
Hörnebo Skiffergruva 
 
Upplyst gruva med musik. Spelningen 
startar 22.00 och håller vanligtvis på mel-
lan 40 och 60 minuter. Inträde 120 
kr/person. 
 

 
6/7 Ulrika Gunnarsson och Dorothea 
Knust ”Nattliga rop och stilla visor” – 
Ulrika och Dorothea blandar folkliga ko-
raler, valser, visor och vallmusik på röst 
och tramporgeln. 
Ulrika Gunnarsson är folksångerskan som 
satt en ära i att tralla till dans och åter-
uppliva gamla visor från Småland. Dorot-
hea Knust är organisten från Tyskland 
som har en grund i kyrkomusiken och en 
stor kärlek till folkmusiken. 
 

 
13/7 De sjungande vaktmästarna 
Alf Holmberg, Johnny Teglert och Torgny 

Gustafsson, är en grupp som funnits i 
snart 10 år. De framför ett blandat pro-
gram i gruvan tillsammans med kantor 
Carina Hult. Johnny kommer också bjuda 
på musikinslag på trumpet. Alla i grup-
pen jobbar eller har jobbat i Sävsjö 
pastorat, Alf i Vrigstad, Johnny i Hjälmse-
ryd och Torgny i Stockaryd. Carina är mu-
siker i Sävsjö och leder kören Cantabile i 
Vrigstad, som varit i gruvan två gånger. 
 
 

 
 
20/7 Fifty-fifty 
Vi är två killar födda 50 därför 
kallar vi oss fifty-fifty. Vi heter 
Hans Andersson, gitarr/sång och 
Peter Jarz, gitarr. Vi spelar covers 
från tidigt -60 tal - 90 tal med en 
personlig touch. Ett axplock; .Play 
with fire, Wonderful tonight, I´ll be 
gone, Wicked game, Norwegian wood, 
Jag ger dig min morgon, Play with fire 
mm. 
 
 

 

27/7 Agnes och Freja Friman. Agnes 17 
år och Freja 15 år är två systrar 
som älskar att sjunga. De har 
tidigare gjort framträdande på allt 
från bröllop, begravning och 
Näringslivsträffen Kvällsmackan 
till Vetlandafesten och ljuständning 
i stan. Under kvällen kommer de 
sjunga allt från Adele, Laleh och 
Ted Gärdestad till gamla klassiker 
som de flesta känner till. De 
kommer ackompanjeras av Nöjets 
Kapellmästare Peter Hedström 

 
 
 
 

 
 
3/8 Helena Gill, Morgan 
Rosenquist och Anders Axelsson har alla 
sina rötter i den småländska myllan. 
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Några har kanske hört dem på kvälls-
mackan i Vetlanda. Helena släppte i hös-
tas en skiva med egna låtar där både 
Anders och Morgan medverkar. 
På musikkvällen i Hörnebo Gruva 
spelar de en blandning av egna 
låtar och låtar som har sina rötter 
både i rock/country och 60-talet. 
 
 
 

 
 
10/8 Hans Linden och Magnus Åberg 
Jag är som jag är - ett program med tex-
ter av Emil Hagström, Nils Ferlin och Bar-
bro Lindgren, i tonsättning av bl.a. Lars-
Erik Larsson, Georg Riedel och Ulf Björlin. 
Dikterna speglar hela livet, med alla dess 
upp- och nedgångar. Ett par spirituals 
kommer ni också för höra. 
Hans Linden är sångare, sångpedagog 
och körledare med förflutet på bl.a. 
S:t Sigfrids folkhögskolas musiklinje. Som 
pensionär är han mest ensemblesångare 
och solist i olika sammanhang, framför-
allt i kyrklig miljö. Magnus Åberg är mu-
sikpedagog, körpedagog, men numera 
mest verksam inom kyrkomusik. Magnus 
visar upp en musikalisk bredd såväl avse-
ende vilka genrer han rör sig i som vilka 
instrument han spelar. Han musicerar i 
ett antal mer eller mindre fasta konstel-
lationer varav Bach Collegium Småland 
torde var den mest namnkunniga. 

 
Välkomna! 
 
Gruvkommittén inom Ramkvilla Hem-
bygdsförening i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan  
 
Har du tips på artister till gruvan 2023. 
Skicka förslag till info@ramkvilla.com 
 

 
 
 

Fisketävling 
 
Den årliga fisketävlingen kommer att äga 
rum lördagen den 16 juli med start vid 
Ramoas brygga i Torp vid klockan 16:00 
Fisket pågår till 20:00 därefter följer pris-
utdelning med fina priser från Bengts-
sons fiskebutik. 
Som vanligt gäller max 4 spön per båt 
och vi tar 75kr/spö i avgift. 
  
