
Vad händer i Svenska 
kyrkan? 
 
Första advent 27/11 kl 10 Gudstjänst i 
Bäckaby kyrka. Diakon Rigmor Toll, musi-
ker Thomas Andersson. Lannaskede kyr-
kokör medverkar. 
 
Andra advent 4/12 kl 16 Gudstjänst i 
Ramkvilla kyrka. Diakon Rigmor Toll, kan-
tor Ulrika Kvarnström. Optimistkören 
medverkar. 
 
Tredje advent 11/12 kl 16 Gudstjänst i 
Lina Sandellgården Fröderyd. Präst Kata-
rina Toll Koril, kantor Mona Wallinder. 
 
Luciadagen 13/12 kl 18 Luciagudstjänst i 
Lannaskede Myresjö kyrka. Medverkar 
gör Gloriakören, Änglakören, konfirman-
der och barngrupper. 
 
Fjärde advent 18/12 kl 10 Mässa i Pauli-
gården Myresjö. Präst Sören Johansson, 
kantor Mona Wallinder. 
 
Julafton 24/12 kl 10 Julbön i Ramkvilla 
kyrka. Präst Katarina Toll Koril, musiker 
Thomas Andersson. Medverkar gör Glori-
akören och Änglakören. 
 
Juldagen 25/12 kl 07 Julotta. Präst Kata-
rina Toll Koril, kantor Ulrika Kvarnström. 
Sångmedverkan. 
 
Annandag jul 26/12 kl 18 i Fröderyds 
kyrka. Annandagskonsert. Präst Katarina 
Toll Koril, musiker Thomas Andersson. 
 
Nyårsafton 31/12 kl 18 (obs tiden) Ny-
årsbön i Lannaskede gamla kyrka. Präst 
Sören Johansson, kantor Ulrika Kvarn-
ström. Sång med Ann-Cathrine Jansson 
Thalin och Ulrika Kvarnström. 

 
 
 

Annandagskören 
 
Annandagskören är en projektkör som 
bara finns för att sjunga julsånger på en 
julkonsert på Annandag jul i Fröderyds 
kyrka kl 18. Kören övar fyra måndagar 
och en lördagsförmiddag. 
 
Tycker du om att sjunga julsånger och att 
sjunga i stämmor, är du välkommen att 
vara med! Har du frågor, kontakta musi-
ker Thomas Andersson. Kören övar i Lina 
Sandellgården i Fröderyd 28/11, 5/12, 
12/12, och 19/12 kl 19. Dessutom lördag 
17/12 kl 9-14. 
 
För att kunna vara med på konserten 
måste du ha möjlighet att vara med och 
öva på dessa tillfällen. Kören har en go 
stämning, och Annandagskonserten bru-
kar hållas för en så gott som fullsatt 
kyrka. 
 
Välkommen! 

 
Våra gudstjänstrum 
 
Fram till och med nyårsafton firar guds-
tjänsterna som vanligt i alla kyrkor i Vet-
landa pastorat. ”Sedan har vi begränsat 
antalet kyrkor som används under vin-
tern, och valt de kyrkor som har effekti-
vare uppvärmning” berättar Jens Hill-
ström, fastighets- och kyrkogårdschef. 
Den stora höjningen av elpriserna påver-
kar Svenska kyrkans församlingar i 
hela Sverige, och olika pastorat har kom-
mit fram till olika strategier för att kunna 
fortsätta fira gudstjänster och samla 
grupper utan att lägga alldeles för 
mycket pengar på att värma upp byggna-
der. ”Vi stänger inga kyrkor, men de 
kommer vara kalla” säger Hillström. ”De 
flesta av våra församlingar har själva be-
stämt att alla gudstjänster ska firas i 

församlingshemmen, från januari till 
mars, oavsett temperatur. Samtliga för-
samlingar har provat församlingshem-
men som gudstjänstlokal tidigare”. 
Om du vill vara med i en gudstjänst kan 
du alltid se efter i appen Kyrkguiden 
(som du laddar ner gratis till din mobil el-
ler surfplatta) eller på hemsidans kalen-
der (https://www.svenskakyrkan.se/vet-
landa/gudstjanstprogram). Där står vil-
ken lokal som kommer att användas.  
 
Välkommen! 
 

Dalbo 
  
Sista frukostserveringen för året serveras 
torsdagen den 15 december 8.00-10.00. 
  
Tisdagslunchen (raggmunk och fläsk) ser-
veras t o m sista tisdagen i november. 
Anmäl till Kent Wilson, tel 0702352665 
senast måndagen innan. Då inte så 
många visat intresse av detta, vet vi inte i 
nuläget om vi kommer att fortsätta med 
denna servering efter nyår. Återkommer 
senare med besked! 
  
