
   

  

 

 

Verksamhetsberättelse för Ludgo-Spelvik 

Hembygdsförening 2009 
 

Vid årsskiftet 2009/2010 var antalet medlemmar i föreningen 277 st 

Årsavgiften var oförändrat 100 kr/familj och 75 kr/enskild. 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ulla-Britt Kristoffersson, ordförande 

Per Durling, vice ordförande 

Bo Törnqvist, sekreterare 

Jan Brejke, kassör 

Raila Chapman, ledamot 

Elisabeth Rapp, ledamot  

Kerstin Örnberg, suppleant 

 

Dan Enarsson, suppleant 

Valberedning: 

Karl-Olof Stenberg och Tage Andersson 

Carl von Döbeln, suppleant 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Sten Mattsson  

Pim Van Dorpel, suppleant 

 
Aktiviteter som genomförts 2009. 

 

Årsmötet ägde rum i Ludgo Bygdegård söndag den 15 mars. 

 

Vandring genomfördes  söndagen den 17 maj till ett mäktigt gravröse från bronsåldern vid Tovetorpsvägen 

strax intill vår s.k. Eriksgata. Ca 20 personer deltog och Raila Chapman visade och berättade för oss om 

gravsättningar. 

 

Natur-/kulturvandring genomfördes söndag den 14 juni under ledning av Hasse i Brostugan. Markerna vid 

Stora Råggärdet besöktes och torpgrunderna efter Lyckan, Bygget och Gustavslund besöktes. Tyvärr 

regnade det hela dagen och besökarantalet blev därför inte fler än 7 st. 

 

Torpesta Kvarn. 

Den årliga städ- och röjningsdagen genomfördes den 28 juni. Nya informationsskyltar har nu kommit på 

plats genom Öster Malmas försorg. Visafton genomfördes vid kvarnen den 27 juni med Sättersta 

hembygdsförening som huvudarrangör. 

 

Musik-Lyrikgudstjänst. 

I Spelviks kyrka den 16 augusti i samverkan med Rönö församling lockades många besökare till musik och 

lyrik. Hembygdsföreningen bjöd på sedvanligt kyrkkaffe. 

 

Tovetorps forskningsstation Söndagen den 20 september var hembygdsföreningen inbjudna på visning i 

samband med deras 40-årsjubileum. En detaljerad och sakkunnig information om pågående forskningar 

avslutades med en gemensam kaffestund.  

 

Kultur/hemvändardag.  

Söndagen den 18 oktober var det kultur/hemvändardag på Bygdegården i Aspa. Det kom mycket folk som 

fick bl.a. se en utställning om vår rikskändis Ludgo Pelle som gick bort år 2004. Dottern Annica var 

behjälplig med affischer, tidningsklipp m.m. Spelmän framförde flera av Ludgo Pelles mest kända låtar. 



   

Försäljning av hantverk från bygden tillsammans med nybryggt kaffe lockade naturligtvis också både 

bygdebor och hitresta att komma. 

Kansliet med arkiv hölls också öppet. 

För tredje gången i Ludgo-Spelvik Hembygdsförenings historia utsågs "Årets Ludgo-Spelviksbo". Det blev 

Dorothée von Essen med följande motivering: 

Dorothée von Essen har med etableringen och uppbyggnaden av 

Gnesta Strand – matsal, bar, kafé, bageri, festvåning, catering, saluhall  

och Sjövillan – Bed & Breakfast  

demonstrerat det entreprenörskap och den kraft som en Ludgo-Spelviksbo som bäst kan utveckla. 

Genom sina insatser för trafiklösningar och deltagande i nätverk för kvinnligt företagande har hon 

också visat på ett bredare lokalt engagemang. 

Vår bygd är präglad av småföretagande där initiativförmåga och nytänkande är viktiga ingredienser 

för att lyckas med en verksamhet. Vi ser Dorothée von Essen som en inspiratör för den företagsamhet 

och utveckling som kommer att vara av vikt för framtiden i Ludgo-Spelvik. 

 

Årets ljusstöpning. 

Den 14 november i Bygdegården,  med 14 deltagare, stöptes 500 ljus med ledning av och på ett sedvanligt 

trevligt sätt av Gunilla Börjesson. 

 

Bygdeband 

Ludgo Spelvik Hembygdsförening har valt att gå med i Bygdeband och kommer att lägga ut delar av 

information från vårt arkiv på internet. Just nu är alla torp och gårdar som namngetts i kyrkans 

husförhörslängder gällande Ludgo socken mellan åren 1750 till 1920 namngivna. Spelviks socken kommer 

snart. Bygdeband är ett samarbete mellan släktforskarföreningen Genline och Sveriges Hembygdsförbund. 

Är du intresserad av att titta på Bygdebands innehåll ska du skapa ett eget konto på www.familjeband.se  

Det är en gratis mötesplats på Internet för personer med intresse för familj, släkt och bygd.  

 

Torpskyltar 

Torpskyltar för de ödelagda torpen på Trollesunds marker, Tittut, Ängstorp, Stenhult och Fredgärdet har 

tagits fram och godkänts av markägaren. Uppsättning kommer att ske snarast möjligt våren 2010.  

 

Restaurering av Aspamaden 

Stängsel och betande kor finns nu på den gamla Ludgosjöns del mot väg 223 och med Nils Johnsson på 

Över Aspa som projektansvarig ska nu förhoppningsvis området hållas fritt från sly till glädje för både 

boende i Aspa och för förbipasserande. 

  

Informationsplats i Aspa. 

För att lyfta fram den kulturhistoriska intressanta fornlämningsmiljön vid Aspa och göra den tillgänglig för 

besökare har i samråd med Sörmlands museum nu tillstånd sökts hos länsstyrelsen för genomförandet. 

Projektet omfattar ett skyltprogram kring temat ”Global forntid”.  

 

Hemsidan.  

Information om aktiviteter och annat finns på vår hemsida som alltfler upptäckt. 

Adressen dit är: www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik.  

 

På uppdrag av styrelsen: 
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