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 Kom och fira med oss ! ! !  

Råby vävstuga 

50 år 

 Lördag 18/9, kl. 10-16 

i Råbyborgen 
Utställning av vävalster under  

fem årtionden. 
 

 Gästframträdanden 

Kl. 11-12 Elisabeth Jansson, Eskilstuna, 

”berättar om textilier, broderier, textila inslag i min till-

varo och varför det är så roligt med vävning och textilier!” 

 

Kl. 13-14 Inge Karlsson från Blomqvist/Nordiska  

visar deras nya katalog och kollektion.  
 

Försäljning av stickgarner hela dagen. 
 

Servering av kaffe, smörgåsar mm. Försäljning. Lotteri. 
 

Vår vävstuga håller öppet mellan klockan 10 och 16,  

ca 400 m från Råbyborgen (invid Råby-Rönö kyrka). 
 

Du hittar oss på Råbyborgen utmed väg 53, 

ca 1 mil från Nyköping mot Eskilstuna. 
 

För mer info ring Harriet, 0707512186 

eller Maud, 0706019642 

I samarbete med 



Det blev en succé förra året, så nu kör jag en härlig träningsdag den 4/9 

med flera gästinstruktörer.  

 

Plats: träningsladan East village Gym, Ösby Gård, Runtuna. 

Så skynda dig att boka så du får en plats. 

Boka en härlig träningsdag 4 september 

Dagens program 

Kl. 8.30 

Vi startar träningsdagen med rörlighet yoga med instruktören Susanne. 

Susanne är: 

-Utbildad friskvårdare, massör, PT, ViryaYogalärare. 

-Jobbat på gym, företag, yogastudio. 

-Passet blir fokus på ”att vara här & nu” 

-ALLA kan yoga, utgå̊ ifrån dina förutsättningar för dagen. 

Kl. 9.45 

Därefter river vi av ett 3D pass med Cilla Razai som varit instruktör i 30 år. Utbildad PT och 

kör klasser i aerobics, tabata, stepup, afro, yoga, PEOne 3d träning, funktionell styrka, 

bodypump och spinning samt aqua. Cilla brinner för mötet med alla de fantastiska människor 

som liksom hon själv tränar för att investera i en kropp som mår bra och som klarar av alla 

de krav som en vardag ställer på oss. När hon inte kör klasser på Arctic utbildar hon 

hälsocoacher på Stensunds folkhögskola i Trosa. 

Kl. 11.00 

Löparcoachen Tomas tar sedan vid. Han är ledare för löpning hos Nynäs IK i Tystberga. 

utbildad genom friidrottsförbundet och anslutit Nynäs IK till Run All Around. 

Det bästa Tomas tycker med grupplöpning är att man blir svettig, nöjd och mår fysiskt bättre 

efteråt. Socialt ger det också̊ väldigt mycket i grupperna när man sporrar varandra och har  

kul. 



Program forts. 

Kl. 12.00 - 13.30 

Avnjuter du din medhavda lunch i festlokalen där det även finns ett litet café. 

Kl. 12.30- 13.15  

Klädvisning av House of Lolas nya höstkollektion 2021. Annelie visar kläderna, pratar 

trender, färger & modeller i festlokalen där ni samtidigt kan inta eran medhavda lunch 

& köpa fika. 

Kl. 13.15-14.30  

Tid  för att klämma, känna & prova alla nya plagg från House of Lola. Annelie finns på 

plats för beställning, tips & fix: 

Kl. 13.30 

Mätta och med ny energi dansar vi det populära danspasset med Cilla Razai 

Kl. 14.45 

Wellness by lina tar sedan över med ett helkropps pass styrka i utebanan, vi jobbar 

med traktordäck, släpa kätting, kettlebell swing, battlerope mm. En mix av crossfit/

cirkelträning som utmanar oss på ett lekfullt sätt & utifrån var & ens kapacitet 

Paus i 30 min för ombyte torra kläder inför mediyoga och fylla på med energi. 

Kl. 16.15 

Vi avslutar dagen med Sofia Lundqvist. 

Hon kommer hålla i ett lugnt, meditativt och stärkande MediYogapass med in-

slag av Mindfulness, ett pass där du blundar mycket, andas lugnt och guidas 

genom mjuka rörelser och övningar. Passet avslutas med guidad vila och medi-

tation. Sofia är dipl. mediyogaterapeut och dipl. mindfulnessinstruktör. 

— ” — 

Och du som inte vill träna är givetvis också välkommen att ta en fika och handla  

House of Lola kläder från kl. 12.00 i festlokalen. 
 

Hela dagen kostar 680 kr, när du betalat är platsen din. 

160 kr per pass om du vill köpa enstaka pass. 

