
Historisk filmfestival 

Onsdagen den 4 maj klockan 19.00 visas 
Ramkvillafilmen i Wisionshuset. Filmvis-
ningen är en del av Vetlanda filmhisto-
riska festival som pågår 2-7 maj. Det vi-
sas filmer runt omkring i kommunen un-
der dessa dagar och du hittar mer in-
formation på vetlanda.se. Välkommen till 
Wisionshuset om du är filmsugen. 

Ramkvilla Hembygdsförening 

Basar 

Basar med Bäckaby-Ramkvilla 
Uv-scout-kår med insamling till krigs-
drabbade i Ukraina 

Lördagen 14/5 15.30-17.00 

För Uv-kåren och Uvarnas familjer startar 
eftermiddagen inne i Nygårdskyrkan re-
dan 15.00 då vi har invigning av nya 
scouter och utdelning av stjärnor och 
märken.  

15.30 hälsar vi alla intresserade väl-
komna att besöka Nygårdskyrkan och 
trädgården runtomkring. Programmet 
blir följande: 

Försäljning av bl a. växter, fågelholkar, 
hembakade kakor och annat ätbart. 

Tävlingar 
Grillad korv 

Baka bröd på öppen eld 

Fika 

Alla intäkter går till krigsdrabbade 
Ukraina via organisationen SAM-hjälp. 

Betalning möjlig med kontanter och 
swish. 

Frukost på Dalbo 

Vårens sista frukost serveras torsdagen 
den 19 maj! 

Vi tackar de gäster som kommit och 
avnjutit frukosten och det har varit 
många trevliga samtalsämnen och många 
glada skratt! 
Nu hoppas vi på en lång, varm och härlig 
sommar och så får vi återkomma om vi 
fortsätter till hösten! 

Cajsa, Karin och Birgit 

Skärbäcks kultur och 
turistförening 

Här kommer lite mer information om ak-
tiviteter i maj och juni. 

Fredag 20 maj kl. 13.30 
Visning av Svarthults stuteri, Joakim o 
Pernilla visar runt. Samling på gårdspla-
nen vid stuteriet. 

Söndag 12 juni kl. 10.00 
Städdag av Skärbäcksgården. Både inom-
hus och utomhus. Inomhus städar vi går-
den och ställer i ordning för sommarut-
hyrning. Utomhus jobbar vi med att för-
bereda för grillplatsen och lekplatsen 
som vi fått bidrag från Vetlanda kommun 
för att installera. Det kan t.ex. handla om 
att riva det gamla staketet och börja 
sätta upp nytt. Vi jobbar tillsammans 
med det som behövs och vi kommer så 
långt vi kommer! Givetvis bjuder vi på 
fika. 

Påminnelse om medlemsavgift 
Verksamhetsåret följer numera kalender-
året vilket betyder att medlemsavgift för 
2022 ska inbetalas. Genom att vara med-
lem stödjer du både driften av gården 
och aktiviteter i byn. 150 kr/pers (gratis 
under 18 år). Betalas till SKTF:s bankgiro: 

5934-1867, swish: 123 297 83 85 eller di-
rekt till vår kassör Ulla Grankvist (tel 
0706-22 78 55) 

 /Styrelsen 

Vägen in i golfen 

Golf är sporten för alla och då menar vi 
alla, gammal som ung, 10 år eller 80! 
Med hjälp av vår tränare får du en bra 
start. Våra nybörjarutbildningar för Grönt 
Kort innefattar så väl praktik och teori 
med PGA utbildad tränare som fadder-
rundor med utbildade ledare. 

Nästa kurs är planerad till 21-22 maj. 
Missa inte chansen! 

Mer information hittar du på www.ram-
kvillagolf.com 

Välkommen! 
hälsar Ramkvilla GK gm Carola Fingalsson 

Ramkvilla Wärdshus 
2022 

Wärdshuset kommer att öppna för sä-
songen lördagen den 28 maj inför Mors-
Dags-helgen. 

Öppettider lika förra året, dvs stängt 
måndag-tisdag, dagens lunch onsdag-fre-
dag och kvällsöppet enbart fredag-lör-
dag. 

Vi återkommer med information om öv-
riga arrangemang som grillkvällar och ett 

musikevent söndagen den 5 juni. 

Är du en kock som är sugen på att jobba 
hos oss under sommaren är du hjärtlig 
välkommen! 

Dessutom söker vi trevliga elever som är 
intresserade av ett sommarjobb i en fan-
tastisk miljö. 
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Med förhoppning om en fin och covid-fri 
sommar! 

Annika 

Ramkvilla Marknad 

Välkomna till marknaden lördagen 4 juni, 
kl. 09.00. 

Nyheter för i år bl a: Te och kryddor, Stål-
trådskorgar, Ullbroderier och smycken 
från Ceylon Design. 

