
 

Inger Lundberg till minne 
Skärtorsdagen nådde oss meddelandet om Inger Lundbergs bortgång. 

Inger var en eldsjäl och klippa i Ringamåla församling. Det gällde allt från 

diakoni till vården av kyrkans inventarier.  

Alltid glad och positiv lämnar hon ett ljust minne efter sig. 

 

 

Sommarens gudstjänstprogram 
Juni 
Söndag 3/6 kl 11. Heliga Tref. Ekumenisk gtj på Kastellet.  J. Fykman 

Söndag 10/6 kl 11. Mässa. J. Fykman 

Söndag 17/6 kl 11. Gudstjänst  J. Fykman 

Lördag 23/6 kl 11. Midsommardagen. Sammanlyst till Asarum 

Söndag 24/6 kl 11.Helige Johannes dag. Friluftsgudstj. Försam- 

lingshemmets trädgård. 

Juli 
Söndag 1/7 kl 11. Mässa.  

Söndag 8/7 kl 11 Apostladagen. Gudstjänst 

Söndag 15/7 kl 11. Mässa M. Lundgren 

Söndag 22/7 kl 11. Gudstjänst  M. Lundgren 

Söndag 29/ 7 kl 11. Mässa  J. Fykman 

Augusti 
Söndag 5/8 kl 11. Friluftsgudstjänst i Öjamåla. K. Elmblad 

Söndag 12/8 kl 11. Mässa J. Fykman 

Söndag 19/8 kl 11. Friluftsgudstjäns i Slänsmåla. K. Elmblad 

Söndag 26/8 kl 11 Mässa 
 

Ansvarig utgivare och redaktör  Lennart Olofsson 

Text och foto där ej annat anges: Lennart Olofsson 
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Vår i Ringamåla 

 
Vårsådd i Kullemåla 

 

Nu är det brådska i all naturen, Just därnere vid grinden, i linden 

Heimdal stöter i horn:  Fågeln reder sitt bo, 

Hör, hur det växer!  Se, hur det växer! 

Nu kommer liv i mänskor och djuren, Flyger i kapp med vårliga vinden 

Och bonden strör sitt korn  Utan all rast och ro 
 

Högt däruppe vid holken i trädet Nu Kommer våren, snart ha vi sommar, 

Staren gnisslar och gnyr.  Som till vår hugnad och tröst 

Märk, hur det växer!  Växer och blommar. 

Marken kastar det vintriga klädet, Kommer väl ännu den kyliga kåren, 

Kölden viker och flyr.  Friare andas vårt bröst. 
 

Ur ”Minnessånger” av Carl Forstheim, komminister i Ringamåla 1899-1941 

 

 

Inger växte upp  i Härnäs. Hemmet präglades 

av gudstro och kyrksamhet. 

Inger utbildade sig till sjuksköterska i Växjö. 

Efter tjänstgöring först i Ystad och sedan i 

Kristianstad, där hon var klinikföreståndare på 

Kristianstads lasarett, återvände hon tillsam-

mans med maken Kaj till hembygden. De sista 

åren som yrkesverksam var hon distriktsskö-

terska i Svängsta och Ringamåla. 

Inger  var kyrkvärd, sjöng i kyrkokören och var 

som Lutherhjälpsombud drivande i kyrkans 

internationella hjälpverksamhet. Hon gjorde 

också en stor diakonal insats på hemmaplan. 

Hon agerade för att det skulle byggas äldre-

bostäder i Ringamåla. Resultatet blev de mark-

lägenheter kommunen byggde i Långeboda. 

Inger var aktiv i tillblivelsen av de 

 



Vintern som äntligen kom 

 

 
 

I  pulkbacken  - Vintersport på Tvättgylet 
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Paus i fisket  -  Dags för fika och korv 
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Ringamåla i topp – eller församling i utförsbacken? 
Att Ringamåla åter hamnade i topp bland länets församlingar när det gäl- 

ler insamlade kollektmedel, kan inte dölja det faktum att vår församling  

befinner sig i utförsbacken. För att stoppa pågående förfall krävs krafttag.  