Du Swishar summan till 123-020 58 07 och skriver vilket/vilka pass -du 

bokat eller skriver heldag. 
 

Max antal platser sista boknings dagen 31/8 

Frågor sker via mail: info@wellnessbylina.com  

eller mobil: 073-6793517 
 

Välkommen till en härlig dag med  

Träningsglädje tillsammans !! 



Dags för hemmamatch för RIK 
 

 
 

Runtuna IK-Gillberga/Lista IF söndag 5/9 
 

På Runavallen 
 

50kr 
 

16:00 
 
 

Matchbollar:  
Anders Lind Golvläggnings AB, Gammeläng Häst & Transport,  

Bergsprängaren Forsberg AB, T. Bergströms Gräv AB,  
Nyköpings Måleri AB 

 
 

 
 

 

 

VARMT VÄLKOMNA! 



Seger i derbyt mot Stigtomta IF 
 

  Runtuna fick äntligen ta hand om alla tre poängen igen och de behövde 
knappast be om ursäkt för det. Hemmalaget tog initiativet direkt och hade det 
mesta av spelet i första halvlek. Nog för att Stigtomta kom till anfall några 
gånger men blev inte alls farliga förutom när de kvitterade till 1–1 genom 
Marcus Karlsson i den 30:e minuten. Dess för innan hade RIK gjort 1–0 ge-
nom Marcus Eriksson i den 22: a minuten. Jesper Larsson såg till att RIK 
gick till paus i ledning med 2–1 genom att han gjorde just det i 39:e minuten. 

  I den andra halvleken hade RIK till en början spelet men bjöd in gästerna 
succesivt vad efter halvleken gick över till sin andra hälft. SIF hade några 
fler farliga målchanser i denna halvlek än i den första men det var inte över-
drivet många. RIK gjorde 3–1 i den 80:e minuten genom Marcus Eriksson 
och hade dess för innan haft bud på mera och borde kanske gjort något mer. 
Nära slutet så fick SIF en straff som Jonathan Erlandsson Andersson inte 
gjorde något misstag på i den 87:e minuten. RIK vann med 3–2 vilket var 
klart rättvist. Det är bara att ta med sig medgången till nästa drabbning borta 
mot Järna SK kommande lördag kl. 14:00. 

 

Pontus säger om matchen: ”Extremt sköna tre poäng. Tycker vi vinner rätt-
vist och ska döda matchen tidigare. Sen blir det alltid spännande när dom får 
sin sena reducering. Plus till Mackan som fortsätter leverera i match efter 
match” 

 

Av: Richard Karlsson 

 



Aktivitetslägret i juli 

I slutet av juli anordnade Löthens Goif, Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening ett gemensamt läger för 

barn mellan 9–15 år i samarbete med Nyköpings kommun.  

Det var tre otroligt roliga och svettiga dagar där barnen erbjöds att prova på 7 olika idrottsaktiviteter 

och 4 olika hantverksaktiviteter. Ett 20-tal barn och unga i olika åldrar från Runtuna, Aspa, Gnesta, 

Nyköping och Oxelösund hade kul ihop. Både nya vänner och intressen skapades. 

Stort Tack till alla barn och unga som gav oss så fina 

dagar tillsammans och även ett stort Tack till alla in-

struktörer som ledde olika aktiviteter och gav inspi-

ration och glädje.  

Fixardag 12 september 

För att vi ska kunna hålla vår anläggning fortsatt fin bjuder vi in till en fixardag 

utomhus vid Aspavallen söndagen den 12 september kl. 10:00 och avslutar 

med gemensam grillning. Ta med det ni vill grilla. 

 

Hälsningar  

Styrelsen Löthens Goif och Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening  



Skolstart  

let's go skate! 

Löthens GOIF i regi Markus Lannergård kommer köra skateboardskola  

tre fredagar 27/8, 10/9 och 17/9 kl. 1715-

1830.  

Vi kommer öva balans, ha kul och utmana oss 

själva och vårt mod.   

Vår plats kommer vara den ny asfalterade ytan 

utanför Dammlötskolan. Skydd är bra men ni 

väljer själv vilka ni behöver, men  

minimikrav är hjälm. Bra slitstarka kläder är bra att ha.  

Ingen föranmälan krävs. 

 

Välkomna 

Loppisen på macken har 50%  

på loppissaker och bildelarna. 
 

Fredag 27/8, Lördag 28/8 och Söndag 29/8 
 

Vi har öppet 11.00 – 16.00 
 

Glöm ej att vi även har Livs , Läsk , Glass , Godis m.m. 
 