Marknadskommittén 
Lotta och Marie-Louise 

Öppettider Ramkvilla GK 

Fram till sommarlovet kommer vi att 
hålla kiosk/servering öppen lördagar och 
söndagar mellan kl 11 och 15. Därefter 
alla dagar i veckan mellan kl 11 och 18.  

Välkommen för att köpa en kopp kaffe, 
en glass, en macka eller kanske en ham-
burgare. Spela en runda golf, lite boule – 
eller bara njut av den vackra utsikten 
över Klockesjön. 

Är du sugen på något enkelt utanför våra 
öppettider finns en varuautomat att 
handla i. Där hittar du bland annat kylda 
drycker och olika slags chokladbitar. 

Ramkvilla GK gm Carola Fingalsson 

Årsmöte Ramkvilla  
Hembygdsförening 2022 

Årsmötet började med att Hillevi Torell 
som under hela sitt liv varit i Ramkvilla på 

somrarna berättade om sig och sin nyut-
givna bo, Myten om Luna. Författandet 
har varit Hillevis sommarprojekt och från 
början var det inte tänkt att bli en bok, 
men när historien växte fram växte också 
lusten att skriva en bok. Hillevi är också 
mycket engagerad i Röda Korset och da-
gens bokförsäljning gick oavkortat som 
gåva till Röda Korsets insamling för 
Ukraina.  

Julia Hördegård var den av de tre foto-
grafer som fått särskilda omnämnanden i 
fototävlingen som var på plats. Fototäv-
lingen har också resulterat i en Ramkvil-
lakalender.  

Årsmötet avslutades med utnämningen 
av årets Ramkvillabo. Jimmi Olsson ut-
tryckte sin tacksamhet och lyfte fram den 
särskilda Ramkvillaandan där man hjälps 
åt. Jimmi fick varma hyllningar av de 34 
närvarande medlemmarna. Motiveringen 
lyder: ”Energisk, optimistisk och hjälp-
sam är några av dina superkrafter. Du är 
viktig för utveckling, folkhälsa och sam-
manhållning i Ramkvillabygden. Med stor 
energi och strävan framåt driver du på 
för utveckling i bygden. T.ex. Wärdshus 
och Golfklubb. Du är ordförande i Ör-
jansklubben, barn och ungdomsledare, 
en stor insats i Ramkvilla veckan, bygg-
nation av padelbana och planering av 
utegym till allas förmån och glädje.” 

Aktiviteter 2022: 
Marknad 4/6 0900-1500. 
Upplyst gruva juli-augusti 
By vandring 31/7 0900 
Filmfestival – Ramkvilla filmer 
Byarna runt. Anmäl intresse för medver-
kan – hantverk. 
Arkivensdag i november. 
Filmvisning – klippböcker i sommar. 
Fototävling – valfritt motiv. 

Ramkvilla Hembygdsförening 

Magnus Färjhage 
Ordförande 
070-2346558

Buss 

Jag åkte buss från Skärbäck till Vetlanda i 
tisdags. Avkopplande, njutbart och billigt. 
Så mysigt att strosa omkring på torget 
(torgdag på tisdagar) och gå lite i affärer. 
Det finns faktiskt ett riktigt bra utbud i in-
nerstan i mitt tycke. Hann även med en 
fika på ett kondis. Bussen går kl 9.00 från 
Ramkvilla och går hem igen kl 13.00. Bil-
ligt är det också, kostar ungefär som en 
glass. 28:-. enkel resa. Trevligt med en 
utflykt tillsamman med en vän kanske. 

Kan även rekommendera bussen till 
Växjö också. Exempelvis 6,35 från Ram-
kvilla, i Växjö 7,45 och sedan ev vidare 
med Öresundståg till Malmö eller Köpen-
hamn. Vänta på tåget bara 20 min i Växjö 
och man är framme till 11-kaffet. 
Alla tider gäller vardagar. Flera avgångar 
från Ramkvilla finns också. 
Allt går att söka på Länstrafiken Jönkö-



ping (Appen JLT nya) och i appen Länstra-
fiken Kronoberg. Biljetterna köps även 
där. 

Rekommenderas varmt hälsar Inger Ax-
elsson i Skärbäck. 

Dansmöten 

Våren är en särskilt vacker tid för sång 
och dans! 

Så jag erbjuder dansmöten igen i Ram-
kvilla/Dalbo:  

Det finns meditativ dans, orientalisk dans 
och även afrikansk dans! 

Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi vill 
framt för allt ha roligt och glädje i att 
dansa! 

Datumen fastställs efter samråd med del-
tagarna. 

Mötena varar i två timmar;  avgift 150kr 
p.P. .

De som vill delta i två eller flera dansmö-
ten betalar endast 100 kr per gång.  

Mailar till angela.bachmann@gmx.net 

eller ring/sms  076 076 9478  

Glad maj hälsar 

Angela  
Dans-Socioterapeut 

____________________________ 

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

Avgiften 2022 är 100 kr, 
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________ 

mailto:angela.bachmann@gmx.net