Cajsa H 
 

 
Mias Loppis lada 
i Slageryd 
Advents- och Jul-loppis 
 
Söndag 4 dec 14.00-18.00 
Lördag 17 dec 14.00 – 18.00 
Söndag 18 dec 14.00 – 18.00 

 
Försäljning av gammalt och nytt. 
Porsin, barnkläder, herr- och damkläder 
(allt rent och helt). Julsaker, prydnadssa-
ker, smycken, dörrdekorationer, dukar, 
gardiner mm. 
 
Hantverk, målad porslin – Margareta 
Schandersson 
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Luffarslöjd – Thor-Gun Lagerqvist 
Träslöjd – Yngve Lagerqvist 
Stickat – Carola Fager 
Diverse – Mia Gundersen 
 
Välkomna! 
 
 

Utveckling på gång!  
 
Som vi skrivit om i tidigare nummer har 
Skärbäcksgården fått projektpengar av 
Vetlanda kommun för att förbättra ut-
omhusmiljön. I skrivandets stund är det 
full fart utanför gården. En lekplats och 
en grillplats håller på att sättas upp. 
Fruktträd och bärbuskar har planterats i 
slänten. Förhoppningsvis kan vi ha en li-
ten invigning i samband med Lillejul!  

 

 
Lillejul + efterföljande 
julpub 
 
Välkomna till Skärbäckgården lördag den 
17e dec kl 16 för att fira lillejul tillsam-
mans.  
 
Ta med ett pris till lotteriet! 
Lillejul anordnas i år av Annika och 
Anette.  

 
Efter lillejul följer julpub för den som 
önskar! Ta med eget tilltugg.  
 
Välkomna, hälsar styrelsen (Jocke, Ulla, 
Linn, Martin, Elsa, Birger och Cornelia) 
 

 
Loppis 28 januari 
 
 
Har du prylar du vill sälja? Ska vi göra det 
tillsammans? Lördagen den 28 januari,  kl 
10 till 15, dukar vi upp till loppis inne i 
Dalbo. Boka bord senast 20 januari hos 
Karin 070 2265090 eller Cajsa 070 
5356049. 100:- per bord. Uppställning 
från kl 9. Ett litet café kommer att finnas 
under dagen.  
 
 
Hälsningar 
Karin och Cajsa 
  
 
 

 
 

Tack för gåvor! 
 

Ramkvilla Hembygdsförening vill tacka de 
anhöriga men också självklart gåvogi-
varna som skänkt pengar till Hembygds-
föreningen som minnesgåva. 
 
Minnesgåvor för Karl-Åke Carlsson, Vi-
askog summerade till 9 450 kr. En gåva 
som kommer användas i föreningens 
verksamhet. Karl-Åke var en aktiv med-
lem med ett brinnande intresse för hem-
bygden, han hade alltid historier och 
minnen att berätta. 
 
Minnesgåvor för Roland Zander, 
Brånskog summerade till 5 950 kr som 
kommer användas i föreningens verk-
samhet. Roland bidrog till kulturarvet 
bland annat genom medverkan i boken 
Byn tur och retur. 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 
 

Juryn för fototävlingen 
korar tre vinnare 
 
Oj, så många fina bilder vi fick in till 2022 
års fototävling, som inte hade något sär-
skilt tema. Det har inte varit lätt för juryn 
att välja bort, så därför har kalendern 
fått några kollage av bilder. Grattis alla 
som fått med sin bild i kalendern. Den 
finns från och med första advent att köpa 
hos Puttes lanthandel för 100:-/st. Bor du 
utanför byn och vill ha den sänd per post 
tillkommer 44:- i portokostnad. Beställ 
från karin@tilltro.se eller ring 070-
2265090, så får du den hem i kuvert. El-
ler om du vill att vi sänder den till någon 
gåvomottagare går det också bra. Över-
skottet från försäljningen går till före-
ningens verksamhet under kommande 
år. Läs mer om nästa års tävling på annan 
plats här i SockenMagazinet. De tre vin-
narna får varsin förstoring av sin bild på 
hembygdsföreningens årsmöte i vår. 
 
Vinnarna och jurybedömningar: 
 
”Att fotografera handlar mycket om att 
se. Att notera ljuset som sprider sig, 
blommorna som tävlar ikapp om upp-
märksamheten. Att se helheten och de-
taljerna. Sen ta fram kameran och fota 
med den rätta balansen. Den här bilden 
har allt det – och lite till. Se vattenbaljan, 
stolen på bryggan vid Lövåsasjöns vat-
tenkant. Fint fångat! Grattis till en riktigt 
mysig vinnarbild, Annica Knutsson.” 

