
 
Verksamhetsberättelse för Ludgo - Spelviks 
hembygdsförening 2019 

 

 

 
Årsmötet hölls den 17 mars 2019 på Bygdegården i Aspa. Ca 48 personer var närvarande. 

Antalet medlemmar i föreningen var under året 221 (förra året 218). Årsavgiften var oförändrat 150 kr per år för familj 

och 100 kr för enskild medlem.  Ekonomin i föreningen år god och inga större investeringar har gjorts under året. 

 

Styrelsen har bestått av:     Valberedning: 

Laurie Chapman, ordförande   Kerstin Örnberg, sammankallande 

Anders Bennevall, vice ordförande  Alexandra Trolle-Löwen 

UllaBritt Jeffring, sekreterare   Ulla-Britt Kristofferson 

Alexandra Trolle-Löwen, kassör 

Hans Liljeroth vice sekreterare   Revisorer: 

Bo Törnqvist                          Björn Öberg och Staffan Mobergh. 

Yvonne Lord    Wilhelmus Pim van Dorpel. suppleant. 

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret varav ett heldagsmöte. Styrelsearbetet har 

kompletterats med tre arbetsmöten.  

Under heldagsmötet följdes upp huvudprioriteringarna.  

Huvudprioriteringar: 

Lär känna din bygd (utställningar, natur/kulturvandringar, arkivet, Nyhetsbrevet). 

Medlemsutveckling (medlemsbrev, aktivera medlemmarna, rekrytering). 

Lokal samhällsutveckling (bidra till lokala utvecklingsprojekt). 

 

Årets aktiviteter  

 

• Ludgo-Spelviks hembygdsförening hade årsmöte den 17 mars 

på Bygdegården i Aspa med ca 48 personer närvarande. På 

mötet berättade Bo Zenk om sin far provinsial-läkaren Arne 

Zenk och hans Ludgofilmer från 1940-talet.  

 

 

• Den 3 maj genomfördes en guidad visning av Östermalma för 

19 medlemmar. Sveriges mesta barockslott visades av slottets 

fastighetsansvarige. Vi fick se de flesta utrymmena inklusive 

vinden, där tjänstefolket antas ha huserat. De flesta utrymmena, 

även vinden, värmdes upp genom öppna spisar eller 

kakelugnar. vi fick en översikt av slottets historia med släkterna 

Månsson-Silverstierna och Drakenhielm. Efter visningen intog 

vi en god lunch tillsammans på slottets restaurang. 

 

• Vandring Eriksgata den 18 maj. 20 personer och 10 hundar 

deltog vid vandringen från Bygdegården till Västra Malma och 

åter ca 3 tim. Fika intogs på Västra Malma gamla bytomt. 
Lasse Karlsson har gjort ny skyltning på Eriksgatan. Bosse 
Törnqvist berättade om gamla husgrunder som passerades.  
 
 

 

• Även i år hade vi en utställning på Uvsta Östergård under dom sista veckorna i augusti. Årets tema var ”I 

Bianchinis fotspår” 

 



• Kulturvandring den 27 juli på Dagnäsön. 25 personer gick den ca 

4 km långa vandringen trots 30 graders värme. Bosse Törnqvist 

och Hasse Berglund ledde vandringen och deltagarna fick en 

uppskattad folder med kulturen och naturen. 

På berget med utsikt över Sofielund rastade vi och intog vår 
matsäck. promenaden tog ca 3 timmar 

 
 
 
 
 

• Kyrkogårdsvandring genomfördes den 18 augusti. Årets tema var 

”Kvinnor kan” och Leif Marmgård ledde vandringen. Temat var 

”Kvinnor kan” och lyfte fram fem kvinnor från 1600-talet fram 

till nu. 

Leif Marmgård gjorde en fin presentation av Frida 

Grindberg. Jenny Marmgård berättade om fröken Hanna 

(Johanna) Fogelqvist f 1871. Lärarinna i Spelvik. Eva Marmgård 

beskrev hur kyrkogården med gravplatser är uppbyggd. Kerstin 

Örnberg berättade om Anna-Lisa Säfström. Carl von Döbeln 

berättade initierat, inne i kyrkan, om Anna Maria Böös 

Drakenhielm, född Silfverstierna.  

 

• Ett guidat besök på Sörmlands museum genomfördes den 8 

september. Här kunde vi finna spår från vår bygd. I ett av de 

stora magasinen visades t.ex. ett skrivbord från Ludgo kyrka 

som innehöll två lönnfack. Där fanns också text som nämnde 

Nilslund och Bysjön. Från Trollesund kunde vi bland annat se ett 

märkligt dryckeskärl 

 

• Hemvändardagen den 5 oktober i Ludgo bygdegård bjöd som vanligt 

på mycket hemgjort och välbekant. Många passade på att ta en kopp 

kaffe med goda smörgåsar, titta på gamla foton, eller provade på 

Reiki-behandling (healing). Livräddande reflexsländor, eterneller 

eller Marianne Lönnmos specialfärger för den som vill måla möbler 

med vattenbaserad färg. Helen Johansson i Runtuna stickade sockor i 

brokiga garner på en gammal 

specialmaskin. Carl Christensen hade 

gjort en genial fruktpress som barnen 

demonstrerade.  

 
• Släktforskarkurs den 23 januari med 

ca 10 intresserade.  

 

• Hembygdsföreningen genom 

UllaBritt Jeffring genomförde den 29 januari besök på Dammlötskolan i Runtuna för att berätta om äldre tider och 

vad en hembygdsförening är och gör. 

 

• Sedvanlig ljusstöpning ägde rum på bygdegården med 

ledning av Ulla-Britt Kristoffersson den 16 november. 

 

• En årsskrift har tagits fram för första gången i vår 

hembygdsförening och delas ut gratis till medlemmarna 

tillsammans med kallelse till nästa årsmöte. 

 

• Mer information och bilder finns på vår hemsida www.hembygd.se/ludgo-spelvik 

Kerstin Örnberg berättar om Anna-Lisa Säfström 

Hemvändardagen 

http://www.hembygd.se/ludgo-spelvik