För att vända utvecklingen krävs under.  

Visioner och långsiktiga strategier har kostat miljoner att formulera. Om  

detta må man tycka vad  man vill, men nu måste de fina formuleringarna 

omsättas i handling. NU!  
   
”Medan gräset växer dör kon”. 

När Emma Andheim kallade till luciaövning i höstas, kom ett femtontal  

barn från församlingen. Dessa barn borde naturligtvis fått chansen att  

fortsätta sjunga. När Emma slutade borde någon tagit över och ”fångat”  

in dessa glada sjungande barn: Men inte! Varför?  

”Medan gräset växer dör kon”. Ingenstans passar det gamla ordspråket 

bättre än denna passivitet från kyrkans ansvariga. 
 

Gudstjänsten – ”Navet” i församlingen – Nysatsning 2012 
På initiativ av vår nya kyrkoherde beslöts att vi i år 2012 skulle satsa på  

två centrala verksamheter: Gudstjänstlivet och konfirmandarbetet. När 

halva kyrkoåret snart passerat kan jag konstatera att beträffande söndags- 

gudstjänsten är allt sig likt frånsett att prästen åter klivit ner från predik- 

stolen och att vi nu har mässa två gånger i månaden mot tidigare en gång.  
  

Hur får vi mer levande gudstjänster? 
En verklig förändring kräver mer än några kosmetiska förändringar i 

organisation och liturgi. 

För det första måste gudstjänsten bygga på medverkan av församlingen.  

Då menar jag medlemmar i församlingen eller med anknytning till för- 

samlingen. Externa solister kan förhöja stämningen vid enstaka tillfälle  

men lånade fjädrar är ändå bara lånade fjädrar.  

För det andra måste vi inse, att utan medverkan av barn och ungdomar,  

kommer kyrkan och församlingen obevekligen att somna in.  

För det tredje: Insatser till förändring måste ske NU! Vi kan inte och 

ska inte  vänta tills vi får tag i den musikpedagog som ska göra det! 

Vi har väntat länge nog. Allt för länge! Och vad är det som säger att vi  

hittar denna goda fe som med ett trollslag ska se till att ”fylla våra  

kyrkor med Kristusinspirerade människor” 
 

Visioner är bra men realism bättre    
En god och realistiskt målsättning bör vara att det vid varje gudstjänst  

ska finnas moment där barn och/eller ungdomar medverkar.  
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Jan Wallin är som pastoratets organist ansvarig för pastoratets musik- 

verksamhet. Jan har visat stor initiativförmåga och kraft i genomföran- 

det av Ringamåla Musikfestival under tre år. En utmaning om än inte  

lika spektakulär bör vara att fånga in och inspirera de barn och ungdo- 

mar som bevisligen finns och som bevisligen vill medverka i våra  

kyrkor.   

    Lennart Olofsson 
 

 
Vi sjunger gärna i kyrkan men vem frågar oss? 

 

Genom dopet upptagna 2011 
 Emma Kathryn Stromberg   

Otto Ulf Erik Gillberg 

Elsa Linnea Henriksson 

Gottfrid Daniel Bylund 
 

Under år 2011 avlidna församlingsmedlemmar 
Hans Åke Ingmar Olsson,  Hovmansbygd  2011-08-19 

Inga Gunnel Gustafsson,  Norra Hoka  2011-01-10 
 

Kyrkotillhöriga i Ringamåla Församling 2012-01-01 
485 kyrkotillhöriga. Totalt boende i församlingen 580. 

84 % av boende i Ringamåla är medlemmar i Svenska kyrkan.  
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Ringamåla i topp 
Sammanställningen av 2011 års kollekter visar att Ringamåla återigen ligger 

 i topp, när det gäller insamlat belopp per församlingsmedlem. Bland länets 

församlingar hamnar  Ringamåla i en klass för sig med 115 kr per medlem. 

