En ny Ringamålabok?
År 1952 utkom Ringamålaboken. Boken behandlar tiden från 1872, då Ringamåla
enligt regeringsbeslut skulle bli en egen församling genom avknoppning av Asarums
norra del fram till 1 jan 1952, då Ringamåla upphörde som egen kommun.

Varför en ny Ringamålabok?
Av vilken anledning vill vi skriva en Ringamålabok del 2?
En förhoppning är att en ny hembygdsbok ska bidra till att befästa och kanske
förstärka känslan av samhörighet hos oss som bor i Ringamåla. Att bibringa känslan
att vi har något gemensamt att vårda och värna. Det kan vara att vårda gemensamma
minnen från skoltid och ungdomsår. Det kan vara att värna om föreningsliv, traditioner,
natur och livsmiljö, värna om förskolan, kyrkan och den församlingsverksamhet som
ännu finns.
Den ”gamla” Ringamålaboken är trots sina 266 sidor ingen fullständig beskrivning av
ringamålabygden, dess människor, verksamheter och företeelser. En ny Ringamålabok
skulle kunna fylla igen några ”luckor” men framför allt komplettera med mer bildmaterial.
En ny Ringamålabok bör dock huvudsakligen behandla utvecklingen i Ringamåla efter
1952.`

En arbetsgrupp har bildats
En arbetsgrupp har bildats med syfte att försöka förverkliga tanken på en bok. Gruppen
har träffats några gånger under våren. Träffarna sker i studiecirkelform inom Studieförbundet Vuxenskolan. Hela projektet är underställt Ringamåla Hembygdsförening.
Arbetsgruppen består av Arvid Edvardsson, Britt Karlsson, Johnny Håkansson, Pär-Ove
Olsson, Eva Henriksson, Gudrun Knudsen samt undertecknad.

Material finns men mer behövs
Vi har redan samlat in mycket material i form av gamla fotografier. Men vi behöver mer,
och nu vädjar vi till alla ringamålabor såväl boende i Ringamåla som utflyttade med rötter
i Ringamåla.
Vi vill ha: Gamla fotografier. Vi skannar hela albumsidor, så du behöver inte ta loss några
kort från albumen. Vi vill också ha era berättelser. Det kan vara något särskilt minne från
barndomen, från skoltiden. Hur var din skolväg? Vad fick du hjälpa till med hemma? Ditt
första arbete? Vad gjorde ni på fritiden? Var köpte ni mjölken? Var handlade ni till vardags?
Minnesbilder från någon av ortens handelsbodar, Intressanta personer du särskilt minns.
Seder och bruk: Vilka lekar lekte ni? Traditioner, talesätt och skrock…..

Finansiering
Att ge ut en bok kostar pengar. Så snart vi bestämt oss för en ny ringamålabok, innehåll och
upplägg, kommer vi att söka sponsorer. Även här vill vi gärna ha Din hjälp.

Vill Du medverka i projektet, är Du välkommen
Det går bra att när som helst kontakta någon av oss i arbetsgruppen. Du kan genom din medverkan påverka innehållet i boken.
Lennart Olofsson
Sammankallande
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