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Under Allhelgonahelgen är alla våra kyrkor öppna  
(fredag eftermiddag och lördag-söndag 9-18). 

Välkommen in och tänd ditt eget ljus!  

Fika serveras av sockenråden i kyrkorna fredag 5/11 under efter-
middagen. 
 

GUDSTJÄNSTER: 

Fredag 5 november 

Råby-Rönö kyrka kl. 18: Minnesgudstjänst.  
Solist Lisbeth Strand. Gun Hjertén & Lisbeth Strand. 

Ludgo kyrka kl. 18: Minnesgudstjänst.  
Solist Jenny Marmgård Grape. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 

Lördag 6 november - Alla helgons dag  

Lids kyrka kl. 16: Minnesgudstjänst.  
Solist Jill Hedman. Ellinor Svensson & Mikael Palo. 

Runtuna kyrka kl. 16: Minnesgudstjänst.  
Rönökören medverkar. Gun Hjertén & John Rosenqvist Lidström. 

Ripsa kyrka kl. 18: Minnesgudstjänst.  
Rönökören medverkar. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 

Söndag 7 november – söndagen efter alla helgons dag 

Ludgo kyrka kl. 16: Musikgudstjänst.  
Sång Hans Lennart Werleborn. Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström 

 
Söndag 14 november – söndagen före Domssöndagen 

Runtuna kyrka kl. 18: Söndagsgudstjänst.  
Jenny Marmgård Grape & John Rosenqvist Lidström 

 

 

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  
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Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

 

En årlig tradition för medlemmar i hembygdsföreningen är  
 

LJUSSTÖPNING  

Ludgo-Spelviks bygdegård. 

lördag och söndag, 13-14 november 
 

Start: Kl. 09.00 
 

 

 

 

 

Bara 2 platser kvar 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 förmiddags-

kaffet och att äta till lunch.  

 

Välkommen till vår medlemsaktivitet 

Hälsar 

Ulla-Britt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-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 

NU ÄR MÖRKRET HÄR  

Var rädd om dig själv och 

andra. 

Använd reflexer för att synas  

på längre håll. 

Affären och Loppisen vid gamla  

Aspamacken har nu öppet  

Onsdag—Söndag 11.00—16.00 



Maja Thrane kommer till 

Bygdega rden i Aspa  

fredag 10 december 

och bera ttar om stenkon-

servering och arbetet 

med runstenarna vid 

Aspa-bro. Tid: 18.00 

Maja Thrane, är inte enbart stenkonservator 

utan även en prisbelönad översättare, kultur-

skribent och litteraturkritiker i Svenska Dag-

bladet och författare. 

Hon romandebuterade 2019 på Bokförlaget 

Lejd med ”Anvisning att konservera natura-

lier”, som i Aftonbladet bland annat jämfördes 

med verk av Torgny Lindgren.  

Maja Thrane nominerades till  

Katapultpriset 2020. 

Hon har översatt verk från franska till svenska, 

bland annat verk av Ananda Devi,  

Linda Lê och Mai Van Phan. 

År 2019 tilldelades hon Samfundet De Nios 

Julpris. 

Foto: Eva Bergström  
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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 



   Efter senaste rapporteringen så har det hänt en hel del.  
 För det första så spelades det en bortamatch mot Järna SK .  
 Den matchen var en chansfattig tillställning som RIK segrade i  
med 0–1 efter mål utav Tobbe Johansson precis innan slutet.  

  Denna match följdes ytterligare av en bortamatch fast det skulle ha varit en hemmamatch mot Gillberg/
Lista IF. Den blev tyvärr flyttad till efter bortamatchen mot Nykvarns SK. Matchen mot Nykvarn var 
ganska så jämn och RIK fick kämpa sig till 1–1 efter mål av RIK´s målskytt Johnny Dahl. Däremot så 
gjorde NSK mål precis innan slutet med slutresultatet 2–1. 

  Den uppskjutna hemmamatchen mot Gillberga/Lista IF spelades på Rosvalla KGA den 14 september. 
RIK vann tämligen enkelt med 6–2. Målskyttar blev Linus Stenberg 2, Jesper Larsson, Johnny Dahl, Jacob 
Eriksson, Jesper Tellström. Efter den matchen spelade RIK en hemmamatch mot serieledande Ärla IF den 
18 september, de vann också serien, i en match som RIK också vann tämligen enkelt. 
Ärla IF såg verkligen inte ut som ett topplag och RIK vann med 5–2. Målskyttar för RIK blev Jesper Lars-
son 2, Linus Stenberg 2 och Marcus Eriksson.  

