
Träffa Vetlanda Kommun 
 
Träffa oss på Vetlanda Kommun. Prata 
jobb och landsbygdsfrågor med rekryte-
rare och landsbygdsutvecklare. 
 
Datum och tid: 7 februari 15.30-17.30 
Plats: Puttes Lanthandel 

 
 
Frukost på Dalbo 
 
Ett stort tack till Er som förgyllt våra tors-
dagsmorgnar och kommit och ätit fru-
kost! Det har varit härliga tillfällen med 
många samtal och skratt! 
 
Nu är det så att av olika anledningar 
måste vi göra ett uppehåll, åtminstone 
under januari och februari månader. Vi 
hör av oss så snart vi kan komma igång 
igen! 
  
Cajsa, Karin o Birgit 

 
 
Örjansklubben 
 
Nytt år betyder framförallt två saker: 
 
1: Dags att betala ny medlemsavgift. 
Medlemsavgiften är samma som tidigare 
500kr för familj och då räknas alla barn 
upp t o m 17 år.  
200kr för vuxna 
100kr för barn t o m 17 år. 
 
Medlemsavgiften kan antingen betalas 
hos Putte eller via Swish till 123 596 45 
15 
 
2: Nya nyårslöften… vilken tur att vi i Ör-
jansklubben erbjuder träning i alla dess 
former. Vill man träna på egen hand så 
går det alldeles utmärkt att träna på ute-
gymmet även så här års. Vill man träna i 

grupp så finns det följande möjligheter i 
gymnastiksalen mellan kl 18.30-19.30; 
Måndagsgympa, vi blandar pulshöjande 
låtar med styrkelåtar. Torsdagar är det 
cirkelträning. Vi kör styrka på stationer 
som vi varierar. 
 
För att delta på träningen ska man ha be-
talt medlemsavgift och deltagaravgift. 
Deltagaravgiften täcker både måndagar 
och torsdagar och är 200kr/termin för 
vuxna och 100kr/termin för barn. 
 
Håll även utkik på Ramkvillas facebook 
sida. Där kommer vi ut med tillfälliga trä-
ningar som t ex Box men även nytt för i 
år, skivstångspass! 
 
Årsmöte 
Söndagen den 19:e februari är det dags 
för Örjansklubbens årsmöte. Mötet hålls 
i klubbstugan (den lilla byggnaden vid ån 
i Ramkvilla) och startar kl 14.00. Vi bju-
der på smörgåstårta så skicka gärna ett 
sms ifall du tänkt närvara till 0703435286 
så vi vet hur många som kommer. 
 
Avslutar med att tacka Bertil Johansson 
för snabbt agerande när snön kom vilket 
gjorde att flera längdåkare i trakten hann 
få några km skidåkning i benen runt golf-
banan. Nu hoppas vi på mer 
framöver. 
 
Jimmi Olsson ordförande 
 

 
Info från Skärbäcks kul-
tur och turistförening 
 

Kallelse till årsmöte  
 
Medlemmar och andelsägare hälsas väl-
komna till årsmöte för verksamhetsåret 
2022. Tid och plats: Lördag 25 februari kl 
11.00 i Skärbäcksgården (det finns också 
möjlighet att ansluta digitalt).   

Efter årsmötet hoppas vi att kunna grilla 
korv på den nya grillplatsen! Om vädret 
tillåter.  

Läs hela kallelsen och dagordningen på 
hemsidan, www.skarback.com. Mail 
kommer också att skickas ut.  

"Fössta tossdan i mass" 
 
Välkomna att återigen fira "Fössta toss-
dan i mass" - Smålands egen nationaldag 
- i Skärbäcksgården. Förutom kaffe och 
tårta kommer det att bli något föredrag. 
Vilket är i skrivandet stund inte bestämt, 
men håll utkik på hemsidan, facebook el-
ler mailutskick.  
 
Tid och plats: torsdag 2 mars kl 15.00 i 
Skärbäcksgården.  
Avgift 50 kr swishas eller betalas på plats  
 
Medlemsavgift 
 
Dags att betala medlemsavgift för 2023! 
Medlemskap kostar 150 kr per person 
och år (gratis under 18 år). Genom att 
vara medlem stöttar du föreningen och 
driften av Skärbäcksgården. Medlemmar 
får också billigare hyra av Skärbäcksgår-
den.  

Medlemsavgiften kan betalas genom 
SKTF:s bankgiro: 5934-1867, swish: 123 
297 83 85 eller direkt till vår kassör Ulla 
Grankvist.  

/Styrelsen  
 

 
Årets Ramkvillabo 
 
Det är dags att nominera personer till ut-
märkelsen Årets Ramkvillabo 2023. Hem-
bygdsföreningen delar ut utmärkelsen på 
årsmötet som hålls söndagen den 19 
mars.  
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Skicka förslag på namn och en motivering 
till info@ramkvilla.com eller lämna för-
slag och motivering till någon i verkstäl-
lande utskottet (Magnus Färjhage, Sture 
Lamme, Liselotte Franzén och Jan-Olov 
Karlsson) i hembygdsföreningen senast 
15/2. Det kan vara någon som gjort en 
särskild insats under 2022 eller någon 
som genom goda insatser under en 
längre tid gjort sig förtjänt av utmärkel-
sen. 
 
