 
1999 blev hon Riksspelman och har även 
tilldelats Pekkos Gustafs hederspris samt 
Spel Stinas medalj.   
 
Lisa Långbacka, accordeon, rör sig mel-
lan skilda musikaliska världar; från sam-
arbeten med pop-, jazz- och folkmusiker 
till opera och teatermusik. Hon har blivit 
utsedd till Årets Dragspelare av Sveriges 

Dragspelares Riksförbund och har turne-
rat med artister som Tomas Ledin, Cull-
bergbaletten och Musica Vitae. 2017 var 
Lisa Långbacka musikproducent för No-
belbanketten där hon även medverkade 
som musiker och kompositör. Året därpå 
erhöll hon STIMS pris Årets kompositör 
vid Folk- och Världsmusikgalan. På upp-
drag av Sveriges Radio P2 skrev hon 2019 
verket Transformationer för, piano stråk-
kvartett och accordeon. 
 

 
 
Konserten består av två set med paus 
och enkelt tilltugg i Loghalla. Biljetter 
köps via nortic.se och kostar 150,-.   
Saknar du möjlighet att köpa via internet 
går det bra att ringa 0731577600. 
Covidpass krävs och självklart att man 
ska känna sig frisk. 
 
Konserten arrangeras av familjen Niklas-
son i samarbete med Ramkvilla Hem-
bygdsförening. 
 
Varmt välkomna! 
 
 

När kriget nästan kom till 
Bäckaby 
  
På en vind i Bäckaby har vi hittat ett stort 
antal intressanta dokument. Dessa bely-
ser hur man under andra världskrigets 
kritiska skeden, 1940-1941, inrättade de-
taljerade planer för att, i händelse av ett 
tyskt anfall, evakuera Malmöbor till 
Småländska höglandet. I skolorna och i 
missionshusen i Bäckaby planerade man 
att inrätta internat för evakuerade barn 
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och alla Bäckabybor förutsattes inhysa 
evakuerade vuxna och barn. Nämnde-
man Melker Johansson, ordförande i 
socknens inkvarteringsnämnd, skickade 
inkvarteringsuppgifter till Statens utrym-
ningskommission. Det vi har tillgång till 
avser Bäckaby, men samma planer fanns 
säkert för Ramkvilla och andra socknar. 
  
Om detta berättar vi, Katarina Ek-Nilsson 
och Lars Nilsson, på Dalbo i Ramkvilla  
söndagen den 13 februari 2022 kl 15.00. 
Kaffe serveras. Alla är välkomna! 
 

 
Årets Ramkvillabo 
 
Det är dags att nominera personer till ut-
märkelsen Årets Ramkvillabo 2022. Hem-
bygdsföreningen delar ut utmärkelsen på 
årsmötet som är söndagen den 20 mars. 
Skicka förslag på namn och en motivering 
till info@ramkvilla.com, lämna förslag 
och motivering till någon i verkställande 
utskottet i hembygdsföreningen eller 
skicka ett litet kort eller brev med förslag 
på namn och motivering till Magnus 
Färjhage, Rulla 3, 574 74  Ramkvilla. Det 
kan vara någon som gjort en särskild in-
sats under 2021 eller någon som genom 
lång och trogen tjänst gjort sig förtjänt av 
utmärkelsen.  
 
Vill samtidigt passa på att påminna om 
medlemsavgiften i hembygdsföreningen. 
Medlemsavgiften är 100 kr, ungdomar 
under 18 år 20 kr. Betala till bankgiro 
5622-3811. Skriv ditt namn på avin eller 
skriv in namn och adress vid betalning via 
internet eller betala genom Swish: 
1235532981. Ange att det gäller med-
lemskapet och namn för den det gäller. 
  
Ramkvilla hembygdsförening 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 
 

Höstmöte i Ramkvilla 
Golfklubb 
 
Söndagen 21 november höll Ramkvilla 
Golfklubb höstmöte på Ramkvilla Wärds-
hus, en dag när vädret visade sig från sin 
bästa sida och många säkert längtade ut 
på golfbanan istället för att sitta inne på 
möte. Ett möte som denna gång kunde 
hållas fysiskt och ett tjugotal medlemmar 
deltog. Efter sedvanliga förhandlingar 
hölls avtackning av klubbens trotjänare. 

