
Furuskogs Hästmassage 
och Sadelcoach 
 
 

 
 
FURUSKOGs Hästmassage och Sadel-
coach kommer att vara en del av evene-
manget av Byarna Runt Tur och retur. 
 
Vi är bara med två av dagarna och det är 
4-5/6 kl 10-17. Men missa inte att den 
4/6 mellan 14-16 har vi ponnyridning på 
vårt vackra lipizzanersto Carmina.  
Och missa inte den 5/6 kl 10 då Smålands 
Husarer Hvetlanda skvadron kommer till 
Varhester. 
 
Fika serveras, lotteri, betalning swish. 
 
Välkomna till Ramkvilla-Varhester 4, 
Ramkvilla  
0768-465949 
 

Syföreningens lotteri 
 
På Marknaden har Syföreningen bröd- 
och kaklotteri. Om någon vill hjälpa oss 

genom att skänka något bakat tar vi tack-
samt emot detta i Församlingshemmet 
den 3 juni kl 17-19. 
 
Välkomna att köpa lotter av oss. 
Syföreningen/Gunilla 
 
 

Byarna Runt –  
Tur & Retur 
 
Skriv in dagarna 3-6 juni i agendan. Då ar-
rangeras ”Byarna Runt – Tur & Retur” 
igen fast denna gång i ett större format. 
Hela 21 st deltagare har slutit upp denna 
gång, såsom kreatörer, hantverkare, ser-
veringar, kyrkor, företagare mm. Med 
karta i handen tar sig besökare ut på 
landsbygden. Byarna runt från Landsbro-
Bäckaby-Slageryd-Korsberga till Ram-
kvilla med omnejd. Inne i församlings-
hemmet hos er i Ramkvilla (5-6 juni kl 10-
17) finner ni foldern med kartan och 
även ute under Ramkvilla Marknad (som 
också är med på rundan). Foldern finns 
även att hämta i Puttes Lanthandel. Finns 
att följa på Facebook under namnet ”By-
arna Runt – Tur & Retur”. Nu gör vi oss 
underbara dagar tillsammans. 
 
Välkomna hälsar Byarna Runt gänget 
Kim, Mia, Desiree och Anne-Lee 
 
 

Musik i sommarkväll i 
Ramkvilla kyrka 
 
söndagen den 12 juni kl 18 

 
Detta är Lannaskede församlings tradit-
ionella vår- och sommarkonsert, som på 
grund av pandemin fått göra uppehåll i 
två år. Men nu är de tillbaka! Det är kö-
rernas sommarfest, innan de får som-
marlov och vilar upp sig inför höstens 
sångäventyr. Dessutom medverkar Som-
markören, det är en projektkör som träf-
fas och övar 3-4 gånger, bara inför den 

här konserten. Det är lokala förmågor 
som tycker det är roligt, härligt och jub-
lande att få sjunga tillsammans. Dessu-
tom medverkar våra musiker Thomas An-
dersson och Ineke van Dijk. 
 
Ulrika Kvarnström, 
Svenska kyrkan, Vetlanda pastorat 

 

Utegym på aktivitets- 
området 

Örjansklubben har för avsikt att uppföra 
ett utegym på aktivitetsområdet i Ram-
kvilla. Planering och förberedelser är i full 
gång. Tanken är att utegymmet skall pla-
ceras i anslutning till padelbanan och för-
hoppningen är att det ska vara på plats 
före midsommar. Utegymmet är konstru-
erat helt i trä och kommer färdigt från le-
verantör. Visst monterings- och grund-
läggningsarbete krävs dock på plats. 
Detta är planerat att utföras under inled-
ningen av juni månad.  

Om du är sugen på att hjälpa till med 
detta arbete är du välkommen att an-
mäla ditt intresse/hjälp till Ulf Hörde-
gård. Hör av dig till tfn 0709-912983 via 
sms eller samtal. 

Välkomna att bidra till utvecklingen av 
aktivitetsområdet i Ramkvilla! 

/Styrelsen Örjansklubben 

 
Puttes Lanthandel 
 
Sommaren närmar sig och med det även 
söndagsöppet hos  
Puttes. 
 
Fr o m söndagen 26/6 t o m söndagen 
den 7/8 kommer vi att ha öppet kl 10.00 
– 14.00. 
 
Hjärtligt välkomna hälsar 
Putte, Puttorna och miniPutte 
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Öppettider i Ramkvilla 
Golfkiosk/servering 

Fr o m 11:e juni t o m 14:e augusti kom-
mer vi ha öppet alla dagar i veckan mel-
lan kl 11 och 18.  
(Under dagar med sämre väder kan 
andra tider förekomma.) 

Kiosken är öppen för ALLA så varmt väl-
komna för att köpa kaffe, glass, kylda 
drycker, hamburgare mm. 