Kom gärna i god tid, vi tar emot swish 
och såklart kontanter. 
  
Välkomna! 
Rickard, Linus, Marcus 

 

 
Ramkvilla Wärdshus 

 
Eftersom det var så jättestort intresse för 
grillkvällarna förra sommaren har vi i år 
valt att lägga grillkvällar både fredag och 
lördag från kl 18 till 21 under hela juli. 
Vi kommer att försöka ha liveunderhåll-
ning varje helg men det är i dagsläget 
inte klart med alla bokningar. Pris för 
grillbuffé kommer att vara 259 kr.” 
  
Under onsdagarna med underhållning i 
Skiffergruvan kommer vi att ha extra öp-
pet för dom som vill ha något att äta och 
dricka efter gruvbesöket. Vi kommer att 
ha lättare mat typ lite goda mackor, pa-
jer, tyska korvar eller varför inte en bit 
ostkaka. 
  
Annika med Personal hälsar er välkomna 
 
  
Musikcafe i Hörda 
 
Musikcafé med dragspelande  
glädjespridare 
 

 
 
 

Lördagen den 23 juli kl 15 välkomnar 
Ramkvilla Hembygdsförening och Famil-
jen Niklasson alla som vill bli inspirerade 
till musikcafé i Loghalla, Höreda. Ingela 
Carlsson artist och inspiratör, sjunger 
fram en tavla tillsammans med sin 
publik. En dragspelande glädjespridare 
som skapar en färgstark, unik upplevelse 
i stunden där hon lockar till leende, 
skratt och allsång. En eftermiddag full av 
energi och glada tongångar som inte läm-
nar någon oberörd. 
 
Anmälan till Elisabet Stoltz Niklasson 
073-157 76 00 eller 
lull.stoltz@telia.com. Inträde 150 kr in-
klusive fika. Inträde betalas vid entrén. 
Som bonus kommer den tavla som sjungs 
fram att lottas ut bland deltagarna. Ar-
rangemanget görs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 
 
Välkomna! 
 
Ramkvilla Hembygdsförening och  
Familjen Niklasson 
 

 
Informationsmöte om 
vindkraft 
 
Det har kommit till kännedom att företa-
get BayWa r.e. överväger att ansöka om 
etablering av 8 stycken 280 meter höga 
vindkraftverk i området kring Ramkvilla, 
söder om Klockesjön (område A19 i Vet-
landa kommuns vindbruksplan). Om 
detta blir verklighet skulle det ha stor på-
verkan på vår vackra natur, samt på de 
människor som bor och verkar i när-
heten, inklusive boende i Ramkvilla som 
skulle både se och höra verken.  
 
Ramkvillabygden är känslig för vindkraft. 
Våra kulturlandskap och storslagna vyer 
över sjöarna är unika i kommunen. Dess-
utom är sjön Skärlen söder om Klock-
esjön av riksintresse för naturvård. 
 
Etablering av vindkraftverk innebär en 
lång tillståndsprocess och vårt syfte är 
att i ett väldigt tidigt skede göra alla i 
Ramkvilla socken medvetna om vad som 
planeras. För ett drygt år sedan var vind-
kraft på tal med ett annat bolag. Inget 
hände då men nu är det aktuellt igen. 
Därför bjuder vi in till informationsmöte 
där alla kan få sin röst hörd och ut-
trycka sina synpunkter. Vi träffas på 
Ramkvilla Wärdshus onsdag 27/7 kl. 
18.30, fikar för 50:-/person och pratar 

mailto:info@ramkvilla.com
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om Ramkvillas framtid och hållbar lands-
bygdsutveckling.  
 
Martin Wik 
Linn Helgesson 
 

 
Film och vandring i som-
mar 

 

Sockenfilmen från 60-talet visas i Wis-
ionshuset den 28/7 kl 19.00, passa på att 
se Ramkvilla från förr.    
 
Byavandring, 31/7 denna gång i Skär-
bäck. Häng med, du får både motion och 
historia om trakten på köpet. Ta med 
fika, samling vid badplatsparkeringen 
9.00 eller Skärbäcksgården samma tid.   
 
Om du har tips och idéer om framtida 
vandringar får du gärna höra av dig.        
 
