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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2016 

Årsmötet hölls söndagen den 13 mars 2016 på 

Bygdegården i Aspa. Ca 25 personer var närvarande. 

Årsmötet skedde tillsammans med 

Bygdegårdsföreningen och Löthens GOIF 

Antalet medlemmar i föreningen var under året 215 st 

(förra året 220 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 Valberedning: 

Anders Bennevall, vice ordförande Kerstin Örnberg, sammankallande 

Åsa Pousar, sekreterare Laurie Chapman  

 

Alexandra Trolle-Löwen, kassör Alexandra Trolle-Löwen. 

UllaBritt Jeffring 

Hans Liljeroth Revisorer: 

Bo Törnqvist Bengt Eriksson och Dan Enarsson 

Wilhelmius Pim Van Dorpel, suppleant 

Några större investeringar har inte gjorts under året och ekonomin anses god. 

En överlämning av textilierna av Anna Lisa Säfström kommer att ske till Nyköpings 

Hembygdsförening för fortsatt förvaring. Samlingen har dokumenterats och fotograferats 

vilket kommer att sparas i vålt arkiv. Planeringen av "Temaresor" har fortsatt och resa 

kommer förhoppningsvis att genomföras sommaren 2017. Motionsbingo tillsammans 

Ludgoalliansen genomfördes vår och höst. 

Böckerna från dödsboet efter Göte Göransson som 

vi erhållit har sorterats och genomgåtts. 

Tillsammans med övriga i Ludgoalliansen 

genomfördes en föreställning på Bygdegården 

"Vårt 60-tal" med Camilla Arvidssons ensemble. 

Nationaldagsfirande måndagen den 6 juni 



Årets tema var "Fäkta, ränna, dansa" — om musik, dans och sociala manér på Drakenhielms 

tid. Ett välbesökt arrangemang i Ludgo kyrka med ca 80 personer närvarande, Bl.a. utfördes 

tidsenliga danser av Bert Persson och Anna Karin Karlsson Foto Björn Örnberg. 
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Visafton, lördagen den 2 juli 

Ca 70 personer trotsade vädret och kom till 

Torpesta kvarn och lyssnade på musik och sjöng 

allsång. Det blev trots allt en trevlig kväll. Ett 

samarrangemang med Sättersta 

Hembygdsförening 

Kulturvandring vid Torpesta kvarn den 23 

juli 

30 personer kom till vandringen på en av årets 

varmaste dagar. Vi fick bl a se den 

naturvårdsbränning som länsstyrelsen nyligen 

gjort. Vandringen leddes av Bosse i Hult, som 

berättade om områdets historia m m. Hasse i 

Brostugan förklarade vad vi kunde se och höra i 

naturen — bl a spanade vi efter tretåig hackspett. 

Vi tog en fikarast vid det 1946 rivna torpet 

Tittut. Sedan kunde vi ta en närmare titt på 

Torpesta kvarn 

Kulturvandring vid Edeby den 20 augusti Vi var ca 20 personer som i vackert 

sommarväder hörde Bosse berätta om runstenarna vid Korpa bro. På väg till Edeby 

nedlagda såg kunde vi vandra på en s k hålväg. Av sågen som troligen övergavs på 

1830-talet kunde man se några stenformationer. Vi rastade vid Sågarstugans 

övergivna boplats vackert belägen med fin utsikt mot sjön Eknaren. Turen avslutades 

vid f d ryttmästarbostället Edeby där en del av en runsten hittats i södra långväggen 

i samband med renovering av huset på 1950-talet. 

Ljusstöpning, lördagen den 29 oktober 

Sedvanlig ljusstöpning i Bygdegården genomfördes även detta år 

Arkivens dag lördagen den 12 november 

Bildvisning och bygdeforskning i vårt arkiv på Bygdegården där vi också bjöd på kaffe. 

Vid anteckningarna 

Bo Törnqvist 