Asarums församling hamnar i botten tillsammans med Karlskrona stadsför- 

samling med 6 respektive 5 kr.  

I absoluta tal  lade ringamålaborna förra året 56 517 kr i kollekthåven.  

Asarums kyrkobesökare bidrog med 51 649 kr. 
 

Fasteinsamlingen avslutad  
Palmsöndagen avslutade fasteinsamlingen med sedvanlig sopplunch. Även 

i denna aktion manifesterades ringamålabornas stora generositet.  

Fasteinsamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete, tidigare 

Lutherhjälpen,  pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen. Före 

Fastlagssöndagen samlas några församlingsbor en kväll för att tillverka 

pappersblommor till fastlagsriset, som man sedan säljer efter gudstjänsten. 

Midfastosöndagen säljer man bröd i vapenhuset. Under hela fastan står  

Inez utanför COOP i Svängsta och skramlar med insamlingsbössan.  

Årets resultat blev 3700 kr. Till detta skall läggas de kollekter som under 

fastetiden gått till kyrkans internationella arbete.  

Alla engagerade och givare är värda ett stort tack!  
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Ulla-Britt slutar  - Egna trädgården väntar 
Strax före jul slutade Ulla-Britt Johansson efter 16 års tjänst som kyrkogårds-

arbetare i pastoratet. Ulla-Britt har trivts med arbetet. Även om hon varit en- 

sam  i Ringamåla de senaste tolv åren har hon inte lidit av ensamheten. 

 

”Jag har inte ont av att vara ensam och förresten är man sällan helt ensam på 

kyrkogården. Det kommer ofta 

besökare till kyrkogården och 

många vill prata en stund. 

Ibland kommer någon från för-

valtningen i Asarum och så är 

ju Anne här ett par gånger i 

veckan.” 

Ulla-Britt har varit mycket 

uppskattad för sitt arbete på 

kyrkogården.  

Men vad ska hon ägna sig åt  

nu som pensionär? Resa?  

Nej nu ska hon äntligen få  tid 

och ork att ägna sig åt sin egen 

trädgård. Där, invid den gamla 

sågverksdammen i Ysnamåla, 

hon med sin Bill slagit ner sina bopålar. Dammens gräsänder och den porlande 

Öjasjöbäcken genom  tomten bör ge inspiration och fond till fortsatt skapande i 

trädgårdskonsten. Vi säger tack för tiden i Ringamåla och lycka till.   

    Lennart Olofsson 

 
 

Vi är till för Dig 

Linda Robson, Pastorsexp. vardagar  kl. 10-12 tel 32 86 00 

Karin Elmblad, Kyrkoherde   tel 32 86 10  

Jonas Fykman,  komminister  tel 32 86 11  

Anne Torvaldsson, kyrkvaktmästare  tel 32 86 21   

Alf Olsson, kyrkogårdschef,  tel 32 86 29 

Lennart Olofsson ordf. R.kyrkoråd  tel 32 51 66  

 

ANLITA KYRKTAXIN!   Telefon 32 89 50  
 
Taxicheckar köper du hos kyrkvaktmästaren, värdinnan eller på 
församlingsexpeditionen. Du betalar 20 kr tur och retur.  
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F Ö R E N I N G S – I N F O 

Besök Ringamålas hemsida        www.ringamala.se  
 

Ringamåla Hembygdsförening 
Program för sommaren och hösten 2012 
Juni: 23/6 Midsommardagen. Fest på Ringamåla idrottsplats 

Juli: söndagar. Öppet Hus på Nissagården, 13-17 

Varje söndag musik samt tre olika hantverkare, som visar 

och säljer sina alster. Hela programmet på hemsidan. 

Tips och bingo. Kaffe med hembakat. 

