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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik
Hembygdsförening 2015

Årsmötet hölls söndagen den 8 mars 2015 på Bygdegården i Aspa. Ca 25 personer var närvarande. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar visade Jan-Erik Hägerroth bilder och berättade om vad som händer ute i skog 
och mark.
Antalet medlemmar i föreningen var under året 220 st (förra 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 7 protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen har bestått av:
Ulla-Britt Kristoffersson, ordförande
Anders Bennevall, vice ordförande
Åsa Pousar, sekreterare
Alexandra Trolle-Löwen, kassör
UllaBritt Jeffring
Hans Liljeroth 
Bo Törnqvist

Valberedning:
Styrelsen utsågs till valberedning.

Revisorer:
Bengt Eriksson och Dan Enarsson 
Wilhelmius Pim Van Dorpel, suppleant

Några stora investeringar har inte gjorts under året och ekonomin anses god. 
En diskussion om bildande av en ”ludgoallians” pågår. Syftet är att samordna och effektivisera föreningsarbetet i
Bygdegårdsföreningen, Löthens GOIF och Hembygdsföreningen. 
Ny inplastning och uppsättning av informationsskyltarna vid
runstenarna i Aspa har gjorts. 
Diskussion om genomförande av ”Temaresor” i vår bygd utreds för
eventuellt genomförande kommande år. Informationstavla i Spelviks
kyrka för att upplysa om ”Spelviksskatten” har kommit på plats,
tillverkad av Lars-Göran Lannergård.

Kulturvandring, lördagen den 30 maj
Det började med lite regn och slutade med ännu mer regn men ca 20
personer var med och satte upp torpskyltarna vid grunderna efter
soldattorpen Hopstugan och Hagstugan Vid Kallmyra i Spelvik. Hasse
i Brostugan bistod med sina kunskaper om växter och djur. 

Nationaldagsfirande, lördagen den 6 juni
Ca 80 personer kom till Ludgo kyrka den 6 juni.
Oskar Sjöström berättade om livet och döden för en ung man på Karl
XII:s tid, tidigt 1700-tal. Hur levde och tänkte en ung officer. Hur
uppfostrades och skolades han som adelsman och vilka yrken fanns att
tillgå.
Riksspelmannen Pär Furå med Christina Frohm spelade musik från
tiden på nyckelharpa, lira och fiol. Christina med tidstypisk klädsel och
Pär med egenhändigt sydd karolineruniform.
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Visafton, lördagen den 27 juni
Ca 100 personer kom till Torpesta Kvarn till den sedvanliga visaftonen
som sker i samarbete med Sättersta Hembygdsförening. Musikaliska
förmågor från närområdet värmde upp kvällen, även med allsång. Lotter
såldes och vinster delades ut av hembygdsföreningen.

Kulturvandring lördagen den 25 juli
Vi besökte torpgrunderna efter torpen Tittut och Ösätter där bosättningar
fanns redan på stenåldern d.v.s. för 5000 år sedan. Vi fortsatte till
naturreservatet Fräkenkärret som också är vattenmagasin till kvarnen.
Vandringen som delvis gick i obanad terräng tog nästan 3 timmar. Vi
hade tur med vädret. Regnet kom strax efter  att vi var åter vid kvarnen.

Kulturvandring, lördagen den 26 september
Ca 30 personer var med och gick en kulturrunda i Aspa. Vi såg var den
gamla landsvägen (Eriksgatan)  gick från Aleksborg och rakt nedför
backen innan den svängde över ån. Vi läste runstenarna och hörde
berättas om innebörden av texterna.

Hemvändardag, lördagen den 24 oktober
Det kom ca 300 personer till Bygdegården i Aspa och deltog
i vår kultur- och hemvändardag.  13 utställare med allt från
hantverk och konst till hemlagad saft och sylt. Den före detta
ludgobon Sven-Erik Jansson med dotter sjöng och spelade. 

Motionsbingo i oktober – november
I samarbete med Bygdegårdsföreningen och Löthens GOIF genomfördes nio lördagar motions-och tipsbingo 
runt elljusspåret i Aspa

Ljusstöpning, lördagen den 14 november
Sedvanlig ljusstöpning i Bygdegården genomfördes för tolfte året i rad
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