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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2013 
 

Årsmöte 

Söndagen den 10 mars var det årsmöte på Bygdegården. 30 personer var närvarande och det 

blev omval på alla platser i styrelsen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi höra och 

se bilder från Hasse Berglunds resor på Galapagosöarna – i Darwins kölvatten. 

Antalet medlemmar i föreningen var under året 230 st. (förra året = 239 st). Årsavgiften var 

150 kr per år för familj och 100 kr per år för enskild medlem. Styrelsen har under 

verksamhetsåret haft 6 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: 

Vakant 

Carl von Döbeln, suppleant 

 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Sten Mattsson  

Wilhelmius Van Dorpel, suppleant 

Digitalisering av arkivet 

Arbetet med att lägga informationen som finns i vårt arkiv på data har pågått även detta år och 

nu finns även alla våra bilder i datorns värld. Nu återstår att söka text och information om 

bilderna. Resultatet är att det blir enklarare att söka och att vi får en bättre överblick om det 

som finns arkiverat. 

Kommunbygderådet  

I Kommunbygderådets regi pågår projekt att hitta platser för service på fem platser i 

kommunen. Bidragspengar finns att hämta/söka. Hembygdsföreningen medverkar och 

diskussioner pågår med förslag på lämplig plats i vår hembygd. Kommunen är i förslaget 

indelad i fem delar där vi är en del i ”Servicepunkt Runtuna, Lid och Ludgo/Spelvik”. 

 

Spelviks kyrka 

På Sveriges Nationaldag den 6 juni 2013 i Spelviks Kyrka fick vi se och höra om den unika 

Spelviksskatten som gömdes för ca 3000 år sedan och hittades först år 1838 efter att en större 

sten bortsprängts i kyrkvallen. Inga Ullén från Historiska Museet visade oss och berättade. 

Gert-Owe Eriksson gav oss en detaljerad historia om 

det Kuhlhielmska vapnet som finns i kyrkan och om 

släkten Kuhlhielm. Anders Borg berättade detaljerat 

om vår senmedeltida Spelviks Kyrka. Sommarsånger 

sjöngs av vår kantor Sofia Mattsson bl.a. psalmer 

skrivna av Benny Andersson Hembygdsföreningen 

bjöd på kaffe i det vackra vårvädret och fotograferade 

gjorde Björn Örnberg. 
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Torpesta kvarn 

Ca 255 personer kom till Torpesta Kvarn lördagen 

den 29 juni 2013 och fick höra lite historik om 

kvarnen, området och mjölnarens liv innan den 

efterlängtade visaftonen genomfördes. Det var 

femte året i följd och återigen med nytt 

publikrekord. Aktiviteten sker i samarbete med 

Sättersta Hembygdförening. Foto Bo Törnqvist. 

 

 

 

Trollesunds säteri 

Söndagen den 22 september besökte ca 45 personer Trollesund. Johan och Alexandra Löwen 

tog emot, visade och berättade om en egendom som varit betydelsefull i bygdens historia. De 

bjöd på kaffe i vänstra flygeln där också bilder visades. 

 

Hemvändardag 

Söndagen den 27 oktober var det i samarbete med Bygdegårdsföreningen kultur- och 

hemvändardag vid bygdegården i Aspa. Ca 150 personer besökte oss. Marknad med 

närproducerat, lottförsäljning och kaffeservering med hembakat. Arkivet var öppet för 

intresserade och nyfikna. Bosse Törnqvist berättade och visade ett bildspel om Ludgos 

tillkomst under temat, Lär känna din bygd. Det rörde sig från istid till nutid. Bosse lovade 

fortsättning på temat vid kommande tillfällen. 

 

Ljusstöpning 

Sedvanlig ljusstöpning i Bygdegården genomfördes för elfte året i rad lördagen den 16 

november. 

 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

 

 

 

Bo Törnqvist, sekreterare 