Juli: 28/7. Slåtterdag, Ihre naturreservat, 9.00 

Augusti: Söndag 5/8 Friluftsgudstjänst i Nissagården.   
September: Söndag 2/9. Ringamåladagen. Öppet hus i Ringa- 

målabygden. Försäljning av kaffe och våfflor samt utställning av 

flera hantverkare i Nissagården. 

Oktober: Kulturnatten. Hembygdsföreningen medverkar. 

November: Höstfest i Nissagården. Datum meddelas senare.  
 

Ringamåla Röda Kors- Ringamåla församling 
20 maj. Vårfest . Efter gudstjänsten inbjuds till middag och   

samkväm i Församlingshemmet.  

Till en kostnad av 60 kr bjuds ni på Vårlunch, Vårmusik och  

Vårkänslor! 

Anmälan senast måndag 14/5 till telefon 328600 eller till 

Eva Henriksson telefon 324216.  
 

Vävstuga i Ringamåla 
I Ringamåla skola startar vi en vävstuga, som kan bli en liten sam- 

lingspunkt för skapande inom textil. 

Funderar du över något så ring till Karin Magnusson, tel 62125. 
  

Ireortens biodlarförening 
Söndagsträffarna vid Ire naturskola  

fortsätter på samma sätt som förra  

sommaren.  Där tittar vi till de två  

bisamhällen som finns där pratar lite 

och fikar. Träffarna börjar den 6 maj 

kl 10. Sedan   fortsätter de f.r.o.m 

söndag 20 maj t.o.m 8 juli.  

Kom gärna och hälsa på så visar och berättar vi vad vi håller på med. 

Antal medlemmar i föreningen är nu 20 stycken. En ökning med fem med- 
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lemmar sedan förra året. Nya medlemmar är välkomna och har ni frågor eller  

är intresserade av att börja med biodling är ni välkomna att kontakta Lars 

Nilsson i Grimsmåla eller Nils-Erik Svensson i Högaböke. Nybörjarkurser 

startar upp regelbundet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening 

Momssituationen I mitten av februari skickade vi in en begäran om ompröv- 

ning av det besked vi tidigare fått från skattemyndigheten. Detta efter att ha 

ändrat våra stadgar, fastighetsavtal samt driftavtal med Karlshamn energi.  

Efter detta har vi också på begäran av skattemyndigheten kompletterat med  

en driftsbudget för de kommande fem åren . 

På skattemyndigheten i Västervik säger man nu att vårt upplägg pekar på att  

den avgift vi kommer att få in från medlemmarna för fibernätet är marknads- 

mässig och att vi därför borde bli momsregistrerade fullt ut. Men man vill  

inte lämna något skriftligt besked på detta förrän den centrala utredning som 

pågår på Skatteverket är klar. Denna utredning har man lovat skall vara klar 

före sommaren.  

Projektering av fibernätet. Länsstyrelsen anser risken som minimal att vi  

får ett negativt besked från skattemyndigheten och anser därför att vi kan  

starta upp vårt projekt.  

Innan vi kan börja gräva ner fiber, måste hela fibernätet projekteras, dvs.  

alla grävsträckor planeras i detalj och allt material beställas. Denna projek- 

tering kommer vi att beställa från Karlshamn Energi som i sin tur har PEAB 

 i Växjö som underleverantör. Projekteringen kommer att ta ett antal veckor  

att genomföra och för att hinna bli klar före sommaren har styrelsen beslu- 

tat starta upp med denna så fort som möjligt.  

Projekteringen kommer att kosta lite pengar, men efter samråd med Läns- 

styrelsen har vi fått lov att använda det förskott vi redan fått.  

Tidplan Vi har gjort en preliminär tidplan som bygger på att vi får ett po- 

sitivt besked från skattemyndigheten under maj eller senast juni månad.  

Denna innebär att projekteringen skall vara klar under maj-juni. 

Betalning av insats Så fort vi fått klart från skattemyndigheten kommer vi  

att begära in den första insatsen. Detta kan ske redan under juni månad.  

