
Motion för alla! 

 

Varmt välkomna till Örjansklubbens trä-
ning hösten 2022! Start måndag 5/9. 
Torsdag 1/9 planerar vi för introduktion 
och träning i det nya utegymmet vid 
padelbanan. För ytterligare info se Ram-
kvillasidan på Facebook. Från v 36 kör vi 
gympa måndagar kl 19-20 och cirkelträ-
ning torsdagar samma tid. Allt i idrotts-
hallen vid skolan. Medlemsavgift i ÖKR 
samt en terminsavgift på 200 kr är kost-
naden. Välkommen att testa några till-
fällen om du är ny. 
 
Måndagens pass är klassisk gympa. Vi 
tränar rörlighet, styrka, koordination och 
kondition till medryckande musik. På 
torsdagar kör vi intervaller med variation 
och tränar olika kvaliteter utifrån de egna 
förutsättningarna. Vi kommer att an-
vända utrustning såsom vikter, gummi-
band  m m. 
 
Varmt välkomna oavsett kön, ålder och 
träningsvana! 
 
Lina och Pia 
Örjansklubben 
 
 
Svenska Kyrkan 
 
Lannaskede församling har, liksom 
många många andra församlingar i Sve-
rige, prästbrist. Lagom till sommaren slu-
tade Sören Johansson med pension, och 
områdeschef Tobias Fredrixon bytte 
tjänst, för att komma närmare hemmet. 
Det gör att vi är lite kort om präster i för-
samlingen, ja i hela pastoratet. Under 
hösten kommer Torbjörn Carlsson vikari-
era en del som präst i Lannaskede för-
samling. Det är många av er som känner 
Torbjörn sen tidigare, han har varit hos 
oss förut. Vi hoppas naturligtvis på en 
mer hållbar lösning, och jobbar hårt på 
rekrytering. Tyvärr är det ont om just 

präster i hela Sverige. Vår andra verk-
samhet, med körer, barngrupper, dia-
koni, stick-café, promenader och mycket 
annat pågår som vanligt. Välkommen! 
 
Öppet hus börjar igen tisdag den 30/8 kl 
14. Första gången träffas vi alla till att 
börja med i Myresjö gamla kyrka. 
 
Optimistkören övar lördag 10/9. Kon-
takta Ineke van Dijk om du är intresserad 
av att vara med! Tfn 0383-925 43. 
 
Lannaskede kyrkokör övar på måndagar, 
kontakta Thomas Andersson om du är in-
tresserad av att vara med! Tfn 0383-76 
37 28. Thomas leder även barnkörerna, 
som övar måndagar och onsdagar. Är 
du intresserad, hör av dig till Thomas. 
 
För gudstjänstinformation och annat, se 
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vet-
landa 
 
Ulrika Kvarnström 
Kantor, kommunikatör Svenska Kyrkan 
 
 

 
Svenska Kyrkans 
stickkafé 
 
Vill du 
… bidra med något stickat eller virkat 
    till någon som behöver? 
… handarbeta något till dej själv? 
… träffas för gemenskap över en kopp  
kaffe 
 
Välkommen till Svenska kyrkans stickkafé 
i Ramkvilla församlingshem på tisdagar 
kl. 14 i jämna veckor! 
 
Vi startar tisdag sjätte september! 
 
Annika H. och Kerstin F. 
 

 

Val 11/9 - Ramkvilla 
 
Det finns vallokaler, röstmottagnings-
ställen och lokaler för förtidsröstning. 
 
Ramkvilla tillhör nu valdistriktet Kors-
berga-Ramkvilla-Bäckaby. 
 
I Korsberga finns vår vallokal. Den är öp-
pen som alla andra vallokaler, enbart un-
der valdagen. Där har de röstlängden och 
stryker namnen i röstlängden på de som 
röstar. Hit kan alla som tillhör ovan 
nämnda valdistrikt rösta och då behövs 
enbart legitimation.  
 
I Ramkvilla Bibliotek finns vårt röstmot-
tagningsställe. Det är enbart öppet un-
der valdagen kl 09.00-11.00 samt 13.00-
15.00. Eftersom lokalen stänger i förtid 
(före vallokalen) kallas det att förtids-
rösta. Här finns ingen röstlängd och där-
för är det nödvändigt att ta med sig röst-
kortet. 
 
I Vetlanda finns lokal för förtidsröstning. 
I år är det Kommunfullmäktigesalen i 
Stadshuset men även Bokbussen. Här 
finns möjlighet att förtidsrösta från 24 
augusti. 
 
När det röstas under valdagen i Ramkvilla 
Bibliotek kallas alltså det också för att 
förtidsrösta eftersom lokalen inte håller 
öppet lika länge som vallokalen gör. 
 
Välkomna att rösta! 
 
Valförättarna i Ramkvilla 
Klas Håkanson, Inga Britta Gustafsson 
och Maria Lamme 
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Fototävling = kalender 
för 2023 
 
Var med och bidra till årets fototävling 
med tre (3) bilder du tycker om, som du 
själv har fotograferat. I år har vi inget sär-
skilt tema, utan du kan välja vad du vill. 
Tidigare har vi haft träd, det händer i 
Ramkvilla och min finaste bild av Ram-
kvilla. Utan bilder till tävlingen blir det 
kanske inte någon Fotokalender. 30 sep-
tember är sista inlämningsdagen. 
 
Reglerna är enkla: 

 E-postadres-
sen ramkvillabild@gmail.com A
nge fotografens namn, e-posta-
dress och telefonnummer. 

