
 

 
 
 
 
 
GUDSTJÄNSTER: 
 
Söndag 10 oktober – Tacksägelsedagen 
 

Runtuna kyrka kl. 10: Skördemässa. Rönökören 
medverkar.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström 
 

Råby-Rönö kyrka kl. 18: Skördegudstjänst.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström.  
Kyrkkaffe i församlingshemmet 
 

Söndag 17 oktober – 20:e söndagen  
efter trefaldighet 
 

Lids kyrka kl. 16: Söndagsmässa.  
Ellinor Svensson & Mikael Palo. 
 
 

PILGRIMSVANDRING för din och jordens framtid! 
Lördag 9 oktober kl. 10, samling vid Ludgo kyrka.  
Vi går ca 4 km, grillar korv och avslutar med en andakt i kyrkan. 
 
 

ÖPPET HUS - tisdagar kl. 9-11 under veckorna 36 - 43,  

för barn 0 år och uppåt med förälder.  

Vi träffas i Runtuna kyrka. Sångstund, lek och samvaro. Vid fint väder kanske vi går 

till klockstapeln!  

Kontakt: Annica Borg 070-498 87 11 

 

SOPPLUNCH FÖR DAGLEDIGA 13 oktober kl. 12 

Rönö Församling & Råby Röda Kors-krets bjuder in till sopplunch för daglediga i 

Råby-Rönö Församlingshem. 

Vi äter soppa & smörgås, tar en kopp kaffe och umgås. 

 
Våra kontaktuppgifter: 

Expeditionen tel. 0155-24 10 16,  

e-post: rono.forsamling@svenskakyrkan.se  

NR 21. 7 oktober 2021 

about:blank


Idag torsdag 7/10  

kommer den digitala matboden att flyttas upp till 

bygdegården från ”macken”.  

Nästa matleverans, onsdag 13/10, kommer  

därför att behöva hämtas uppe vid bygdegården. 

/Bengt 

Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening 

OBS! Flyttning av matboden 7 oktober 



”Walk for the future”  
Välkomna på en vandring, ca 4 km vid Ludgo kyrka.  

Se till att ha bra skor och passande klädsel, kanske en vattenflaska.  

Följ den stora internationella vandringen som går från pilgrimsstaden Vadstena till  

klimatmötet i Glasgow…men gå på hemmaplan!  

Lördag 9 oktober kl. 10  

Ludgo kyrka  
Efter vandringen bjuder vi på grillad korv innan vi avslutar med en andakt 

inne i kyrkan.  

Välkomna!  
Walk for the future är en del av Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”.  

Tillsammans kan vi göra skillnad och göra en vandring som ger hopp för framtiden.  

Frågor: annica.borg@svenskakyrkan.se Mobil: 070–4988711  



- 

Vi har ett 1 1/2 plans gästhus som vi vill hyra ut från  
den 1 januari 2022. Boyta 127 m2, i fint skick, hög standard  
och bredband. Hyra 10.000 kr per månad. 
 

För mer information RING  
 

Erik Uggla, Uvsta Sörgården, 070-561 98 17 

Hus att hyra 

- 

 

 

1. Växthus 2 x 3,5 meter stående i Aspa.  

Bortskänkes mot nedmontering och hämtning.  

 

 

 

 

 

 

2. Fyra dubbade vinterdäck i bra skick till Nissan Micra.  

Bortskänkes mot avhämtning.  

Ring 076-945 79 49  

Bortskänkes 



Affären och Loppisen vid gamla  

Aspamacken har nu öppet  

Onsdag—Söndag 11.00—16.00 

 

Släpvagnar till salu 
Släpkärra HT-verken med kåpa och takräck 

Totalvikt 800 kg, lastvikt 450 kg  

Besiktigad till 2023 10 

Pris 9000:- 

Släp Thule med kapell  

Totalvikt 600 kg, last vikt 480 kg  

Besiktigad till 2022 10 

Obromsad 

Bra skick 

Pris 7900:- 

Leif Romsäter Mobil 070-864 82 07 



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 22 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 19 oktober 2021 

29 oktober är det dags igen  

After Work i Aspa bygdegård 

Holländsk ärtsoppa står på menyn med 

varm eller kall punsch 

Välkomna kl. 18:00 den sista fredagen i  oktober. 

 

Sms-a senast 26 oktober till 070 3163522 

 att man kommer och hur många.  

Det är viktig för min planering. 

Hälsar  Pim van Dorpel 

 

 

 

 

Vi har höstöppet mellan  

11-16 varje lördag och söndag 

ända fram till andra advent! 
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