
 

   

 Efter elva lyckliga år… 
Nu har vi sålt Uvsta Östergården till Jacqueline Billberg som kommer att fortsätta  
med café, loppis och utställningar m.m… Vi känner oss glada att det blir en fortsättning  
på det som vi började med 2009. 
Ett varmt tack till er alla underbara gäster, besökare, utställare, medarbetare och alla  
grannar på bygden. Det är ni som gett oss elva lyckliga år på vår gård. Det har varit en  
resa som vi med värme alltid kommer att bevara i vårt hjärta. 
Vi stänger Caféet den 30 /8 men bor kvar på gården till den 18/11.  
Ett stort tack och kramar till er alla!                                                       Gisela & Ewelina 

 
 

         

        

Påminnelse 
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.  

LUDGO- SPELVIKS HEMBYGDSFÖRENING 

 

                       
 



 
 

 

 
Söndag 23 augusti – 11:e söndagen efter trefaldighet 
Råby-Rönö kyrka kl. 18: Söndagsmässa. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström.  

Söndag 30 augusti – 12:e söndagen efter trefaldighet 
Ripsa kyrka kl. 16: Söndagsmässa. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 

 

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 

 
 

Hur man ger sin katt  
ett piller! 
  1.  Lyft upp katten och håll den i ditt armveck  

  så  som ett spädbarn.  
  Placera höger hands pekfinger och tumme på     
  var sida om kattens mun och tryck  
  försiktigt så att munnen öppnas.  
  Låt pillret rulla   in i munnen. 
 

  2.  Ta upp pillret från golvet och hämta katten   

 bakom soffan.   Upprepa sedan punkt 1.  
 

  3.  Hämta tillbaka katten från sovrummet och 

  släng det blöta pillret.        
 

    4.  Tag fram ett nytt piller, håll katten i vänster arm med ett hårt grepp om baktassarna.  

Tvinga upp käkarna och tryck in pillret längst bak i munnen. Håll igen munnen och räkna till tio. 

 

5. Ta upp pillret ur akvariet och ta ner katten från bokhyllan, ropa på någon som kan hjälpa till. 
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6. Ställ dig på knä och håll fast katten hårt i fram- och bakbenen. Be din medhjälpare att 

hålla fast kattens huvud, kör in en linjal i munnen och låt pillret glida ner 

längs linjalen och gnid kattens hals för att stimulera svälj reflexerna. 

 

7. Ta ner katten från gardinstången. Sopa upp skärvorna från de krossade porslinsfigurerna och 

glöm inte att laga gardinerna senare. 

 

8. Lägg pillret i ett sugrör tvinga upp munnen och blås i röret. 

 

9. Drick ett glas vatten för att få bort den äckliga smaken av pillret och kolla så det inte är skadligt 

för människor. Plåstra om din medhjälpare och torka bort blodet från mattan. 

 

10. Stoppa in katten i ett köksskåp och stäng luckan så att endast huvudet sticker ut. 

Tvinga upp munnen med en sked och skjut in pillret med ett gummi band. 

 

11. Sätt upp skåpluckan med hjälp av en skruvmejsel. ring din husläkare och fråga när du senast fick 

stelkrampsspruta. Släng bort din nerblodade t-shirt. 

 

12. Be någon köra dig till akuten. Sitt stilla när de syr ihop dina fingrar med tolv stygn och plockar  

ur resterna av pillret ur ditt högra öga. Åk förbi en möbelaffär på hemvägen och komplettera. 

13. Ring Djurens Vänner och be dem hämta katten, köp sedan en hund.  

Hur man ger en hund ett piller? 
 

     1. Rulla in pillret i en skiva bacon.  Ge detta till jycken.  

     Klart!      

 
 

 

    Fler bidrag från läsarna.  

      Margot Österman hittade den här versen om fruntimmersveckan.  Den fanns i en bok från 

      mormor Hilda Wilhelmsson St:Dammen.   

 



 

  
Fredrik han som varit van, 
vrider allra först på kvarn 
Och att Sara, fast till åren 
Icke spar på lilla tåren 
Och Margareta ångerfull, 
tömmer hela sin kastrull 
Och Johanna, praktisk kvinna 
Låter det ur pipen rinna, 
 

Och Magdalena då och då 
Bjuder på pussar små 
Och att även lilla Emma 
Låter överflödet rämna 
Men Kristina, rosenknopp 
bjur på påtår jemte dopp, 
Men så stänger Jakob kranen gratis. 
                  Hilda Wilhelmsson St:Dammen.  
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