”På en solvarm klippa sitter kanotisten 
och njuter av sin paus i sjön Örken. Här 
kan man känna ett före och ett efter i bil-
den. Kanoter som sakta glider över vatt-
net, finner sin vik och njuter av medhavd 
matsäck. Efteråt tar de sig hemåt, nöjda 
och glada. Vi kan läsa in en längtan efter 
sommaren när vi ser vyn under en kulen 
vinterdag. Fotografen David Strandh har 
lyckats med det fina konststycket. Tack 
för det.” 
 
 
”Stämningen är ljuvlig. Vackert så det 
nästan gör ont i ögonen... Fotografen har 
fångat solen som stiger långsamt den ti-
diga morgonen. Efter en stund ska magin 
övergå till en annan stämning. Färgerna i 
bilden är i harmoni. Solen döljs bakom 
låga moln som belyses underifrån. Här 
vill man sitta länge och njuta och lyssna 
till stilla vatten mot stranden. Fin stäm-
ningsbild, Peter North!” 

 
 
Hus och byggnader 
nästa års kalendertema 
 
Temat för kalendern år 2024 går i husens 
tecken. Hus, byggnader och dess detaljer 
är temat. Det är en önskan vi fått från en 
av fotograferna i Ramkvilla. Fritt fram 
med fantasin. Välkommen att maila dina 
bilder under året 
till ramkvillabild@gmail.com, dock senast 
30 september 2023. Gärna från alla årsti-
der, vinter- och vårbilder får vi inte in så 
många av. Något att tänka på. 
 
Reglerna finns 
på  ramkvilla.com/aktuellt/fototavling. 
En av hembygdsföreningens uppgifter är 
att dokumentera. Tävlingen ger en typ av 
dokumentation där vi får inblick i vilka 
händelser och miljöer som fotograferna 
uppskattat och uppmärksammat i ram-
kvillabygden under årets alla månader. 
 
Kalendern ges ut av Ramkvilla Hem-
bygdsförening som också arrangerar fo-
totävlingen. Överskottet från försälj-
ningen går till föreningens verksamhet 
under kommande år. Föreningens swish 
är 123 553 29 81. Jury är Magnus 
Färjhage, ordförande i hembygdsför-
eningen och Karin Gustafsson, webbre-
daktör för www.ramkvilla.com och med-
lem i Vetlanda fotoklubb. 
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Efterlysning - repris 
 
För många år sedan delades det ut en fin 
lampa, modell Strindberg, med frostad 
kupa och Ramkvillasmycket ingraverat på 
kupan, till alla som blev årets Ramkvil-
labo. Om någon i vår socken har fått en 
sådan lampa och den av någon anledning 
inte används – skulle jag väldigt gärna 
vilja köpa kupan. Min har gått i tusen bi-
tar sorgligt nog. 
 
Ring 072-522 30 20 eller mejla 
maria@lamme.se - tack, tack. 
 
Maria Lamme 
 
 

Minnen från ungdomen 
i Skärbäck 
 
Fortsättningsskolan 
Efter sex år i folkskolan fick man gå i två 
fortsättningsskolor. De var inlagda dels 
på vinterlovet och dels på sommarlovet. 
Den första var förlagd till skolan i Skär-
bäck under ledning av magister Moqvist. 
Ämnet var en allmän fördjupning men 
jag tror att vi fick ”lukta” lite på engels-
kan. Den andra var förlagd till Ramkvilla 
skola med elever från hela socknen. Här 
var ämnet jordbruk med upprättande av 
foderstater, som jag snabbt tog med hem 
för tillämpning i mjölkproduktionen trots 
pappas tveksamhet. 
 
Hermods 
Jag var väl intresserad av att studera vi-
dare, ivrigt påhejade av Moqvist och 
framför allt av mamma, som själv hade 
önskat att få läsa till barnmorska. Nåväl 
jag köpte en realskolekurs på Hermods, 
som var ett respektabelt skolföretag. Det 
var naturligtvis alla tänkbara ämnen i en 
sådan kurs. Förutom historia mm mm var 
det språk. Tyska och engelska som man 
genom fonetisk skrift skulle lära sig rätt 
uttal. När det gällde engelskan var 
mamma till stor hjälp då hon själv tidi-
gare läst en hermodskurs i engelska. 
Tyskan tyckte jag var svår med sin gram-
matik. Sen fick jag kontakt med den 
svenska litteraturen och poesin. Vi, jag 
fick detaljstudera Runeberg med Fänrik 
Stål, Tegner med Fritjofs Saga och Snoil-
sky med Svenska bilder. Det var en ge-
nomgripande genomgång av dessa dik-
ter, som gav mig mycket och lärde mig 
förstå och uppskatta lyrik, vilket jag har 
haft glädje av i hela livet. Sedan var det 

genomgång och studie av då aktuella 
svenska prosaförfattare, som Strindberg 
m fl. Fick vidare kontakt med litteratur 
genom bl a ”Jordbrukarnas Förenings-
blad” nuvarande ”Land”. Se nedan. 
 