Det första beloppet är beräknat till 8000 kr. Den andra delen av insatsen är 

planerad till augusti-september och är beräknad till 6000 kr. Den tredje delen  

av insatsen är planerad till december och är beräknad till 4000 kr.  

Den sista delen på 4000 kr är en anslutningsavgift och tas ut när fibern för 

respektive fastighet aktiveras och fungerar.  

Avtal med Karlshamn Energi. Den 23 april träffade vi Karlshamn Energi  

och skrev på avtalet om fiberanslutning. I avtalet erbjuder KEAB leverans  

av fiberanslutningar till 78 fiberkunder samt 16 kunder med slanganslutning  

vid tomtgräns.      

     Styrelsen 
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Romernas situation – inte utrymme för drömmar 
”I Serbien drömmer man inte”. Det svaret fick jag av en femtonårig romsk  

tjej i Belgrad på min fråga om hennes drömmar och tankar om framtiden.  

Jag hade just fått veta att hon avslutat sin gymnasieutbildning efter bara  

några veckor. På grund av trakasserier och regelrätta mordhot hade hon  

tvingats sluta en utbildning som hade kunnat ge henne en chans i livet.  

En chans till arbete och ett drägligt liv. Jag tyckte jag var väl påläst om  

romernas situation i Östeuropa och Balkan inför mitt besök i mars. Att  

romerna är utsatta för diskriminering och trakasserier och hot, hade jag  

läst och hört om men ställd inför denna unga intelligenta, moderna och  

medvetna tonåring, blev jag konkret varse om den brutala sanningen:  

Att det för henne inte ens finns utrymme för drömmar om ett värdigt liv.  
 

Dålig ekonomi en orsak till diskrimineringen 
Naturligtvis är dessa länders dåliga ekonomi och höga arbetslöshet en för- 

klaring till ökad social spänning. Vid ekonomisk stagnation och arbetslös- 

het letar man  efter syndabockar. Romer, sexuellt avvikande och andra mi- 

noritesgrupper buntas ihop till ett kollektiv som majoritetssamhällets med- 

borgare får avreagera sig på. Så gjorde Hitler och så sker idag på många  

håll i Europa. Den mest skrämmande utvecklingen ser vi idag i Ungern.   
 

Romer 500 år i Sverige 
Romernas situation har den senaste tiden uppmärksammats extra mycket i 

media. SVT har haft flera reportage, liksom radion. Anledningen är att det  

i år är 500 år sedan den första dokumenterade förekomsten av romer i  

Sverige. En annan anledning är flera fall av uppmärksammade avvisningar,  

bl.a. där familjer splittrats genom att föräldrarna avvisats till skilda länder. 

Kyrkans Tidning har i flera nummer beskrivit romernas situation, bla. vad  

som sker med dem som inte har någon bostad att återvända till. (KT nr  

2012 nr 2 ). I ett nummer (KT nr 14/15) berättas om två fall av romska barn i 

Sverige, som blivit apatiska och en flicka måste sondmatas. Detta på grund  

av traumatiska upplevelser i samband med avvisning. Dessa reportage i  

Kyrkans Tidning har stärkt mig i min uppfattning att vi, dvs. Asarums pas- 

torat, Ringamåla församling och Ringamåla Röda korskrets gjorde rätt, när  

vi i somras tog beslutet att ta oss an och hjälpa den familj från Serbien som  

hade fått ett sista avslag från migrationsverket och som nu förtvivlat sökte  

vår hjälp. Vad annat kunde vi gjort? 
 

Flyktingprojektet    
Vid Kyrknämndens sammanträde 2011-08-30 informerade undertecknad  

om det flyktingprojekt Ringamåla Röda korskrets inlett. Kyrknämnden  

beslöt ställa sig bakom projektet och tillstyrkte ett första bidrag på 7625 kr. 
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Projektet: 
Målgrupp: Flyktingfamilj på fem personer 

Kristna Romer från Serbien. Modern internflykting från Kosovo.  

