
NR 1. 13 januari 2022 

Nyhetsbrevets redaktion o nskar alla sina la sare en  

GOD FORTSÄ TTNING PÄ  DET JUST PÄ BO RJÄDE 2022 

Men det nya året kunde väl ha börjat bättre än det gjorde. 

Extrema drivmedels– och energikostnader, utökade Coronarestriktioner med alla ny-

gamla nedstängningar igen och så de ökande politiska spänningarna i de gamla sovjet-

staterna som lök på laxen. Den ljusnande framtiden är vår?? 

 

Men det är ju inte ämnen som dessa som vi i Nyhetsbrevet (NB) brukar förmedla till 

ER läsare. Innehållet styrs ju till 100 % av just ER som läser detta. 

Nyhetsbrevet som funktion är en ideell verksamhet, med få personer i redaktionen, 

som förmedlar de bidrag vi får in efter bästa förmåga.  

Vi kan kanske inte konkurrera med Facebook eller andra ethermedia med snabbhet 

och direktinformation men vi når i alla fall drygt 500 prenumeranter var fjortonde dag. 

Så om ni vill ha ”slownews” så skicka in vad ni tycker kan vara intressant att förmedla i 

bygden.  
 

Har ni ett företag så kan ni annonsera helt gratis. Är någon duktig på att skriva korta 

storys om bygden, djur och natur, historia eller annat av intresse så vore det ju trev-

ligt. Ni själva bestämmer ju innehållet så kommer det inga bidrag till redaktionen så 

blir Nyhetsbrevet ganska tunt.  

Skall vi hinna få med ert bidrag till ett kommande nummer så vill vi att bidrag inkom-

mer till redaktionen senast två dagar före utgivningen. 

Vi vill gärna att ert bidrag är så färdigt som möjligt vilket underlättar för oss. Det är 

också bra om det skrivs i t.ex. Word-format och bilder skickas som jpeg. 

PDF-filer går ganska bra men kan bli lite suddiga tyvärr när de kopieras till vår mall. 

Nästa nummer av Nyhetsbrevet är planerat att komma ut torsdag 27 januari så bidrag 

skall vara redaktionen tillhanda senast tisdag 25 januari. 

Välkommen att bli en del av nyhetsflödet i bygden. 

Redaktionen ser fram mot ett nytt spännande Nyhetsbrevsår 



Erbjudanden och aktiviteter från Runnviken 
Klasser  
Vi fortsätter erbjuda mycket uppskattade klasser i härlig, meditativ, balanserande och stärkande 

MediYoga (Medicinsk Yoga) med inslag av Mindfulness med Sofia Lundqvist, både i vackra 

Runnviken och online, för nybörjare och erfarna  
 

Tid och plats  

I yogasalen i Runnviken, tisdagar kl:17:00-18:15  

-Online via länk, tisdagar kl.: 19:00-20:15 (www.runnviken.se)  
 

Pris: 230 kr i Yogasalen, 130 kr Online  
 

Evenemang 

Förgyll Söndagseftermiddagen med härlig Yoga och lyxigt Afternoon Tea  

på vackra Runnviken pensionat. 

Datum & tid: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5 kl.: 14:00 till cirka 16:30 

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 pensiona-

tet. 

 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. 

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

Pris: 380 kr / tillfälle 

 
 

Restriktioner och försiktighet p.g.a. pandemin:  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet gäster och rekommenderar dig 

som yogakund att helst ta med ett par egna filtar som du kan ha på yogamattan och över dig själv och 

stanna hemma om du har sjukdomssymtom. 

Anmälan: Anmäl dig senast 2 dagar innan aktivitet. Det är begränsat med platser så anmäl gärna så 

snart som möjligt. Eventuellt avbokning senast 24 timmar innan. 

Boka helst på: www.mindfullifeamy.bokadirekt.se,  

där kan du välja att betala via Klarna eller via Swisch när du kommer till Runnviken.  

Om du inte vill boka via boka direkt kan du sms:a Sofia (se nedan) 

 

 

Varma hälsningar 

 

Sofia & Clara 

Mindful Life AMY & Runnviken pensionat och rekreation 

073-200 17 71 



 
 

Välkommen till våra gudstjänster: 
 
 
Enligt gällande rekommendationer så får familjer (max 8 personer) sitta till-
sammans, annars gäller varannan bänkrad. Max 50 personer/gudstjänst.  
Med reservation för nya/ändrade restriktioner! 
 
 

Söndag 16 januari – 2:a söndagen efter trettondagen 
Ripsa kyrka kl. 16: Vi sjunger ut julen.  
Jenny Marmgård Grape & John Rosenqvist Lidström. 
 
Söndag 23 januari – 3:e söndagen efter trettondagen  
Lids kyrka kl. 16: Söndagsmässa.  
Ellinor Svensson & John Rosenqvist Lidström. 
 
Terminsstart för juniorer och miniorer v. 3 
 
Juniorer i Runtuna Församlingsgård  
onsdagar kl. 13.30–16.30. Åk 3-6. 
 
Miniorer i Runtuna Församlingsgård 
torsdagar kl. 13.30 – 16.30. F-klass - åk 2. 
 
Kontakt: Annica Borg 070-498 87 11 
 
 
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 

 
 

mailto:rono.forsamling@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/rono
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Redaktion för Nyhetsbrevet 
Laurie Chapman -     laurie.chapman@telia.com 
Bengt Anglered -      bengt.anglered1@gmail.com 
Hans Liljeroth –        hans.akla@hotmail.com 

Bidrag till nummer 2 av Nyhetsbrevet 2022 bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 25 januari 2022 

 

EFTERLYSNING: LUDGO-SLAKTAR´N? 

I ett mail till redaktionen fanns detta urklipp ur en smålandstidning som författats av Bengt Nyström, 

Hamneda. I berättelsen beskriver Bengt N en trevlig historia. 

Historien utspelar sig på 1950-talet runt Sparreholm, Stjärnhov och Vårdinge och beskriver bland annat 

en person som kallas för ”Ludgo-Slaktarn” .  

Vi i redaktionen blev förstås nyfikna på vem denne ”slaktare” från Ludgo kan ha varit.  

Trots vissa efterforskningar så har vi inte hittat något svar. 

Om det finns någon i läsekretsen som kan hjälpa till med en lösning vore vi i redaktionen och Ludgo-

Spelviks hembygdsförening intresserade att få veta detta. Kan kanske bli en ny story i kommande Ny-

hetsbrev.  

Hälsningar Redaktionen 
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