
 

 

         

        

Ni har väl sett Busskuren, 
med böckerna och pianot? 

Nej – ni åker bil och hinner inte stanna  - men gör det nästa gång! Det är 
Håkan Lutz som bor i kvarnen intill – en man med barnasinnet kvar, och 
kreativiteten. 
 
Vi som bott i Ludgo ett tag kommer ihåg när han kom till en After Work träff  
i Bygdegården och berättade om kvarnen och sina tankar om vad han kunde 
göra där. Det var några år sedan, om jag inte minns fel var det allas vår  Åke 
Eriksson som skött kontakten. Då berättade han om att det fanns en 
metallverkstad, en snickarverkstad och fullt utrustad keramikverkstad. Ett 
plan för textil verksamhet med symaskiner mm.  
 
Nu har vi sökt upp Håkan och undrat – vad händer i kvarnen nu?  
Trä, keramik och textil har byggts upp, och metallverkstaden är förnyad och 
ombyggd. Verkstäderna är nu synnerligen produktiva, och fulla av 
verksamhet! Bland annat Naturum i Ottenby, stora delar av Kulturama i 
Stockholm och utställningar vid flera museer har byggts här, liksom mycket 
annat!  

 

Verkstäderna är dock inte lämpliga för någon "publik" verksamhet, och kommer sannolikt inte heller att bli det, med 
möjligt undantag för keramikdelen.  Kvarnen är hans privata bostad – och inte ett hus av ”allmänt intresse”. 
 MEN, vi var välkomna att se oss omkring i alla fall. Och tänka på att inte hans hem är något att plåta och visa upp för 
alla. OK, Lätt att tänka sig in i, om man går till sig själv… 

Busskuren – som sagt. BUS-kuren som det står på det lilla huset. Här är alla välkomna att gå in och klinka på pianot i 
väntan på bussen. Pianot kommer från gamla skolan och funkar sisådär. Varken Glenn Gould eller Vladimir Ashkenazy 
skulle bli riktigt belåtna med tonen på vissa tangenter – men vad kan man begära…?  Men på bokutbudet behöver  
man inte klaga. Jan Guillou, Henning Mankell och Sven Delblanc kan man hitta. Bara att ta hem och läsa. Ett mycket 
trevligt initiativ… Bokutbudet byts ut emellanåt med nya titlar. 
 

 
 
På baksidan har han låtit gräva en damm. Men konkurrensen om guldfiskarna är svår. Inte bara fåglarna tar sig en  
firre då och då. Vissa katter har också setts fiska med stor framgång. Fiskarna förökar sig rikligt – men de nya är inte alltid 
lika röda som föräldrarna, de kan bli både vita, vitfläclkiga och orangea.  

Det finns ideér om att starta en restaurangverksamhet, så att vi ska kunna gå någonstans i närområdet och få en  
bit mat och ta ett glas utan att behöva ta taxi hem… Ett initiativ som många skulle uppskatta. Det skulle säkert kunna bli 
ett matställe med mera än mat att bjuda på gissar man… 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
Håkan har också byggt ett växthus till sina tomater. På ytterväggen, vid entrén kan man se ett konstverk av plåtbitar som 
förmodligen kommer ur gamla plåtverkstan. Men det mest spektakulära måste vara hans bibliotek. På bilden syns bara en 
liten del av det. Man får en känsla av att här bor en verkligt kreativ person.  

 
 
I garaget finns redan en glasskiosk för mjukglass förberedd. Bra glassrecept / veganskt finns också. Det fattas bara en 
arbetsvillig femtonåring som kan sköta försäljningen. På väggen kan man se en installation med små lergubbar idogt 
klättrande uppför väggen. På väg vart?  
Man undrar – vad kommer att hända med Kvarnen när han väl känner för att förverkliga någon av alla sina ideér?  
Vi väntar med spänning…  
                                                                             I Håkans spår: Hans Liljeroth, research, Maggan Hornberg: text och bild.                                                                

__________________________________________________ 

  

REA på skrifter om Lid och Runtuna 

  

Mycket finns dokumenterat om gårdar-torp-människor under gångna tider i socknarna Lid och Runtuna. I 
Runtuna-Lids hembygdsförenings bygdeskrifter ”Krönikan” finns mycket att läsa och det är många fina 
och gamla foton. 
  

Från sept 2020 säljer vi dessa skrifter till reapris: 50:- för 1 ex -  90:- för 2 ex -  130:- för 3 ex.  
För varje ex därutöver 20:-   
Vi har gett ut 16 årgångar och av dessa är årg. 1-2-3 och 5 slutsålda 

  

Skrifternas innehåll kan du läsa på hembygdsföreningens hemsida  
https://www.hembygd.se/runtuna-lids-hembygdsforening 

I Menyn i vänsterkant klickar du på ”Årsskriften Krönikan” 

  

Säljs genom Anita Sederström Borgdalsgången 18 61157 Nyköping,  tel 0155-241085 

e-post: anita.runtuna@allt2.se 

_________________________________________ 

https://www.hembygd.se/runtuna-lids-hembygdsforening
https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=yoTxLHYhqnWurAY6XNxCi2gRoud-HO9jWtATvEsSLD8w0JKPlljYCAFtYWlsdG86YW5pdGEucnVudHVuYUBhbGx0Mi5zZQ..