  Sista matchen som räknades för RIK blev bortamatchen mot Hälleforsnäs IF den 26:e september som slu-
tade 1–1. Den matchen kantades av felpass från båda lagen och spelet var verkligen inget vidare. Målen 
var också något signifikativa för matchen. Hälleforsnäs mål kom till efter missförstånd mellan Chrille i 
målet och försvarare och spelare kunde fritt lägga in bollen i mål. RIK:s mål var ett volleyskott utav Ah-
med Alsiweedi som seglade in i mål.  
Det spelades också en match på lördagen efter mot Al-Salam SK. Det var en riktig holmgång som slutade 
4–4 som RIK borde ha kunnat vinna. Den matchen räknas dock inte då Al-Salam SK blev uteslutna för att 
upprepade gånger bland annat använt spelare de inte fått använda. I och med deras uteslutning slutade RIK 
på en fjärde plats i tabellen och blev då bästa lokala lag i serien.  
Ärla IF och Afrikansk FC blev 1: a respektive 2: a och får spela i fyran nästa säsong. Utöver Al-Salam SK 
så blev det bara Gillberga-Lista IF som åkte ur div. 5.  
Vi hälsar även Eskilstuna Babylon och Stallarholmen SK välkomna till div. 5 då de lagen vann respektive 
div. 6.  

  En avslutningsfest har också mäktats med och där korades Ahmed Alsiweedi som årets back, Simon 
Creutz till årets mittfältare, Jepser Larsson till årets anfallare och årets spelare till Marcus ”Mackan” Eriks-
son.  

  I övrigt så kan det rapporteras att Pontus Holmström och Peter Hjelm blir kvar i klubben på 1+1 år. Det är 
vi i RIK mycket nöjda med och vi hoppas att kommande säsong blir mycket kul och att då också blir en 
hel säsong med full serie. 

  Ungdomssektionen: Vi har haft tre aktiva lag där de yngsta, födda 14–16, mest varit med på samman-
drag med olika framgångar, bland annat i Gnesta den 29/8 och Västerljung den 5/9.  
Dessutom har de haft väldigt roligt. 

  Laget födda 12–13 har varit med i seriespel och mött bland annat OIK, Bissarna och IFK Nyköping. 

  Laget födda 10–11 har spelat en hel del matcher. Premiären mot Björnlunda förlorades med 4–8.  
Det gick dock bättre mot bland annat IFK Nyköping som man vann över hemma på Runavallen.  
Utöver det har laget bland annat mött Trosa/Vagnhärad, Stigtomta Oxelösund och Värmbol. 

  Ungdomssektionen kunde också ställa upp med ett flicklag, födda 12–13, i Kiladalens Cup den 3.e okto-
ber. I den gick det lite knackigt för RIK till en början men väl i sista matchen så tog de revansch på IFK 
Nyköping blå/vit, som laget förlorade mot i första matchen med 4–5, och vann med 7–1. 

  Till nästa säsong räknar ungdomssektionen med att åtminstone kunna anmäla: 
Två stycken 3-mannalag (pojkar och flickor födda 2015–16). 
5-mannalag (pojkar och flickor födda 2013–2014) 
Två 7-mannalag (flickor födda 2011–2013 samt pojkar födda 2010–2012).  
Pojklaget kommer att behöva stöd av flickorna födda 2010–2011. 
 
  När RIK hade flicklag i seriespel senast var åtminstone 1992 men det kan ha förekommit några år senare 
också då det fanns flicklag 1994, men inte i seriespel. Så när RIK nu ställer flicklag i seriespel så är det i 
princip 30 år sedan sist. Det ser tämligen intressant och kul ut inför kommande säsong. 
 
Hälsar Richard 

Sammanfattning av fotbollssäsongen 2021 

RIK slutade på fjärde plats i div. 5 



 

Dags för återvinning! 

Tisdag 9/11 vid Runavallen i Runtuna. 

14.00—19.00 

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 24 av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 16 november 2021 

 

 

 

 

Vi har höstöppet mellan  

11-16 varje lördag och söndag 

ända fram till andra advent! 
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