Familjen har ansökt om asyl pga. etnisk diskriminering i hemlandet.  

Övergripande mål:  

1.  Möjliggöra uppföljande eftervård åt en 4-årig hjärtopererad flicka.  

Minst 1 års uppföljning efter operation enligt läkarintyg. 

2.  Etablera kontakt med fungerande nätverk i Serbien för att följa upp famil- 

jens situation med avseende på basala rättigheter såsom rätt till fri skolgång,  

fri hälso- och sjukvård, rätt till bostad.  

Delmål: Att öka kunskapen om romernas situation som den mest diskrimine- 

rade folkgruppen i Europa.  

Tidsram: 2011-07-01  -  2013-07-01 

Projektansvarig: Ringamåla Rödakorskrets. 

Medansvarig: Asarum-Ringamåla pastorat 

Finansiering.  Pastoratets båda församlingars hjälpkassor har svarat för 

merparten av bidraget till familjens försörjning. Dessa kassor påfylls genom 

kollekter. Det är alltså församlingarnas gudstjänstbesökare som skänkt dessa 

pengar. Viktigt att ha i minnet, när man säger ”kyrkan hjälper”.  
Betydande belopp har även skänkts av syföreningar samt icke minst av enskil- 

da församlingsbor. Många har spontant frågat hur familjen mår och erbjudit 

hjälp. Stor kärlek och omtanke har visats på många sätt.  

 

 
 

Till alla som på olika sätt visat empati och medmänsklighet för vår flykting-

familj  vill jag som familjens kontaktman rikta ett stort och varmt TACK!  

    Lennart Olofsson 
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Elma plockar potatis  Erdoan har fångat storabborren i Tvättgylet 

 
Klapp och klangavslutning med Lucia i Svängsta kyrka 

 
Familjen bekänner sig till den serbisk-ortodoxa kyrkan och dess traditioner.  

Den 13:e januari firas ”Sveti Vasilije” efter helgonet Vasilije. Pappa Naser ber en bön 

om ett gott år. Därefter tänder han ett ljus, som placeras i en skål med ris. 

Jul och påsk firas ungefär som hos oss men  med en veckas förskjutning.  

 

Åter i Serbien 
Den  10:maj återvände familjen till Serbien. Där väntade en barack med ett rum 

på 14 kvadratmeter i en förort 30 km från Belgrads centrum.  
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Projektet avslutas 
Med familjens återvändande är projektet avslutat för Ringamåla Röda kors och 

Kyrkans del. Från familjen vill jag framföra ett stort tack till Ringamåla Röda 

Kors för ett helhjärtat engagemang. Till sist tack till Alve Svensson för vilken 

det var en självklar Kristi gärning att ta hand om familjen. Alve var tf. kyrko-

herde, när familjen sökte kyrkans hjälp. 

För dem som även i fortsättningen långsiktigt vill hjälpa familjen finns möjlig- 

het att skänka pengar till den fadderförening som bildats. 
 

Fadderföreningen Elmas vänner 
Elma var namnet på en romsk flicka i Serbien. Hon led av ett medfött hjärtfel 

och dog 2,5 år gammal, eftersom hon var född i fel land av en mamma, som 

saknade de rätta identitetshandlingarna. Hon dog därför att familjen saknade 

möjlighet att uppbringa de 60 000 kr en operation skulle kosta.  

Elma är också namnet på flicka nummer två i familjen. Även denna Elma  

visade sig ha ett livshotande hjärtfel. Sannolikt av samma art som orsakade 

första Elmas död. Föräldrarna såg nu ingen annan möjlighet än att söka hjälp i  

ett annat land. Man sålde allt man ägde och lånade resten och köpte en enkel 

biljett till Sverige. Ett halvår efter ankomsten till Sverige blev Elma opererad  

på cardiologen i Lund. Operationen lyckades och Elma har nu genomgått den 

sista kontrollen 1 år efter operationen och befunnits helt frisk.  

