
 

NR 17. 12 augusti 2021 

Dags för hemmamatch för RIK 
 

Runtuna IK-Stigtomta IF fredag 20/8 
 

På Runavallen 
 

50kr 
 

19:00 
 

Matchbollar: Ludgo Bil- och Däckservice, Abeka El & Kraftanlägg-
ning AB, Sandbäckens Rör AB, Brunelius Färg AB, Lavéns Fastig-
hetsservice AB 

 

Konservering av runstenar i Aspa 

En förestående kontroll och konservering av runstenarna vid Aspa-

bro m.fl. platser kommer att ske under augusti och september.  

Arbetet genomförs av arkeolog samt av stenkonservator Maja 

Thrane. Ett önskemål med arbetet är att även tillgängliggöra stenar-

na som står innanför staketet på Aspamaden bättre för besökare.  

Synpunkter på detta har lämnats in från Bygdegårdsföreningen med 

önskemål att i stället flytta stenarna från gärdet till annan lämpligare 

plats.  

På grund av den stundtals täta trafiken på väg 223 förbi platsen vore 

det mer trafiksäkert att ha alla stenar på samma sida. 

/Redaktionen 



Musik vid helgsmål 
P g a pandemin är vi inte i Lids kyrka men i  

 

udgo 

 

 
 

Lördagen den 21 augusti 2021 

Kl 18.00 

 
Helgsmålsandakt: Ellinor Svensson 

Medlemmar ur Cappella Catharinae och Katarinakörerna 

från Katarina kyrka i Stockholm 

sjunger sommarmusik och annat vi älskar 

Dirigent Joel Bjelkeborn 

 

Varmt välkommen! 



RIK hämtade upp till 4-4 i derbyt mot Råby/Rönö IF 

 

 Publiken hade samlats på Runavallen för att få se ett riktigt derby och det var precis det den fick se på 
fredagskvällen. Efter böljande spel i fem minuter så tog gästerna över spelet något utan att vara direkt 
farliga framåt. Trots detta gjorde Jesper Tellström 1–0 i den 19:e minuten och efter det så fick gästernas 
Jesper Agerin göra 1–1 på ett tämligen för billig skott och slumpmässig styrning i den 20:e minuten. 
Det var trots det hemmalaget som hade initiativet och kom till några halvfarliga avslut. Med tio minuter 
kvar utav första halvlek tog Råby över något mera och det resulterade i att de tog ledningen med 1–2 i 
den 42: a minuten genom Mathias Vestin. 

  I den andra halvleken var det Råby som likt i andra delen utav första tog över spelet och inledde så väl 
andra halvleken på samma vis. Just därför kom kontringen till 2–2 genom Marcus Eriksson i den 58:e 
minuten som något utav en överraskning men ändå otroligt starkt. Det gjorde dock inte någon större 
skillnad just för tillfället eftersom Råby återtog ledningen i den 61: a minuten genom Jesper Agerin. 10 
minuter senare gjorde Råby även 2–4 genom Jonas Käck. Här trodde man att bortalaget avgjort mat-
chen och då var det nästan som att de slutade spela. Nog för att matchen kantats utav en hel del kamp 
men nu blev det riktig sådan och Runtuna tog över spelet igen. Matchens lirare, för RIK, Marcus Eriks-
son gjorde 3–4 i den 77:e minuten och Jakob Eriksson gjorde 4–4 i den 81: a minuten. Efter det så hade 
RIK betydligt fler lägen att göra 5–4 på än vad Råby hade för att ta ledningen. Där ibland en oerhört 
svettig nick som Råbys målvakt fick sträcka ut sig lite extra på. Sett till hela matchen så blev nog 4–4 
ett ganska så rättvist resultat ändå och det särskilt när man trodde att RIK skulle bli snuvade på all po-
äng ett tag. RIK visade bra arbetsmoral och den glöd som behövs när man ska komma tillbaka i en 
match. Mycket starkt jobbat. Nu laddar vi för bortamatch lördagen den 14:e borta mot Afrikansk FC. 

