
Verksamhetsberättelse för Ludgo-Spelviks 
hembygdsförening 2018 

 

 

Årsmötet hölls den 12 mars 2018 på Bygdegården i Aspa tillsammans med 

Bygdegårdsföreningen och Löthens GOIF. Ca 30 personer var närvarande. 

Antalet medlemmar i föreningen var under året 218 (förra året 225). 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   Revisorer: 

Bo Törnqvist                         Bengt Eriksson och Staffan Mobergh. 

Gun-Britt Anglered   Wilhelmus Pim van Dorpel. suppleant. 
 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive ett heldagsmöte med en 

översyn av verksamheten utifrån stadgarna. Styrelsearbetet har kompletterats med ett antal 

arbetsmöten. Under heldagsmötet följdes upp huvudprioriteringar och föreningens utveckling och 

aktiviteter på 2-3 års sikt diskuterades. Ingen ändring av våra huvudprioriteringar: 

1. Lär känna din bygd (t.ex. utställningar, natur- kulturvandringar, arkivet, information i 

Nyhetsbrevet) 

2. Medlemsutveckling (t. ex. medlemsbrev, aktivera medlemmar i föreningen, rekrytering) 

3. Lokal samhällsutveckling (t.ex. bidra till lokala utvecklingsprojekt). 

 

Jubileumsfest lördagen den 24 mars. 

 

 

 
 
 
 

 

 



Föreläsning om runstenar söndagen den 13 maj. 

 
Under söndagens varma och vackra väder till 

trots hade ett femtiotal intresserade samlats i 

Ludgo bygdegård för att lyssna till Magnus 

Källström från Riksantikvarieämbetet. Han 

berättade om runor från Aspa löt till Korpa bro. 

Ett arrangemang i Ludgo Spelvik 

Hembygdsförenings regi. 

Det märktes att många av deltagarna visste en hel 

del för det var en aktiv skara människor som 

kommit. Efter avslutat föredrag traskade gruppen 

ner till Aspa bron där de flesta av ”våra” stenar 

står. Till höger en av flera runstenar som står 

uppställda vid bron mitt i Aspa, och den 

betraktas av många som den 

märkligaste!     Fyndet av denna sten gjordes året 

efter att Södermanlandsdelen i Runverket blivit 

klart, alltså 1937. Man hittade stenen i den vägbank som fanns invid den gamla bron över Storån när 

ett provisoriskt dike skulle grävas 

 

Nationaldagsfirande onsdagen den 6 juni 

 

 
 
 

 

 

 



 

Trädgårdsdag söndagen den 10 juni 

 

 
 
Visafton lördagen den 7 juli 

 

För tionde året i rad var det visafton på Torpesta Kvarn med Robin Petterson från Sättersta. Ett 

samarbete med Sätterstabygdens Hembygdsförening. 

 

Natur och kulturvandring den 21 juli 

 

 
 
Temautställning den 13 – 31 augusti 

 

På Uvsta Östergård ställde Hembygdsföreningen ut bilder och text om några Ludgoprofiler som på 

olika sätt har bidragit till bygdens utveckling och kultur: 



Carl Wilhelm Drakenhielm, Anna-Lisa Säfström, Ludgo Pelle, August Trolle-Löwen, Göte 

Göransson, Per Hansson, Doktor Arne Zenk och Gustav Erik Walker.  

 

Kyrkogårdsvandring söndagen den 19 augusti 

 
 

Svampkurs söndagen den 23 september 

  

Ca 15 personer kom till Bygdegården för att av Gunilla Björkhem 

få lära sig om vilka svampar som är ätbara och vilka som inte är 

det. 

 

 

 

Hemvändardag/arkivens dag den 10 november 

 

Ca 50 personer kom till Bygdegården på Arkivens dag, en gråkall 

novemberdag, för att se tillbaka på de dagar som flytt eller hitta bilder 

på sina barndomskamrater. Hembygdsföreningen hade plockat fram 

mängder av foton, dokument och filmer som samlats in under åren. 

Även nytt material mottogs med glädje. 

 
 
 
 

 
Ljusstöpning den 17 november 

 
 
 
En trevlig tradition som vi ska hålla liv i. Har 

pågått sedan år 2002. Tio personer gör ca 400 

vackra ljus. 

 

 

 

 

Tipspromenader med bingo söndagar 22/4-14/6 och 26/8-21/10 

Under året har hembygdsföreningen genomfört tipspromenader från Bygdegården vid sex tillfällen. 


