
 

 

         

        

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Söndag den 30 augusti 2020 kl. 14.00 

i Ludgo-Spelviks bygdegård 

 

Årsmötet i mars ställdes in. Nu försöker vi genomföra ett avskalat 
möte där vi begränsar oss till de nödvändiga besluten.  
Inget annat program, Ingen kaffeservering. 

Om vädret tillåter håller vi mötet utomhus med 2 meter mellan  
sittplatserna, i annat fall inomhus i bygdegården, även där med  
2 meter mellan stolarna.  

                                                                                                 Styrelsen 

LUDGO- SPELVIKS HEMBYGDSFÖRENING 

 

                       
 

 

 

 

Söndag 9 augusti – 9:e söndagen efter trefaldighet 
Runtuna kyrka kl. 18: Söndagsmässa. Gun Hjertén & John Rosenqvist Lidström.  

Kyrkogårdsvandringen på Ludgo kyrkogård, som skulle vara den 9/8,  

är uppskjuten till nästa år. 

Den planerade musikgudstjänsten i Lids kyrka den 15/8, med medlemmar ur  

Capella Catharinae och Katarinakörerna, är tyvärr INSTÄLLD!  

Vi får se fram emot nästa års utlovade sommarkonsert istället! 

 

Tisdag  11 augusti träffas den nya konfirmandgruppen. Vill du också  

vara med? Kontakta då kyrkoherde Ellinor Svensson på tel. 070-510 11 52. 

 



 

Söndag 16 augusti - 10:e söndagen efter trefaldighet 

Ludgo kyrka kl. 11 & kl. 13: Konfirmationsmässa. Ellinor Svensson & John Rosenqvist 
Lidström. Anhöriga till konfirmanderna har företräde till platserna. 

 

Ripsa kyrka kl. 18: Musikgudstjänst. Hovsångerska Susanna Andersson, sång och Jacob 
Enriques, klassisk gitarr. Ellinor Svensson. 

 

Till samtliga gudstjänster gäller: 

Max 40 friska personer! 

För att vara säker på att få plats meddela gärna deltagande till expeditionen, 
0155-24 10 16 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se, senast fredagen innan 

respektive gudstjänst.  

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 

 
 

 

Några rader från 50-talet 
Vid senaste träffen i Bokcirkeln i Aspa visade Ulla Lundström några blad  
som hon hittat i sin fars gamla dagböcker. Han hade skrivit några verser om  
Korpa bro och skickat till en tidning. Huruvida han blev publicerad framgick inte  
 – men nu blir han publicerad här… 
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Stenen upptäckt av torparen K.J.Ekblom som arbetade med att öka djupet på bäcken. 1882-83 
Foto : Erik Brate (Den cyklande runspecialisten)  1899 

Korpa bro  
av Harry Mellström 
 
På vägen till Lid, invid Korpa bro. 
Där Lillån slingrar i maklig ro 
in under alnarnas grenar. 
Där stå två ristade stenar,  
ett minne sen hedna tid.  
 
Nu tusen höstars gyllene löv 
ha fallit sen dessa stenar man klöv, 
Och tusende vintrars flingor 
sen man högg  runor och slingor 
Vid väg mellan Aspa och Lid. 
 
Vi ändrat vårt liv, vi ömsat vårt sinn, 
Sen runorna höggos av Kjul och Finn, 
då stenarna restes av Sandar. 
Vi tro ej på spöken och andar 
de gångna tros vila i frid. 
 
Man rusar förbi enligt tidens sed, 
På väg där för till tings man red. 
Ej längre styr man med tömmen, 
Och förr var väl stridare strömmen, 
men än flyter ån sin led. 
 
 
 
Så här ser stenarna ut i dag. Foto ur 
Hembygdsföreningens arkiv.  
Åk och ta en titt på stenarna själva. 

 
Du som jäktar i väg utan rast eller ro, 
stanna en stund vid Korpa bro. 
Räkna ej allt i sekunder. 
Här är skönt som i sydliga lunder 
Ända tills sol gått ned.  
 
Men när månen speglas i Eknarens vatten, 
och ensam du går i den ensliga natten  
Vid Lillån att fånga dess honor,  
Det viskar så sällsamt i alarnas kronor om sägner för 
länge sen. 
Det hörs ett mummel från högar och kummel, 
 
Nu går de döda igen. Det tassar bakom dig, framför dig, 
vid sidan. 
Från Korpa backe hörs suckan och kvidan, 
där du går över Juresta äng. 
Du är långt ifrån yster, nej halvskrämd och dyster, 
du längtar till soffa och säng.  
 

 

 



 

          
 

 
Och slutligen Återvinningsdags på Runtunvallen den 11 augusti kl 14.00 till 19.00 
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