 

 
 

Gudstjänster v. 38-39: 

Söndag 20 september – 15:e söndagen efter trefaldighet 
Ludgo kyrka kl. 11: Familjemässa. Ellinor Svensson & Mikael Palo. 
  

Lördag 26 september 
Lids kyrka kl. 15: Oratoriekonsert Stabat Mater. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
Läs mer i egen inbjudan. 
  

Söndag 27 september – 16: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. 

 Lördagen den 19 september  

kl. 16 blir det en ca 4 km lång Pilgrimsvandring mellan Öknaskolan och Ludgo kyrka. 

 Läs mer nedan…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INBJUDAN TILL KONFIRMANDGRUPP 

Du som börjat åk 8 och åk 9 inbjuds till konfirmationsgrupp under läsåret 2020-2021. 
Gruppen kommer att träffas en helg i månaden och några vardagar, då det blir studiebesök och  
föreläsningar t.ex. Vid vissa tillfällen kommer vi att samarbeta med andra konfirmandgrupper. 
Planerade konfirmandhelger i höst: 19-20 september, 10-11 oktober, 7-8 november, 28-29 november. 
Konfirmationen äger rum i Ludgo kyrka i maj 2021. 
Anmälan till konfirmandgruppen görs till kyrkoherde Ellinor Svensson; 
 ellinor.svensson@svenskakyrkan.se eller 070-510 11 52 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Lids kyrka hålls öppen alla lördagar i september kl. 9-18. Vid helgmålsringningen kl. 18 hålls en enkel 
andakt. Välkommen till Lid! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 Kontakta oss: 

Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail rono.forsamling@svenskakyrkan.se 

 ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pilgrimsvandring! 

Välkommen, gammal som ung, till gemenskap och 
andlighet under en vandring mellan  

Öknaskolan och Ludgo kyrka! 

Samling på parkeringen nedanför slottet/bakom skolhuset vid 

Öknaskolan.    Lördag 19 september kl.1 

https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=qvrzKgd6ikusUGpMV3XCcZ1Tjw18XXbari2Wvh0nQXH-w1R9nVjYCAFtYWlsdG86cm9uby5mb3JzYW1saW5nQHN2ZW5za2FreXJrYW4uc2U.
https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=5H21ppXVgaEcCT___Jx-dKL2Np5vl9ibs_FiBqMq8W_-w1R9nVjYCAFtYWlsdG86ZWxsaW5vci5zdmVuc3NvbkBzdmVuc2tha3lya2FuLnNl
https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=qvrzKgd6ikusUGpMV3XCcZ1Tjw18XXbari2Wvh0nQXH-w1R9nVjYCAFtYWlsdG86cm9uby5mb3JzYW1saW5nQHN2ZW5za2FreXJrYW4uc2U.


 

Pilgrimens sju nyckelord sägs vara frihet, bekymmerslöshet, enkelhet, delande, 
tystnad, långsamhet och andlighet 

Se till att ha bra skor, passande klädsel och mat i magen, så att du orkar  gå ca  
4 km i det vackra landskapet fram till Ludgo kyrka. Ta också med en ryggsäck, 
lätt packad med vattenflaska och frukt om du behöver extra energi. 

Framme vid Ludgo kyrka grillar vi korv tillsammans och har en kvällsandakt. 

Anmälan och frågor till Annica Borg; 

070-498 87 11 eller annica.borg@svenskakyrkan.se 

Välkomna!                       

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oratoriekonsert 

Stabat Mater 
i Lids kyrka 26/9 kl. 15 

 

                                                                             Ett oratorium är ett musikaliskt verk med berättande text. 

Den italienske tonsättaren Giovanni Battista Pergolesi  
skrev 1736 den oändligt vackra Stabat Mater Dolorosa – Modern stod sörjande. 
 

Den beskriver Jungfru Marias motstridiga känslor när hon står vid korset 
och ser upp på sin son Jesus. 
Lika gripande som när den skrevs, lika aktuell är den idag 

för att gestalta vår tids oro och sorg, 
men också för att ingjuta en strimma av hopp. 
  

Medverkande: 

Eva Casserstedt,sopran,  

                Lena Zetterberg, alt, stråkkvintett och orgel. 

Dirigent John Rosenqvist Lidström.  

                  Andakt Ellinor Svensson 
 

 Max 40 friska personer! För att vara säker på att få plats meddela deltagande till expeditionen, 
 0155-24 10 16 eller rono.forsamling@svenskakyrkan.se, senast 25/9.  
Finns platser kvar är det först till kvarn … 

__________________________________________ 

 

https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=HZd-2JcGc65yHsXY2XyEoaNZujTQhjcb3EDlQPGFlJvP0XJ3sFjYCAFtYWlsdG86YW5uaWNhLmJvcmdAc3ZlbnNrYWt5cmthbi5zZQ..
https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?REF=gYOxMbbEyPQlOcFk2Bocse2wbqbq4S5uwLObQY4pAHe_YXVNsljYCAFtYWlsdG86cm9uby5mb3JzYW1saW5nQHN2ZW5za2FreXJrYW4uc2U.


 

 

Mina nya grannar – konstaterar Eva Franzén, som just flyttat ut på landet. 

___________________________________________ 

 

 

 

Upphittat! 

Är det någon som saknar dessa? 

Finns en liten bit från elljusspåret 

i Ludgo. Ungefär halvvägs på 

spåret.  

 

Bengt Anglered som lovar att inte 

begära hittelön… 

___________________________________________ 

 

 

 

                                                                  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 
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