Owe Hördegård, som är den som sett till 
att det överhuvudtaget blivit en golfbana 
i Ramkvilla, lämnade för första gången 
styrelsen. Han var en av de drivande re-
dan 1999 när Sockenrådet med hjälp av 
EU pengar drog igång olika arbetsgrup-
per varav en tittade på en golfbana i 
Ramkvilla. Arbetet mynnade ut i bildan-
det av Ramkvilla Golfklubb 7 mars 2004 
där Owe kom att bli föreningens förste 
ordförande och alla år därefter har han 
på olika sätt verkat för sin klubb, en 
klubb som ligger honom varmt om hjär-
tat. 
 

Även Sture Lamme lämnade sin plats i 
styrelsen efter många år. Han har bidra-
git till klubbens tillkomst genom sitt en-
gagemang i Ramkvilla Golfbana AB. Bola-
get som finansierade bygget av banan. 
 

Utan dessa herrars insatser hade inte 
den fina golfbana som vi har idag blivit 
till. Som ett mycket litet tack för deras in-
satser utnämndes de till Hedersmedlem-
mar i Ramkvilla Golfklubb, TACK för Er in-
sats. 
 

Sist men inte minst, God jul och Gott 
Nytt År önskar styrelsen i RGK genom Pe-
ter Sidvall 
 
 

Syföreningsauktion i 
Ramkvilla 
 
Den 26 november var det återigen dags 
för auktion. Kerstin Fransson hälsade väl-
kommen och Ingabritta Gustafsson ta-
lade bl a om alla de som kan få hjälp ge-
nom de pengar som kommer in under 
kvällen. Efter kaffe med dopp grep Jimmi 
Olsson klubban och buden kom lite för-
siktigt i början men ökade snart under 
sällskap av många skratt och hög stäm-
ning. Efter paus för ostkaka med sylt och 
grädde fortsatte de sista utropen och 
lottdragningar. Mest populärt var ostka-
kor, hembakade bröd och kakor, paket 
och varma stickade saker. Slutresultat för 
kvällen blev 38500 kr vilket kommer att 
bli till glädje för många och fördelas efter 
vårt årsmöte i februari. 
 
Ett stort tack till alla som skänkte till 
auktionen, köpte lotter och kom till aukt-
ionen och bjöd så frikostigt. 
 
Syföreningen/Gunilla 

 
 

Frukost på Dalbo 
 
Vi vill tacka alla ni som kommit och ätit 
frukost på Dalbo på torsdagarna! Det har 
varit en mysig stund att börja dagen på! 
Vi återkommer igen efter helgerna 
  
Cajsa, Klas, Karin och Birgit 
 
 

____________________________ 
 
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. 
____________________________  
 
 

Tack 
 
Vi vill tacka alla våra trogna läsare. Det är 
kul med all respons vi får, ibland negativt 
men oftast väldigt positivt. Utan er och 
era bidrag blir det inget SockenMagazin 
så vi ser fram emot 2022 och många nya 
bidrag från er. Som ni har märkt genom 
åren är alla bidrag välkomna. Kåserier 
från privatpersoner, noteringar från byg-
dens möten, presentation av nya företa-
gare – allt är av intresse. Var och en skri-
ver som den vill, inga pekpinnar utdelas 
här. 
 
Som alltid behövs det sponsorer. Känner 
du, ditt företag eller din förening/kyrka 
att ni vill bidra är ni välkomna att höra av 
er. Skriv till:  
sockenmagazinet@ramkvilla.com 
 
Vi önskar er alla ett gott och friskt 2022, 
med några ord från Dostojevskij. Låt oss 
hoppas de slår in! 
 
”Så förvandlas så småningom genom li-
vets mysterier de gångna dagarnas sor-
ger till stilla glädje” 
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