Ramkvilla Golfklubb gm Carola Fingalsson 

 

Upplyst gruva med 
Musik 
 

Planering för upplyst gruva med musik 
sommaren 2022 pågår för fullt. Presen-
tation kommer i nästa magazin men pla-
nera redan nu in onsdagarna i juli och de 
två första onsdagarna i augusti. Vi kom-
mer att börja 6/7 med en kör under led-
ning av Elisabet Stoltz Niklasson, 13/7 
ännu inte klar, 20/7 Fiftyfifty, 27/7 Agnes 
och Freja Friman, 3/8 prel. Växjö 
manskör och 10/8 Hans Lindén och Mag-
nus Åberg. Spelningarna startar som van-
ligt kl 22. 
 
Vill också informera om att spången i 
gången kommer renoveras. 
 
Välkomna! 
Gruvkommittén 
 
 

Lörda i Hörda 
 
Notera 6 augusti, då blir det äntligen 
Lörda i Hörda igen! 
 
Mer info i nästa nummer. 
 
Elisabet och Thomas 
 
 

Ramkvilla Golfklubb och 
CAMPING 

Tipsa gärna vänner och långväga besö-
kande om vår camping. Vår nya bok-
ningssida
www.psidan.se/ramkvillacamping är 
lättöverskådlig och enkel att använda. 

Ramkvilla Golfklubb gm Carola Fingalsson 

 
 

En kort uppdatering ifrån 
Ramkvilla Golfklubb 

När detta Magazin når era brevlådor har 
klubben hunnit arrangera årets fyra 
första tävlingar. 

Påskslaget – som spelas som en 2-man-
natävling – lockade spelare från Ram-
kvilla Golfklubb, Glasrikets Golfklubb, 
Mauritzbergs Slott & Golf, Saxnäs Golf-
klubb, Kävlinge Golfklubb och Bryttsätter 
Golfklubb. Speldagen bjöd på solsken och 
ljumma vårvindar och efter avklarat spel 
stod Christer och Anneli Rylander som 
segrare. 

ATA Värendskog Open – spelas i nio hål 
hos Uppvidinge Golfklubb och i nio hål 
hos Ramkvilla GK. Även under denna täv-
ling hade vi tur med vårsol och de som 
hann titta vid sidan av banan kunde njuta 
av ett hav av vitsippor. Vår fantastiska 
sponsor bjöd på hamburgare efter nio 
hål och god smörgåstårta à la Putte efter 
avslutat spel. Vinnare för dagen blev 
Lennart Hassel som förärades att förvalta 
vandringspriset under kommande år. 

Ramkvilla Scramble – spelas som en 2-
mannatävling och hade sin premiär förra 
året under Ramkvillaveckan. Intresset var 
stort då och även denna gång lockade 
den till fullt spelfält. Vädret var dock inte 
helt med oss… Dagen började med dugg-
regn, blåst och gråväder men övergick 
sakta men säkert till varmare vindar och 
solstrålar letade sig fram mellan molnen. 
Jan Nilsson och Lennart Hassel komplet-
terade varandra bäst och vann denna 
tävling. 

Gökottegolf – en damtävling i 2-manna-
scramble – har förhoppningsvis lockat 
många morgonpigga tjejer/kvinnor/da-
mer till start. Hur det gick får jag åter-
komma till i nästa nummer då den inte 
hunnit spelas när detta skrivs… 

På återhörande, 

Ramkvilla Golfklubb gm Carola Fingalsson 

 
 

Vad är det som gör en 
bild ”bra”? 

Till nästa års Ramkvillakalender har vi i 
juryn inte utsett något särskilt tema på 
bilderna, det är valfritt motiv. Kolla ige-
nom dina bilder och välj ut några du kän-
ner för. Ta en ny bild.   

För mig är en bra bild något man själv 
tycker om att se på. Som ger dig en 
tanke, en situation du fångat, något vack-
ert eller bara tänkvärt. Och som du tror 
att betraktaren också kan tycka är intres-
sant. Närbilder, vyer, människor, djur, ak-
tiviteter – ut och fota bara! 

 

Du bidrar till nästa års fotokalender ge-
nom vår tävling. Tre vinnare utses. Skicka 
oss 3 bilder med valfritt motiv, 2-3 MB 
storlek. Maila senast den 30 september 
till ramkvillabild@gmail.com.  

Karin Gustafsson och Magnus Färjhage, 
juryn 

 

SockenMagazinet 
 
Nästa nummer av SockenMagazinet som 
utkommer i månadsskiftet juni/juli är det 
sista för sommaren. Som brukligt hoppar 
vi över augusti-numret och utkommer 
först i månadsskiftet augusti/september. 
 
Ni som vill göra reklam för lite höstaktivi-
teter som kanske startar under augusti 
redan bör alltså skicka in info om det till 
julinumret. 
 
Hälsar red 

 
 
____________________________ 
 
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. 
____________________________  
 
 
 

http://www.psidan.se/ramkvillacamping
mailto:ramkvillabild@gmail.com

