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Författarkväll i Donationshemmet i Ripsa  

lördag 7 augusti kl. 18 
 

Fyra lokala författare, alla med anknytning till Ripsa, presenterar sig själva och sina 
böcker. 

 
Pia Haxner är aktuell med boken ”Själens energi”. Pia har tidigare skrivit ”Samtal med 

Strumpan”, om en gatuhund från Irland, samt varit medförfattare till 13 böcker. 
 

Helen Haxner är aktuell med boken ”Morran och vägen mot upplysning”. Helen jobbar nu 
på nästa bok om själsfränder, som planeras komma ut i höst. 

 

Sylvia Svensson har skrivit boken ”Barnhemmet”. 
 

Allan Malm har skrivit boken ”Läraryrket som hantverk, Hur bar du dig åt? En pedagogisk 

promenad från Roos till ros.” 
 

Fika serveras. 

Anmälan till rono.forsamling@svenskakyrkan.se, senast 4/8. 
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Ludgo—Spelviks hembygdsförening 

    Dammängen som tillhör Trollesund ligger 
    som en enklav inom Daviks marker.  
    Under Hasse i Brostugans och Bosse i Hults 
    ledning arrangerade hembygdsföreningen 
    en natur- och bygdevandring till Damm- 
    ängen via det på 1940-talet nedlagda tor- 
    pet Dal.  
    Genom Dammängen går det med raviner 
    kantade djupt grävda diket som utgör  
    Knåbäcken, som i sin nedre del vid Lud- 
    gosjön har behållit sin krokiga sträckning. 
 
 

Vid det ca 1940 nedlagda torpet Grankällan 
rastade vi och intog vår matsäck. 
Vi vandrade vidare förbi torpen Bergslund 
(nedlagt), Höjden (finns kvar - ursprungligen 
Högbackstugan) och Kojstugan (rivet men spår 
av en jordkällare och elstolpe finns kvar) 
 
 

 
 
 
   Under vandringen lärde vi oss massor om växtlighet,  
   exempelvis bockrot/pimpinella, gulmåra, fibblor, liten blå 
   klocka, äkta johannesört, vit myskmalva, hultbräken, den  
   till Sverige (med utsäde) införda ängsklockan samt snår 
   vinda (vid Kojstugan). 
 
   20 personer genomförde vandringen, som skedde i varmt 
   och klart väder (25–30 grader) i delvis oländig terräng, tog  
   ca fyra timmar. 
 
 

 
 
Text: Anders Bennevall. Foto: Hembygdsföreningen 

Naturvandring till Dammängen 18 juli 2021 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hembygd.se%2Fludgo-spelvik%2Fnews%2F23765&data=04%7C01%7C%7Cd4c82bc3f58942f09cd708d94d5e7988%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637625890425876158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo


 

 

Välkomna till våra gudstjänster!  
Aktuellt program finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono 
och vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/ronoforsamling.se  
 

Gudstjänster: 

Söndag 1 augusti – 9:e söndagen efter trefaldighet 

Ludgo, Båvensbruk kl. 14: Friluftsgudstjänst  
hos Bengt Frih, adress Fnöska 20.  
Leif Marmgård & Jenny Marmgård Grape.  
För hela familjen, möjlighet till bad och fiske i Båven.  
Medtag något att sitta på och gärna fikakorg. 

Vägbeskrivning: Från väg 223 sväng mot Sofielund. Vid skylt 
Stjärnbro sväng höger. Håll sedan vänster ända ner till Båven, 
sväng sedan vänster fram till Båvensbruk. 

Söndag 8 augusti – 10:e söndagen efter trefaldighet 

Lids kyrka kl. 16: Friluftsgudstjänst vid stigluckan.  
Gun Hjertén & John Rosenqvist Lidström. 

 
Våra kontaktuppgifter: 
Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail 
rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
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Ludgo—Spelviks hembygdsförening 

Följ med Lördag 7 augusti på en vandring där vi kommer att 

sätta upp minnesskyltar vid några backstugor som försvunnit. 
 

Samling vid Bygdegården Aspa Kl. 11.45 eller vid Öhn Kl. 12.00. 

Vandringen blir ca 2,5 km.  Vandringen går från Öhn till: 

Britsäter som var en backstuga på Öhns ägor under åren 1798 – 1896.  

Här bodde tre generationer smeder.  

Text på skylten: 

Var en backstuga på Öhns ägor uppförd 1798 för smeden Pehr Jansson med hustru Brita Andersdotter. 

Sist boende och född här var sonsonen och smeden Carl August Carlsson Byström född 1833 död 1896.  

Huset revs därefter. Ludgo Spelviks Hembygdsförening 

Carlsvik som var en backstuga på Öhns ägor under åren 1873 – 1921. 

Text på skylten: 

Var en backstuga på Öhns ägor uppförd 1873 för f.d. soldaten Carl Gustav Selm med hustru Maria Christina 

Löfgren. Sist boende var chauffören Klas Anton Söderberg med familj som flyttar 1921 till Ripsa och huset rivs 

därefter. Ludgo Spelvik Hembygdsförening 

Rosendal som var en backstuga på Bysjöns ägor åren 1874 – 1942. 

 

 

 

 

Bild t.v. Rosendal i bakgrunden,  

Bild t.h. byggmästare Karl Erik Karlsson 

 

Text på skylten 

Var en backstuga på Bysjöns ägor uppförd 1874 för skomakaren Per Bergkvist med 

hustru Johanna Andersdotter och sonen Carl Johan. Sist boende var f.d. byggmästaren Karl Erik Karlsson. Ra-

serades år 1942. Ludgo Spelvik Hembygdsförening 
 

Text och bilder: Bo Törnqvist , Ludgo Spelviks hembygdsförenings arkiv. 

Vandring Torpskyltar— Lär känna din bygd 

Välkomna 



 

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

Bidrag till nummer 17 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 10 augusti 2021 

 

Om man söker efter regnbågen 

får man faktiskt stå ut med lite regn. (Dolly Parton) 

 ֍  

Du kan antingen hålla med mig 

eller också ha fel. (Okänd) 

֍  

Problemen söker upp dig. 

Möjligheterna måste du själv leta upp. (Okänd)  

֍  

Det finns saker som man måste vara fackman 

för att inte förstå. (Hjalmar Söderberg) 

 ֍  

Ett brev tutar aldrig upptaget. (Okänd)  

Den digitala lanthandeln i Aspa har fortfarande problem med kylanla ggningen.  

Arbete pa ga r med offertfo rfra gan pa  nytt kylaggregat.  

 

Hälsar Bengt Anglered 
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