 Personer som finns på bilden 
måste ge sitt medgivande till dig 
att de vill vara med. 

 Senast 30 september 2022 vill vi 
ha bidragen. 

 Max tre (3) bilder per person får 
lämnas in. Helst liggande for-
mat… Minsta storlek är 2-3 MB 
för att kunna tryckas 

 Vi har rätten att publicera bil-
derna på Ramkvillas hem-
sida, www.ramkvilla.se 

 Ingen ekonomisk ersättning ges 
för bildpubliceringen 

 Vinsten? Äran förstås. En försto-
ring av bilden i A4 till de tre vin-
narna 

 Juryn består av webbredaktören 
och medlemmen i Vetlanda Fo-
toklubb Karin Gustaf-
son och Magnus Färjhage, hem-
bygdsföreningens ordförande. 

 Överskottet av försäljningen går 
till Hembygdsföreningens aktivi-
teter kommande år. 

 Om du inte har digital bild kan vi 
i juryn digitalisera. 

  
Hör av dig om du har frågor om täv-
lingen. 
  
Karin Gustafsson och Magnus Färjhage, 
jurymedlemmar 
 
 

Uppdatering om levande 
museum i Lövås 

 

Som en del av er känner till har jag under 
cirka ett halvt decennium utvecklat mitt 
intresse för exotiska, såväl som in-
hemska, träd och buskar så till den grad 

att jag med tiden insett att detta fritids-
intresse kan vidareförädlas så att det för 
Ramkvillabygden blir en så kallad win-
win situation, där det i framtiden kan 
vara (ytterligare) en sevärdhet i form av 
ett levande museum (arboretum) i Ram-
kvilla socken. 
 
För ungefär ett år sedan ringde jag runt 
till lite olika personer som jag tänkte 
kunde ha värdefulla idéer och syn-
punkter avseende marknadsföring, 
sponsring och administration (med mer) 
av ett sådant framtida trädmuseum, där-
ibland Owe Hördegård. 
 
Owe har haft många intressanta och gi-
vande perspektiv att delge, och tillsam-
mans med Åke Eiransson, Björn Melkers-
son, Ingegerd Karlsson, Siw Klitsch, Uwe 
Klitsch, Rickard Spetz och Göran Frans-
son har vi nu i sommar kommit fram till 
rätt många praktiska lösningar på hur vi 
både kan skynda på processen att "in-
viga" arboretet och administrera det, 
med mer. Vi har även insett att det, på 
sikt, kan vara värdefullt att integrera ar-
boretet med en allmänt rekreationell och 
kulturhistorisk atmosfär så att inte bara 
växtnördar kan finna intresse av ett be-
sök, Harald Johansson, Jan Evanson och 
Bengt Ek har här bidragit med syn-
punkter. 
 
Utöver det faktum att Lövås kulturland-
skap präglas av ganska så betydande bio-
diversitet inte bara avseende inhemska 
träd och buskar utan även av icke-vedar-
tade växter (inte minst den ovanliga or-
kidéen Adam och Eva, Dactylohoriza 
Sambucina, som blommar i Maj) så har 
antalet exotiska arter jag planterat nu 
blivit ganska talrikt och överstiger hittills 
mer än hundra arter (dock inga invasiva 
arter, är värt att påpeka). Detta är arter 
dels från barrskogsbältet i norra Norda-
merika och norra Eurasien som inte har 
några problem med att klara vårt vinter-
klimat, men också arter från Kalifornien, 
USA:s sydstater, centrala och södra 
Europa, Centralasien, södra Kina, södra 
Japan, södra Chile och södra Argentina 
samt sydöstra Australien, varav förvå-
nansvärt många har visat sig klara våra 
kalla vintrar. 
 
Med denna text tänkte jag föreslå för er 
Ramkvillabor (med fler), som eventuellt 
är intresserade av att komma och titta, 
att erbjuda september månad i år. Utö-
ver det eventuella växtintresset, så är 
min tanke dels att redovisa, rent prak-

tiskt, hur vi har tänkt att det levande mu-
seet ska se ut, men också låta er ge 
mig/oss eventuella förslag och feedback. 
 
Om någon är intresserad ring eller sms:a 
mig på nummer 0704554266. 
 
//Rickard Melkersson 
 

 
Tack!  
 
Så glada vi är för årets Lörda i Hörda! 
Här vill vi nu rikta ett stort och varmt 
tack till alla som på ett eller annat sätt 
bidragit till att vi kunde genomföra 
denna ”storslagna festival i det lilla for-
matet”: 
Mary Lou Ward med sin tolkning av Hjal-
mar Gullberg 
Wouter Van den Eynde och Esther Ur-
sem med sina guldflöjter 
Anders Lennartsson med sin hammon-
dorgel 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist med sin 
berättelse om Christina Nilsson 
Grillmästare Torgny Johansson med fa-
milj 
Puttes Lanthandel för sponsring 
Helén o Björn-Åke för kakor och parke-
ringsplats 
Våra barn med respektive och våra 
barnbarn som går in för detta evene-
mang med liv och lust. 
 
Och sist men inte minst ett rungande 
tack till alla er som vill komma och 
lyssna! Tack vare er har vi nu kunnat bi-
dra med hela 12 000,- till ACT-Svenska 
kyrkans arbete i UKRAINA. I summan in-
går en generös gåva från en givare som 
vill vara anonym. 
 
På återseende! 
Elisabet och Thomas 
 
 

 
____________________________ 
 
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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