
 

 
        
 

       

     

     Ett stort tack till Lasse Karlsson som på eget initiativ  

     rustade upp Eriksgatan i vår bygd.        

     Vandringen är en fin upplevelse av både historia 

     och Sörmlandsnatur.    

     Känslan av kulturbygd ökas av att vandringsleden är fint 

     skyltad, välhållen och tillgänglig med gångbrädor till  

     hjälp där så behövs.                           

                                                                Kerstin Örnberg                                                                                

            
 
 



 

           

Livsstils- och inredningsbutik i Runtuna 

Ett nytt utflyktsmål har skapats i Runtuna. Entrepenörerna Jim Grundström och 
Alexander Lundfeldt har hyrt in sig i flygeln till Onsberga Gård och efter en omfattande 
renovering öppnat  livsstilsbutiken Vacker Vardag.  Det gamla huset – äldre än 
huvudbyggnaden är kärleksfullt   renoverat och fyllt med vackra ting. Glas, porslin, 
tyger och en del möbler.  
Här hittar man utvalda böcker, t ex Leif Mannerströms bok om strömming. Vem kan  
motstå den? En maffig sk ”coffea-tablebook” om kaffe, stor och tjock. Vackra taklöks-
planteringar i gamla kärl. Men – det är inte billigt. Fast det finns även saker att fynda för 
 oss som inte har så feta plånböcker, en del vackra glas, t ex. Grabbarna har en blick för  
roliga och smått bisarra föremål. En stor kruka med ett harhuvud på sida och harfötter.  
  

          

Nu i början finns en enkel servering utomhus i trädgården 
under det stora gamla äppelträdet. Man bjuds på kaffe, saft 
och kakor. Senare blir det en något mer omfattande 
servering…    
Öppet alla dagar mellan 11.00 och 16.00. 
En fin utflykt.                                               Margareta Hornberg 

    

 

      

 

Påminnelse om Sopsortering 
Den 16 juli kan du lämna grovsopor på Aspavallen.  
Öppet mellan 14.00 och 19.00.  
Passa på – sedan dröjer det till den 8 september… 
 

                
            



 

             Liten hjärngympa i sommarledan 

                       Gissa vilka fåglar : 

                       
          Svar på första : Glada. Svar på andra : Svala – nu kan ni försöka att gissa resten… 

         Facit kommer i nästa nummer. Testa dina nära och kära föreslår Hans Liljeroth. 
 

              
 

 

 



 
 



 

 

      

 

Söndag 12 juli – Apostladagen 

Spelviks kyrka kl. 19: Musikmässa. ”Här är den sköna sommar”, sång och musik med 
Leif Marmgård & Jenny Marmgård Grape. Mässan kommer, om vädret tillåter, att firas 
utomhus. 

Lördag 18 juli 

Lids kyrka kl. 14: Musikgudstjänst med The Leads, som spelar ”Profan musik med andlig 
botten”. Medlemmarna i orkestern kommer alla från Lids socken. Jenny Marmgård 
Grape. 

Lids kyrka kl. 16: Musikgudstjänst med The Leads, som spelar ”Profan musik med andlig 
botten”. Medlemmarna i orkestern kommer alla från Lids socken. Jenny Marmgård 

Grape. 

Söndag 19 juli – 6:e söndagen efter trefaldighet  

 

OBS: Ändrad plats!! 

Ludgo kyrka kl. 19: Musikgudstjänst. "För livet" - ett musikprogram med sånger klädda i 

jazz, vismelodier och klassiska toner. Helena Lennstring, sång, Jenny Larsson, sång, Bo 

Ericson, saxofon, flöjt, gitarr & cajun och Catrine Hylander, piano.  

Till samtliga gudstjänster gäller: 

Max 50 friska personer! 

För att vara säker på att få plats så kan du meddela till expeditionen,  
0155-241016 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se, senast fredagen  

innan respektive gudstjänst.  

För lördagen, 18/7, meddela vilken tid du önskar komma. 

Sommaröppet i kyrkorna! 

 

Våra sex kyrkor i Ripsa, Råby-Rönö, Lid, Runtuna, Spelvik och Ludgo, hålls öppna alla dagar ca kl. 9 -18 
under sommaren, välkommen in! 

Kontakta oss:  Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se        
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 Kyrkogårdsvandringen vid Ludgo kyrka  

 den 9 augusti är inställd. 
    Arrangemanget är ett samarbete mellan Ludgo-Spelviks hembygdsförening och Rönö 

    församling och vi hoppas kunna genomföra det nästa år. 
 

        

 
 

 
                                                             Redaktion för Nyhetsbrevet: 
                                                            Laurie Chapman - laurie.chapman@telia.com 
                                                            Bengt Anglered - bengt.anglered1@gmail.com 
                                                            Hans Liljeroth - hans.akla@hotmail.com 
                                                            Margareta Hornberg - margareta@hornberg-co.se 
 
 

 

mailto:margareta@hornberg-co.se