Familjen har nu återvänt till Serbien.  
 

Målsättning med fadderverksamheten 

Barnen: 
- att möjliggöra barnens skolgång genom att bekosta den årliga avgiften 

för skolmateriel. 

- att möjliggöra för föräldrarna att förse barnen med kläder och skodon,  

så att de kan vistas i en vanlig integrerad skola utan att för klädernas 

skull behöva utstå mobbing.  

Familjen: 
- att vid behov hjälpa familjen med kostnader för mat, bostad, sjukvård,  

medicin mm. 

- att genom regelbundna kontakter med familjen och Röda Korsets 

kontaktpersoner i Serbien verka för att familjens grundläggande 

medborgerliga rättigheter tillgodoses. 
 

Vill Du bli fadder till ett av barnen eller skänka en summa till den gemen- 

samma fadderkassan för fortsatt hjälp till familjen, eller vill du bara veta mer  

om Fadderföreningen, ansvariga, kontroll etc., kontakta: 

Lennart Olofsson telefon 325166 eller Ann-Katrin Jönsson telefon 325005. 
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Fotofynd i Långeboda skola 
Då undertecknad för någon månad sedan fick veta att gamla skolan i Långe- 

boda skulle tömmas och att de inventarier som fanns kvar skulle köras till 

soptippen, blev det inte mycket tid för fundering.  

Jag visste, att de gamla skolplanscherna fanns kvar liksom en del gamla kar- 

tor. Några skolböcker fanns också, som borde sparas. Efter telefonkontakt  

med kyrkoherde Karin Elmblad fick vi lov att tills vidare förvara  sakerna  

på vinden i Församlingshemmet. Jag började systematiskt gå igenom alla  

skåp och skrymslen och  till min stora glädje gjorde jag en hel del intres- 

santa fynd. Bl.a. två lådor med laborationsmateriel i fysik från Nordstedt.  

Till synes intakta och förmodligen oanvända. Det mest intressanta var ändå 

ett 30-tal gamla skolfotografier, som någon avfotograferat och satt i dia- 

ramar. Det äldsta fotot var från 1913.  

Varthän sakerna ska ta vägen får framtiden utvisa. Själv när jag en förhopp- 

ning om att kunna inrätta ett litet skolmuseum i Ringamåla. I detta bör byg- 

dens mest prominenta person i skolsammanhang, Verner Rydén, ha en given 

hedersplats. 

Verner Rydén, född och uppväxt i Högaböke, var socialdemokratisk ecklesia-

stikminister (skol- och kyrkominister) 1917-1919. Regeringen var en koali- 

tion av liberaler och socialdemokrater under ledning av liberalen Nils Edén. 

Rydén var under denna tid en av landets mest inflytelserika politiker. Mest  

känd är han dock som skolreformator och läroboksförfattare. Bl.a. skrev han 

flera läroböcker i matematik.  
                       Lennart Olofsson 

 
Härnäs skola före 1930   
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Långeboda 1946                     Lärare: Joseph Persson 
Barkre raden från vänster: Klas Svensson, Påk, Rolf Håkansson, Hög. Stig Svens- 

son, Eke., Åke Nilsson, Pie., Arvid Edvardsson, Eke., Erik Henriksson, Sva.,  Egon 

Lindqvist, Gyn., Arne Johansson, Ring., Aron Axelsson, Hög., Rune Svensson Lån.  

Bengt Bengtsson, Hög., Torsten Josephsson, Lång.,  Ove Svensson, Kull. 

Främre raden: Asta Svensson, Påk., Birgitta Håkansson, Pie., Sonja Svensson, Påk., 

Stina Karlsson, Lång., Britt-Marie Jensen, Hög., Ingegärd Svensson, Eke., Sonja 

Svensson Kull. 
 

 
Dannemarks skola år?        Klass?          Lärare: Tillström? 
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