
NR 22. 21 oktober 2021 

Första matleveransen till digitala lanthandeln i Aspa 

Den digitala lanthandeln flyttades under förra helgen från den tidigare platsen vid gamla  

macken i Aspa upp till Ludgo-Spelviks bygdegård. Det behövdes en hel del planering att kunna 

utföra flytten.. Den nya platsen behövde planeras och el och data fick dras fram.  

Stora insatser behövdes både från maskiner och människor. 

 

 

 

 

Nu är den på plats och de första leveran-

serna från ICA har startat. För att handla 

och hämta sina varor gäller samma pro-

cedurer som tidigare. 

Gamla och nya kunder hälsas välkomna. 

 

Hälsar  

Bengt och bygdegårdsföreningen 

 

Bilder: Bengt Anglered, Peter Grape 



Erbjudanden och aktiviteter från Runnviken 

Klasser i härlig, meditativ, balanserande och stärkande MediYoga  

med inslag av Mindfulness i Runnviken, Lövsund och online för nybörjare och erfarna 
 

tisdagar kl:17:00-18:15 och torsdagar kl:19:30-20:45  

(i yogasal från november, nu endast online). 

Pris:  230 kr i Yogasalen eller 130 kr Online 
 

 

Evenemang: 7/11 och 19/12,  

Förgyll Söndagseftermiddagar med MediYoga med inslag av Mindfulness och  

Afternoon Tea  på vackra Runnviken pensionat. 
 

Kl. 14:00-15:15 MediYoga med inslag av Mindfulness 

Kl. 15:15 Afternoon Tea 

Du välkomnas till tända ljus, lugn musik och mjuka yogamattor i mysiga yogasalen och  

du guidas sedan av Sofia genom lugn yoga och meditation som är stärkande för både kropp och 

själ. Efter passet i yogasalen bjuder Clara på gott Afternoon Tea i det charmiga och vackra 

pensionatet. 
 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. 

Yogamattor finns. Ta gärna med egen filt, annars finns det att låna. 

Pris: 380 kr / tillfälle 
 

Anmäl senast 2 dagar innan. Begränsat med platser så anmäl gärna så snart som möjligt. 

Eventuellt avbokning senast 24 timmar innan. 

Evenemang 21/11: 

Välkommen till en fin Morgonstund med Meditation och frukost i vackra Lövsund. 

Förgyll en söndagsmorgon med en vacker, meditativ och stärkande stund för dig och  

ditt välmående. 

Sofia guidar dig mjukt och lättsamt genom olika Mindfulnessövningar och meditationer  

i den mysiga yogasalen. Efter det bjuder Clara på en riktigt god frukost på vackra pensionatet. 
 

Kl. 08:00-09:00 Meditation  

Kl. 09.00 Frukost 

Pris: 380 kr 
 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. 

Yogamattor finns. Ta gärna med egen filt, annars finns det att låna. 

 

Varm hälsning/Sofia 

Mindful Life AMY 

 

073-200 17 71 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-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 

Fint hus att hyra 

Mörkret kommer tidigare och 

tidigare för varje dag.  

Var rädd om dig själv och 

andra. 

Använd reflexer för att synas  

på längre håll. 



 

 

 

 
 
 

GUDSTJÄNSTER: 

 

Söndag 24 oktober – 21:a söndagen efter trefaldighet 

Råby-Rönö kyrka kl. 14: Familjegudstjänst.  
Måndagsklubben medverkar.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström 

 

Söndag 31 oktober – 22:a söndagen efter trefaldighet 

Ripsa kyrka kl. 11: Söndagsmässa. 
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
Kyrklunch i församlingshemmet.  

 

 

KYRKOFULLMÄKTIGE 

 

Rönö församlings Kyrkofullmäktige sammanträder i Ripsa församlingshem  
den 31 oktober kl. 13. 

Då ska bl.a. beslut fattas om budget för 2022. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som är intresserade är 
välkomna att närvara. 

 

 

Våra kontaktuppgifter: 

Expeditionen tel. 0155-24 10 16,  
e-post: rono.forsamling@svenskakyrkan.se  

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono  
Facebook-sida: https://www.facebook.com/ronoforsamling.se  

 

about:blank
about:blank
about:blank


Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

Mörkret sänker sig över landskapet och 

det innebär mystid med tända ljus.  

En årlig tradition för medlemmar i  

hembygdsföreningen är  

 

LJUSSTÖPNING i 

Ludgo bygdegård. 

lördag och söndag, 13-14 november 
 

med Start: Kl. 09.00 
 

Vill du vara med så anmäl dig snarast till  
 

Ulla-Britt Kristoffersson 

Tel: 076-678 49 02 eller 

e-post: ubm.kristoffersson@gmail.com 

Ljusmassa finns på plats till självkostnadspris. 

I år får var och en ta med vad den vill ha till förmiddagskaffet och äta 

till lunch. Jag brukar koka ärtsoppa och baka bröd till lunchen men 

artrosen i min höft sätter tyvärr stopp för det i år. 

Välkommen till vår medlemsaktivitet 

Hälsar 

Ulla-Britt 

Bild: A Young man Reading by Candlelight (Matthias Stom)   Nationalmuseum NM6838 



Affären och Loppisen vid gamla  

Aspamacken har nu öppet  

Onsdag—Söndag 11.00—16.00 

 

Släpvagnar och bil till salu 
Släp:HT-verken med kåpa och takräck 

Totalvikt 800 kg, lastvikt 450 kg  

Besiktigad till 2023-10 

Pris 9 000:- 

Släp: Thule med kapell  

Totalvikt 600 kg, last vikt 480 kg  

Besiktigad till 2022-10 

Obromsad 

Bra skick 

Pris 7 900:- 

Leif Romsäter Mobil 070-864 82 07 

Fiat Doblo 2008  

23000 mil  

Besiktad till 2022-08  

Drag  

Sommar o vinterdäck 

Pris: 14 000 kr 



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 23 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 2 november 2021 

Den 29 oktober är det äntligen dags för  

After Work i Aspa bygdegård 

Holländsk ärtsoppa står på menyn med 

varm eller kall punsch 

Välkomna kl. 18:00  

 

Sms-a senast 26 oktober till 070-316 35 22 

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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