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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2010 
 

 

Vid årsskiftet 2010/2011 var antalet medlemmar i föreningen 268 st. (förra året = 277). 

Årsavgiften har varit oförändrat sedan år 2001 med 100 kr/familj och 75 kr/enskild. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ulla-Britt Kristoffersson, ordförande 

Per Durling, vice ordförande 

Bo Törnqvist, sekreterare 

Jan Brejke, kassör 

Raila Chapman, ledamot 

Elisabeth Rapp, ledamot  

Kerstin Örnberg, suppleant 

Dan Enarsson, suppleant 

 

Valberedning: 

Karl-Olof Stenberg och Tage Andersson 

Carl von Döbeln, suppleant 

 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Sten Mattsson  

Pim Van Dorpel, suppleant 

 
Aktiviteter som genomförts 2010. 
 

Årsmötet ägde rum i Ludgo Bygdegård söndagen den 7 mars. 

 

Natur-/kulturvandring genomfördes söndag den 13 juni under sakkunnig 

ledning av Hasse (”i Brostugan”) Berglund. Ca 25 personer deltog vid vandring i 

Spelviksområdet. Vandringen avslutades hos Tage Andersson i Sursa som också visade sin 

samling av gamla bruksföremål. 

 

Torpesta Kvarn. 

Förutom en städdag den 30 juni genomfördes en aktivitetsdag söndagen den 4 juli med 

visning och information av kvarnen. Arbetet med att försöka få igång kvarnen pågår och vissa 

förbättringar är avklarade. 

 

Musik-Lyrikgudstjänst. 

I Spelviks kyrka den 8 augusti i samverkan med Rönö församling genomfördes musik- och 

lyrikgudstjänst. Sång av gruppen ”SoLaMi” och dikter läster som vanligt av Ulf Hjertén. 

Hembygdsföreningen bjöd på kyrkkaffe. 
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Kulturdag 

Söndagen den 22 augusti samlades ca 30 personer vid Spelviks kyrka där vi med sakkunnig 

ledning av Kjell Taawo från Sörmlands museum fick höra om byggnader och bebyggelser 

från förr och nu. Avslutningen i det vackra vädret och den fantastiska miljön skedde i 

trädgården hemma hos Anette och Mattias på Övergården i Ånsund. 
  

 

Ludgomiddag 

Drygt 100 personer deltog lördagen den 2 oktober på middagen i Bygdegården. Information 

om traditionella sörmländska maträtter fick vi av Anna Lena Bergström, sång av Tore Berger 

och maten kom från Gnesta Strand. 

 

Årets ljusstöpning. 

Lördagen den 13 november stöptes ljus i Bygdegården med ledning av Gunilla Börjesson, 

Gripensberg. Årets nyhet var stöpning av ljuskronor. 

 

Bygdeband 

Arbetet med utläggning av information på Bygdeband har genomförts under året och pågår nu 

kontinuerligt. Bygdeband är ett samarbete mellan släktforskarföreningen Genline och 

Sveriges Hembygdsförbund. Är du intresserad av att titta på Bygdebands innehåll ska du 

skapa ett eget konto på www.familjeband.se  Det är en mötesplats på Internet för personer 

med intresse för familj, släkt och bygd.  

 

Torpskyltar 

Torpskyltar har under året placerats ut vid byggnadslämningarna efter Tollesundstorpen  

Fredgärdet, Stenhult, Ängstorp och Tittut.  

  

Informationsplats i Aspa. 

Fortsatt planering för informationsplatsen vid Aspa har senarelagts på grund av sjukdom. 

Målet är att under år 2011 med hjälp av Sörmlands museum, länsstyrelsen och markägaren på 

Över Aspa få upp informationsskyltarna. 

 

Hemsidan.  

Information om vad som hänt och vad som pågår i hembygdsföreningen finns också på vår 

hemsida. Adressen dit är: www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik.  

 

På uppdrag av styrelsen 

 

 

 

Bo Törnqvist, sekreterare 

http://www.familjeband.se/
http://www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik

