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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2012 
 

 

 

 

Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet medlemmar i föreningen 239 st. (förra året = 258). 

Årsavgiften som varit oförändrat sedan år 2001 höjdes från och med år 2013 till 150 k per år 

för familj och 100 kr per år för enskild medlem. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ulla-Britt Kristoffersson, ordförande 

Kerstin Örnberg, vice ordförande 

Bo Törnqvist, sekreterare 

Jan Brejke, kassör 

Elisabeth Rapp, ledamot  

Dan Enarsson, ledamott 

Staffan Mobergh, ledamot 

Ullabritt Jeffring 

 

Valberedning: 

Karl-Olof Stenberg och Tage Andersson 

Carl von Döbeln, suppleant 

 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Sten Mattsson  

Wilhelmius Van Dorpel, suppleant 

 
Aktiviteter som genomförts 2012. 
 

Årsmötet ägde rum i Ludgo Bygdegård söndagen den 11 mars. 

 

Bredbandsutbyggnaden. 

Styrelsen tog initiativ till och genomförde möte i Bygdegården om planerna för framtida 

bredbandsutbyggnad. 

 

Framtidsplanering 

Styrelsen genomförde den 20 augusti ett heldagsmöte där planer för pågående och föreslagna 

projekt och visioner för föreningens framtid diskuterades. 

 

Arkivarbete 

Arbete med iordningsställande av vårt arkiv pågår med t.ex. digitalisering. 

 

Öster Malma om Lambart von Essen 

Söndagen den 3 juni var vi ca 25 personer som kom till Öster Malma och fick höra Hans von 

Essen berätta om sin far Lambart von Essen.  

Eldsjäl, pionjär och skolchef i 35 år på Öster Malma Jaktvårdsskola, hans brinnande intresse 

för djur och natur. Vi började inne på det nyöppnade jägarcaféet och avslutade sedan ute i 

viltgården där vi fick se bl.a. fjällgåsen. 

 

Naturvandringen 

Som skulle genomförts den 17 juni fick ställas in på grund av ruskväder. 
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Torpesta Kvarn 

Torsdag e.m. den 28 juni hade vi en städdag vid kvarnen. 

På lördagen den 30 juni genomfördes en visafton vid kvarnen med Sättersta hbf som arrangör. 

Nytt deltagarrekord 
 

Musik-Lyrikgudstjänst  

var det som sedvanligt i Spelviks kyrka söndagen den 12 augusti. Hembygdsföreningen bjöd 

på kyrkkaffe. 

 

Arkivens dag 

Lördagen den 10 november på ”Arkivens dag” hade även vi öppet där bilder och filmer 

visades, vilket tydligen var väldigt uppskattat. Det kom så mycket folk att jag inte hann med 

att fotografera men denna bild från gästgivaregården i Aspa var med i bildspelet. 

 

 

Ljusstöpning 

Genomfördes i bygdegården det lördagen den 24 november. 

 

 

 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

Bo Törnqvist, sekreterare 


