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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2014 
 

 

 

Årsmötet hölls söndagen den 9 mars 2014 på Bygdegården i Aspa. Drygt 20 personer var 

närvarande. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar visades bilder ur vårt arkiv och Bo 

berättade om Ludgo och Spelviksbygdens tillkomst. 

Antalet medlemmar i föreningen var under året 212 st.   

Årsavgiften var oförändrat 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 

UllaBritt Jeffring 

Anders Bennevall 

Alexandra Löwen 

Valberedning: 

Styrelsen fick uppdrag att själva vara och 

söka personer för valberedning. 

 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Dan Enarsson  

Wilhelmius Van Dorpel, suppleant 

 

För förvaring och visning av våra planscher har under året inköpts golvställ och ramar för 

15.000 kr varav 8.000 kr erhölls i bidrag från kommunen.  

En tipslåda där medlemmarna fick lämna förslag på aktiviteter har också funnits under året.  

Hemsidan och Bygdeband har utvecklats vidare. 

 

 

Lördagen den 8 mars 2014 hade 

Hembygdsföreningen 25-årsjubileum på 

Bygdegården i Aspa. 65 deltagare fick en sörmländsk 

trerättersmiddag och efter kaffet framfördes ett 

nyskrivet teaterstycke av och med Vibeke Nielsen, 

”Den stolta skammen”.  

 

 

 

 

Söndagen den 25 maj var det bygdevandring i 

Kallmyra. Ca 25 deltagare. Vi tittade på 

skålgropar/älvgropar, bronsåldersgravar, platsen för 

första skolbyggnaden i Spelvik och fick höra hur två 

vikingabröder från trakten for åt varsitt håll ut i 

världen. Hasse Berglund, bygdens egen naturvetare, 

botaniserade och Hans och Louise Kallvi berättade om 

gårdarna i Kallmyra och höll med plats i ladan där vi 

kunde inmundiga vår medhavda kaffekorg 
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På Sveriges Nationaldag den 6 juni 2014 samlades 

ca 60 personer i Ludgo kyrka för att se 

Drakenhielms uniform och höra historiken Annika 

Zandén berätta om människornas liv under denna 

tid, 1600 -1700-tal. 

Vår kantor Sofia Mattsson sjöng och spelade. 

 

 

 

 

 

Lördagen den 28 juni 2014 trotsade 130 personer 

regnet och kom till Torpesta Kvarn till den 

sedvanliga visaftonen som sker i samarbete med 

Sättersta Hembygdsförening.  

Musikaliska förmågor från närområdet värmde 

upp kvällen och vi fick äntligen se vattenhjulet 

snurra på kvarnen. 

 

 

 

 
Arkivens dag den 8 november 2014 

Vi öppnade vårt arkiv på bygdegården i Aspa för 

besökande, forskare och andra intresserade. Ca 

30 personer kom och vi visade bildspel och 

berättade om vår hembygd. Vi visade delar av de 

handarbeten som gjorts och skänkts till 

hembygdsföreningen av Anna Lisa Säfström.  

 

 

 

Ljusstöpning 

Sedvanlig ljusstöpning i Bygdegården genomfördes, med 13 deltagare, för elfte året i rad 

lördagen den 16 november. 

 

 

 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

 

 

Bo Törnqvist, sekreterare 
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