Hälsar Leif o Lak 



 

Musikgudstjänst  

i Ripsa kyrka 

söndagen den 29/8, kl. 18 
 

Världssopranen och hovsångerskan  

Susanna Andersson sjunger,  

ackompanjerad av Jakob Henriques på  

klassisk gitarr. 

Andakt Ellinor Svensson 

 

 



 

 

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 29 augusti – 13:e söndagen efter trefaldighet  

Ripsa kyrka kl. 18: Musikgudstjänst med sång av  
världssopranen och hovsångerskan Susanna Andersson, 
ackompanjerad av Jacob Enriques, klassisk gitarr.  
Andakt Ellinor Svensson. 

Söndag 5 september – 14:e söndagen efter trefaldighet 

Råby-Rönö kyrka kl. 18: Söndagsmässa med  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström.  
Möjlighet till förtidsröstning. 

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

 
 

Mobila återvinningen kommer 

till Runavallen, Runtuna  

tisdag 7 september 14.00-19.00 

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


Kyrkoval 2021 
Vid det förra kyrkovalet, som var 2017, hade Rönö församling högst valdeltagande i stiftet – den  

platsen behåller vi väl även detta val? 

Vad väljer man till? 

I kyrkovalet väljs de personer som ska ingå i kyrkofullmäktige i församlingen, i stiftsfullmäktige i stiftet  

och i kyrkomötet på nationell nivå. 

 

Vem får rösta? 

Du som är medlem i Svenska Kyrkan, folkbokförd i Sverige och har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i 

kyrkovalet.  

 

Vad röstar man på? 

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper.  

Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar 

man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.  

På valsedeln till resp. val kan man markera/kryssa upp till tre kandidater, de som du helst vill ska bli valda.  

I det lokala valet, till Rönö församlings kyrkofullmäktige, finns två nomineringsgrupper; ”Framtiden i Rönö 

församling” och ”Sverigedemokraterna”.  

 

Röstkort 

De som är röstberättigade får sina röstkort med posten i slutet av augusti. När du förtidsröstar ska du ta med 

ditt röstkort och giltig id-handling. Om du röstar i vallokalen på valdagen räcker det med id-handling.  

Om du tappar bort röstkortet kan du beställa ett nytt hos din församling. 

 

När kan du rösta? 

Möjlighet till förtidsröstning kommer att finnas i anslutning till följande gudstjänster: 

5/9 kl. 18 Mässa i Råby-Rönö kyrka, 11/9 kl. 18 Helgmålsandakt i Lids kyrka, 12/9 kl. 18 Söndagsgudstjänst i 

Ludgo kyrka och 18/9 kl. 18 Helmålsandakt i Ripsa kyrka  

 

På valdagen är vallokalen Runtuna kyrka. Mässa firas i kyrkan kl. 10. Vallokalen är öppen kl. 11-13 och kl. 16-

20.  

Församlingsexpeditionen i Runtuna Klockargård kommer att vara röstningslokal den 6-19 september,  

med följande öppettider för förtidsröstning: måndag-fredag kl. 10-12, samt 6/9 kl. 17-20, 11/9 kl. 14.30–

16.30, 16/9 kl. 17-20, 18/9 kl. 14-16 och 19/9 kl. 11-13 & 16-20 

Du kan förtidsrösta i en röstningslokal oavsett var du bor, ta bara med ditt röstkort! 

Det finns också möjlighet att förtidsrösta genom budröstning och genom brevröstning, material för detta fås 

på församlingsexpeditionen. 

Med din röst kan du påverka!  

Din röst är viktig! 



Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

Ludgo-Spelviks hembygdsförening  

inbjuder medlemmar till 

 

Studiebesök till Tovetorps forskningsstation 

Fredag 17 september 14.00. 

Obligatorisk anmälan till kassören senast tisdag 14 september. 

e-post: alexandra_lowen@hotmail.com, mobil: 070–595 71 28 

Samling vid Tovetorp Kl. 13.45. 

Tovetorp kommer att berätta om Tovetorps historia  

samt om aktuell forskning. Vi kommer även att få träffa de 

tama dovhjortarna. Besöket beräknas ta cirka 1,5 timmar. 



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 19 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 7 september 2021 

Daglediga/senior träning i träningsladan  

 

torsdagar kl. 10.30 vi kör Cirkelpass,  

gummibandsträning och avslutar med Mindfulness 

eller taiji qigon. 

 

Prova gratis första gången  

 

där efter 100kr/gång eller köp 10-klippkort 800kr. 

Boka dig på 0736793517  

TRÄNING FÖR DAGLEDIGA 

Vi kommer ha öppet  

lördag-söndag mellan kl. 11-16 

fram till mitten av december. 

Varmt välkomna. 

Café Östergården  

Café Östergården vill tacka Er alla som besökt oss denna sommar. 
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