Ungdomsberedskapen 
Under beredskapsåren (d v s krigsåren 
för 2:a världskriget 1939-45) startades en 
ungdomsberedskap där ungdomar upp-
manades att samla in allt tänkbart för 
återanvändning. Det var glas, metaller, 
kottar för eldning mm samt hjälpa till i 
jordbruk med binäringar. Själv anmälde 
eller anmäldes jag till denna beredskap. 
För allt man bidrog med fick man poäng 
som gav olika vinster. Med flitigt arbete 
kunde jag redovisa högsta poäng och 
fick högsta vinsten som var ett inramat 
porträtt av kung Gustav V. En riktig dyr-
grip. 
 
Jordbruket 
Pappa behövde en hel del hjälp i jordbru-
ket och i skogen. Jag slets mellan min 
hermodskurs och min lojalitet mot 
pappa. Tyvärr blev väl studierna lite li-
dande eller försenade. Men då jag nu var 
nästan vuxen (13 år) var det bara att ta 
tag i plog och harv. Plogen var nog det 
jobbigaste innan åkrarna var stenröjda. 
Pappa var noga med att plöja djupt för 
att få ett tjockare matjordsskikt. Det in-
nebar att man stötte på ett otal massa 
stenar eftersom tidigare brukare plöjt 
mycket grundare. Till hjälp vid upptag-
ning av stenarna hade jag en hacka 
sittande på ploghandtaget, så det var 
bara att ta den till hjälp för att få upp ste-
narna och lägga dem på det plöjda. Det 
innebar att det till våren var ett enormt 
arbete att köra bort all sten. Men det var 
inte bara en hacka som medföljde, jag 
hade alltid ett hermodsbrev med på plo-
gen, så när hästen behövde vila läste jag 
ett avsnitt på kursen. Jag var ju inte rik-
tigt fullvuxen, så när plogen gick på en 
sten reste den sig och jag fick ordentligt 
med stryk på bröstet. 
 
Skogen 
Skogen var en viktig del i verksamheten. 
Vi fick hjälpa till med avverkningar och 
inte minst vid vedhuggning. Det nya 
stora huset slukade en hel del ved, som 
skulle köras hem och sedan kapas upp på 
vedbacken. Vid avverkningen var det vik-
tigt med ett fällhugg, som angav den rikt-
ning trädet skulle falla. Sen var det ju 
sågningen. Pappa hade köpt en modern 
stockasåg, som var hyveltandad. Det var 
väl Håkan och jag som sågade i varsin 
ände på sågen. Det var lite annorlunda 

mot dagens motorsåg. I skogsarbetet 
ingick också skogsplantering. Då inkalla-
des grannar och skolungdomar för 
arbetet. Först ett gäng med vuxna som 
hackade en ruta i marken och sedan en 
grop med förhoppningsvis en del jord. 
Sen kom de yngre med plantor som de 
planterade i gropen. Man kunde också så 
frö för tall eller gran. Vi samlade kottar 
som fick torka och lämna sitt frö. 
 
Flottning och lingonplock 
Efter en skogsavverkning kördes stock-
arna ner till Skärlen. Vi hade en sk värm-
landskälke som var låg och därmed lät-
tare att lasta. Stockarna lades upp i tra-
var vid sjön. Sen på våren var det dags 
för flottning. Man satte ihop stockar med 
kedjestumpar så att man fick en rymlig 
läns som kunde rymma alla stockarna. 
Vid dessa tillfällen brukade Johan Abra-
hamsson komma för att hjälpa till med / 
övervaka arbetet. Stockarna flottades se-
dan till ångsågen i Hulu, som ägdes av 
just Johan Abrahamsson. Senare överlät 
han sågen till Erik Skärle. Till skogsuppgif-
ter ingick också lingonplockning. Alla vi 
barn i Medeltorp var med i skogen för 
lingonplockning. På den tiden fanns det 
gott om lingon så vi kunde plocka ansen-
liga mängder. 
 
Paul Josefson 
Fortsättning följer i nästa nr 
 
 

 
____________________________ 
 
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:maria@lamme.se