 

Pontus säger om matchen: ”Ja du, vad ska man säga. Inte direkt en match i en tränares smak men för-
står om publiken gillar det. Fram och tillbaka och målchans i vart annat anfall.  
Vi börjar matchen jättebra men får sen två skador och det känns lite stressat resten av första halvlek 
med spelare i positioner vi inte pratat om. I andra behåller vi tålamodet som vi pratat om i paus och får 
till slut utdelning när vi hämtar upp 2–4. Totalt sett tycker jag nog att ett kryss är ganska rättvist även 
om matchen hade kunnat gå hur som helst.  
 
Jag är stolt över alla grabbarnas inställning och slit i matchen men det är svårt att blunda för Mackans 
tre poäng.” 

 

Av: Richard Karlsson 

 

 

 

 



Ludgo—Spelviks hembygdsförening 

Skyltvandring från Öhn 7 augusti  

Under ledning av Carl von Döbeln och Bosse Törnqvist trotsade 

ca 20 personer regnet då hembygdsföreningen satte upp skyl-

tar vid de övergivna boställena Britsätter, Carlsvik och Rosendal.  

På vägen dit gjordes ett stopp vid soldattorpet Wägen strax sö-

der om Öbostugan. Där fick vi höra bl. a om soldaten Bard, som 

bygdeforskaren Bianchini skrivit om.  

Vid Britsätter strax norr om Öbostugan fanns en väl bevarad 

jordkällargrund. Sedan följde Carlsvik alldeles invid sjön Övre 

Ämtviken och intill Bäcken.  

Till Rosendal blev det en lite längre promenad utefter en gammal 

väg genom skogen. Claes Anton Söderberg, som växt upp vid Ro-

sendal, hade ristat in sitt namn i berget. Inskriptionen som nu är 

synliggjord kunde besiktigas. 

På alla platserna kan man hitta ganska tydliga husgrunder och i 

några fall även tegelrester efter spisen.  
 

Någon fikastund blev det av förståeliga skäl inte men intres-

santa historier om dåtidens liv och leverne i bygden fick vi be-

rättade och de gamla boställena är nu skyltade för framtiden. 
 

Läs gärna mer om platserna på hembygdsföreningens hemsida: 

https://www.hembygd.se/ludgo-spelvik/utforska-platsen 

Text och bilder: Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

https://www.hembygd.se/ludgo-spelvik/news/24067




 

 

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 15 augusti – 11:e söndagen efter trefaldighet 
Råby-Rönö kyrka kl. 11: Söndagsgudstjänst.  
Ellinor Svensson & Mikael Palo. 
 
Lördag 21 augusti 
Ludgo kyrka kl. 18: Helgmålskonsert.  
Medlemmar ur Cappella Catharinae och Katarinakörerna från Katarina 
kyrka i Stockholm sjunger sommarmusik och annat de älskar.  
Dirigent Joel Bjelkeborn. Andakt Ellinor Svensson. 
 
Söndag 22 augusti – 12:e söndagen efter trefaldighet 
Ludgo kyrka kl. 15: Konfirmationsgudstjänst.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström.  
 
Våra kontaktuppgifter: 
Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail 
rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
 

 

http://www.svenskakyrkan.se/rono
https://www.facebook.com/ronoforsamling.se
about:blank


 

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 18 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 24 augusti 2021 

Den mobila återvinningsstationen  

kommer till Runavallen, Runtuna, tisdag 17 augusti, 

14.00—19.00 

Kommande tider fo r den mobila a tervinningsstationen 2021 a r: 

 

Ludgo/Aspa (Aspavallen):  14/9 och 

Runtuna (Runavallen):           7/9 och 9/11 

Tystberga (vid Coop Na ra): 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 

1/11,15/11, 29/11 och 13/12. 

Alltid Kl. 14.00—19.00 
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