Välkomna!            
Hembygdsföreningen / Bengt Milton 
 
 

Nygårdskyrkan 
 
Frilufts Brunch  
Söndagen den 24 juli kl.10.00 så möts vi 
till frilufts brunch uppe vid vindskyddet 
vid Nygårdskyrkan. Vi får tid att prata 
med varandra och lagar tillsammans mat 
över öppen eld. Anmälan till Anna Norr-
lin, 073-0537224 eller Elisabeth Larsson, 
073-0770968 senast fredag den 22/7.   
Arrangör: UV Scouterna i Nygårdskyrkan 
 
Sommar UV 
Även denna sommar så träffas UV scou-
terna (åk.2-6) Den 12 juli träffas vi vid 
Nabben utanför Bäckaby (Säby Nabben 
3), kl.16.00. Vi kommer paddla kanot och 
grilla. Om väder tillåter finns möjlighet 
för bad.  
Den 26 juli har vi vandring. Samling 
kl.16.00 vid Nygårdskyrkan (om ingen an-
nan info ges). 
 
 

 
 
Alpha 
Alpha är en mötesplats där vi utforskar 
grunderna i den kristna tron. Varje till-
fälle bjuder på en ny fråga om tro och är 
utformad för att skapa samtal. Det är 
helt enkelt en öppen, informell och ärlig 
plats för att utforska och diskutera livets 
stora frågor tillsammans! DU är Varmt 
Välkommen med! 
 
Start onsdag den 28 september kl.18.30 i 
Nygårdskyrkan.  
Skicka gärna en intresseanmälan till 
Johannes Djerf 
073-0594689,  jdjerf@gmail.com 
 
 

🎶 Lörda i Hörda 🎶 
 
6 aug  
Runt 16.00 till sent. 
 

Äntligen får vi slå upp portarna till Lad-
halla och i år även Loghalla och hälsa er 
välkomna till vår storslagna festival i det 
lilla formatet! Det blir som vanligt ett 
brokigt program med inslag av klassiskt, 
pop, rock, kör på gehör etc. Allt i olika 
konstellationer av familjen Niklasson 
med vänner. Vi får också besök av en av 
Sveriges mest firade sångerskor, 
Christina Nilsson alias Yvonne Tuvesson 
Rosenqvist.  
 

Som vanligt har vi kafé och Torgnys grill.  
Vi hoppas att ni är lika sugna som vi på 
detta! Överskottet går till Act - Svenska 
kyrkans ”Nödrop för Ukraina”. 
 

Närmare detaljer kommer så småningom 
på Ramkvillas Facebooksida och affi-
scher. 
 

Elisabet och Thomas 
 

Våffelcafé 
 
Våffelcafé i Röshults äng 
Söndagen den 7 augusti 
Kl. 14-17 
  
Trubadur 
Kaffeservering 
  
Hjärtligt välkomna! 
Arr. Ingaboda Bygdegårdsförening 
 
 

Hjärtstartare i Ramkvilla 
 
Om en person i din närhet drabbas av 
hjärtstopp måste du direkt ringa 112 och 
sen starta HLR. Finns det någon ytterli-
gare medmänniska inom hörhåll kan en 
av er hämta en hjärtstartare och sätta på 
den medvetslösa personen. Men var 
finns den? Det finns en i brandbilen som 
tyvärr inte får hämtas av utomstående 
för vi i räddningstjänst måste veta att 
den alltid finns på plats vid utryckning. 
Inom en snar framtid kommer en att 
hänga vid entrén till Nygårdskyrkan. Ut-
anför Skärbäcksgården hänger också en. 
 
Men hur utförs HLR? Det finns önskemål 
att det ordnas ett tillfälle där vi tränar på 
det. 
 
Hur är det där ni tillbringar semestern? 
Gå in på hjartstartarregistret.se. Där 
finns alla registrerade startare i Sverige. 
 
Ove Larsson 
 
 

Lite smått och gott från 
Ramkvilla Golfklubb… 

*** 

Nu har skolorna slutat för våren vilket in-
nebär att vår personal finns på plats och 
håller kiosk/servering öppen alla dagar i 
veckan mellan kl 11 och 18. 
Här kan du köpa kaffe och kylda drycker, 
glass och choklad, hamburgare och 
mackor, hembakta kakor och ostkaka. I 
sommar kommer ni att mötas av Elsa 
Fingalsson, Alfred Olovsson Hördegård, 
Filip Lagerqwist eller Gustav Wågesson 
som hälsar er ALLA varmt välkomna! 

mailto:jdjerf@gmail.com
http://hjartstartarregistret.se/


*** 

När vi inte har öppet – finns möjlighet att 
handla bland annat kylda drycker och 
choklad i vår varuautomat. Här betalar 
du enkelt med kort. 
För kännedom till alla padelspelare: Nu 
är automaten också laddad med padel-
bollar för er som behöver nya, fräscha 
sådana. 

*** 

Golfsäsongen är i full gång och samtliga 
”veckotävlingar” spelas.  