Vill samtidigt passa på att påminna om 
medlemsavgiften i hembygdsföreningen.  
 
Medlemsavgiften 
är 100 kr, ungdomar under 18 år 20 kr. 
Betala till bankgiro 5622-3811.   
 
Skriv ditt namn, på avin eller skriv in 
namn och adress vid betalning via inter-
net eller betala genom Swish: 
1235532981. Ange att det gäller med-
lemskapet och namn för den det gäller. 
Ramkvilla hembygdsförening 
 
Årsmöte med Ramkvilla Hembygdsför-
ening 
 
Planera redan nu in Hembygdsförening-
ens årsmöte som kommer att hållas sön-
dagen den 19 mars klockan 14.00. Åter-
kommer i nästa Magazin med mer in-
formation. 
 
Magnus Färjhage 
Ordförande 
 
 
 

Lite smått och gott från 
ordförande i Ramkvilla 
Golfklubb 
 
Inne på mitt tredje år av förtroende från 
medlemmarna är det väl på sin plats att 
jag presenterar mig. Peter Sidvall, 58 år, 
det är jag det. Jag bor i Sävsjö, sambo 
med Anne och har två utflugna barn. Jag 
har alltid varit en föreningsmänniska och 
varit engagerad i olika styrelseuppdrag, 
från förening till förbund. Idrott har alltid 
funnits i mitt liv, bandy, fotboll och bad-
minton har jag spelat aktivt och givetvis 
golf som glad amatör.  
 
Jag känner stort engagemang för Ram-
kvilla GK då det finns något unikt i före-
ningen och hela bygden, det jag kallar 
”Ramkvilla-andan”, det finns inget som 
är för svårt eller omöjligt, vi bara löser 

det. Uppdraget som ordförande har inne-
burit en hel del arbete, kanske något mer 
än jag tänkte, men det är så stimule-
rande att få leda en fin förening att det 
inte känns betungande. Till min hjälp har 
jag fantastiska styrelseledamöter, ban-
personal och skolungdomar som alla gör 
ett enastående jobb. Ej att förglömma 
alla som hjälper till ideellt. Vi står inför 
stora utmaningar i framtiden både eko-
nomiskt och miljömässigt. Föreningen 
jobbar för att ställa om till mer miljövän-
lig hantering av vår bana, t ex genom 
elektriska maskiner på banan. Detta för 
att minska vår användning av fossila 
bränslen.  
 
Tillsammans i Ramkvilla görs det mycket 
för att visa upp den fina pärla som Ram-
kvilla är och jag hoppas och tror att vi i 
golfklubben genom vår bana och cam-
ping drar turister till bygden som alla kan 
få nytta av. 
 
Vår slogan ”den lilla klubben med den 
stora gemenskapen” stämmer verkligen 
in på föreningen och lika mycket på Ram-
kvilla, jag är ödmjukt tacksam för det 
varma mottagande jag fått av alla, med-
lemmar och Ramkvillabor. 
 
Nu hoppas vi våren anländer snart så vi 
kan ut och spela golf på vår fina bana. 
 
Svinga lugnt // Peter Sidvall 
 
 

 
HLR 
 
I januari var jag, tillsammans med ca 15 
personer, på en kvällsutbildning i HLR 
(hjärt- och lungräddning) i Nygårdskyr-
kan. Vilket bra initiativ, stort tack till er 
som hjälpte till att ordna detta! Vill verk-
ligen rekommendera alla som får möjlig-
het att gå en liknande kurs. Så viktigt, 
kan rädda liv. 
 
Ett enkelt och konkret tips till envar som 
jag lätt kan vidarebefordra från kursen: 
Ladda ner 112-appen i din mobil, den ser 
ut så här: 
 
 

 
 
(bakgrundsfärgen är blå och siffrorna 
vita) 

 
När du installerar den i din mobil ska du 
ange åtkomst till plats. Om du är ute i na-
turen eller på okänd ort och du gör dig 
illa/ser någon annan göra sig illa så kan 
du öppna appen och direkt trycka på lu-
ren och 112 svarar. Tack vare platsåt-
komst kan de direkt se din position på 
exakt meter. En akututryckning kan på så 
vis vinna många viktiga sekunder/minu-

ter. 
 
Någon på gårdagens kurs tänkte helt 
krasst att ”det är bra när jag letar svamp i 
skogen, snubblar jag och bryter foten, 
ensam i skogen, kan jag ringa 112 och de 
ser exakt var jag är”. 
 
Så ladda ner appen du som kan – och gå 
en kurs i HLR när tillfälle ges. 
 
Maria Lamme 

 
 
 
____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2023 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  
 
 
 