På måndagskvällar har vi tjejgolf där vi 
oftast spelar parspel med olika partners 
varje gång och har trevligt utan någon re-
gistrering. Har man tid och lust att umgås 
efter rundan tar man med sig lite fika och 
sitter kvar en stund och pratar. 

På tisdagskvällar spelar vi slaggolf. Täv-
lingen riktar sig till både damer och her-
rar och spelet är i ett lite lugnare tempo 
då vi gärna vill att våra nya medlemmar 
ska våga gå med. 

På onsdagskvällar spelas golf enligt ett 
spelschema med lite olika variationer av 
tävling. Tempot kan vara något högre 
men ska inte hindra någon från att kunna 
vara med. Även här är alla givetvis väl-
komna! 

På torsdagar spelas golf på förmiddagen 
för alla veteraner som fyllt 55 eller mer. 
Spelformen är slaggolf/poängbogey och 
spelas enligt ett spelschema för variat-
ions skull. 

*** 

Flera tävlingar kommer att genomföras 
framöver. När nästa Magazin kommer ut 
har bland andra Wärdshuset Open, 
Plannja Open och KM spelats. Informat-
ion och lite resultat om dessa kommer 
senare. 

*** 

Ni som passerar området vid vår ki-
osk/kansli har kanske sett att vi nu försö-
ker öppna upp utsikten ner mot sjön nå-
got genom att röja bort sly och gräs vid 
sjökanten vid vårt campingområde. Tack 
vare schaktmassor från Örjansklubbens 
padelbana (och kommande utegym) har 
vi kunnat slänta ut marken något vilket 
på sikt kommer att göra detta riktigt bra. 
Sakta men säkert förbättrar vi för våra 
medlemmar och gäster. 
Ett extra tack till Ronald och Ilona (våra 

årligen återkommande gäster från Tysk-
land) som i år undrade om de kunde 
hjälpa till med något och nu bland an-
nat sköter städning av toaletter och 
gräsklippning på vårt campingområde. 
Tusen tack! 

 

*** 

Vill gärna påminna om att tipsa vänner 
och bekanta om vår trevliga camping in-
vid vår golfbana. Närkontakt med Klock-
esjön (populär badplats) och med golfhu-
sets faciliteter (toaletter, latrintömning, 
duschar, campingkök med tvättmaskin, 
café/kiosk och grillplats) lättillgängliga.  
Plats bokas enkelt via 
www.psidan.se/ramkvillacamping 

*** 

Ni som väljer att promenera längs vår 
bana har kanske sett att en del träd är 
avverkade runt om vilket kommer att 
(underlätta för snedslående spelare att 

hitta sina bollar 😊 och) öppna upp land-
skapsbilden fint. Kanske har ni också sett 
att vi genom att placera ut blommor 
längs banan försöker göra det lite vack-
rare för ögonen… 

*** 
Även om ni inte är golfare är jag överty-
gad om att ni kan se vilken fantastiskt fin 
golfbana vi har! Gräs, greener och bunk-
rar är oklanderligt skötta tack vare Bertil 
Johansson, Niklas Franzén och Magnus 
Lamme. Tack för det arbete ni gör! Från 
våra gäster får vi endast lovord!  

*** 

Ramkvilla Golfklubb önskar er alla en fin 
sommar och hälsar er varmt välkomna 
att besöka oss! 
//gm Carola Fingalsson 

 

Mondstein –  
Luxe candles 

Hej! Jag heter Margret och bor på Halls-
näs. Eftersom jag uppskattar en trevlig 
atmosfär och ett bra rumsklimat fick jag 
idén att göra mina egna föroreningsfria 
doftljus. Under tiden har jag ett litet sor-
timent med tre underbara dofter och ett 
parfymfritt alternativ. Mina ljus är tillver-
kade av rent raps- och kokosnötsvax och 
högkvalitativa doftoljor. Varje ljus är 
handgjort av mig i Ramkvilla. De är per-
fekta som en speciell gåva, en souvenir 
eller för en stämningsfull sommarkväll 
hemma. För alla som är intresserade: 

Min webbutik öppnar den 20 juni och på 
Puttes Lanthandel kan du snart köpa lju-
sen direkt. Jag önskar alla en underbar 
sommar! Margret 

 
SockenMagazinet 
 
Nu tar SockenMagazinet semester och 
återkommer i månadsskiftet augusti-sep-
tember. 
 
Ni som vill bidra med texter bör lämna in 
dem senast 15 augusti för att de ska 
kunna komma med. 
 
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!  
 

 
 
Maria och Annica 
 

 
____________________________ 
 
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. 
____________________________  
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