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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Här kommer en liten hälsning från Lögda Bygdegårdsförening,
vi vill gärna berätta lite om vad som hänt på byn det sista året av
detta millennium.
Millenniumskiftet” varade några sekunder, framtiden är oändlig…………...

Just nu anar vi genom grinigt vinterväder att dagen” börj å längt” och
att vi på nytt kan se fram emot vår o
sommar.

Vi sitter i styrelsen:
Thor Jacobsson ordf
Ingemar Jonasson kassör
Chatrin Johnsson sekr
Siri Lövgren ledamot, programrådsansv.
Elma Hedlund
#
Nils Lövgren styrelse suppl

ÅTERVÄNDARDAGEN

Å

rets stora begivenhet
var Lördagen den 17 juli.
Då hade vi glädjen att hälsa
nära 100 före detta- och
Lögdabor till en återvändardag. Under hela dagen hade
vi allehanda aktiviteter,
men framförallt möjligheten att träffas o trivas.
Många som inte varit hemma i Byn på länge, sällade
sig till skaran.
Dagen avslutades med grillmiddag och dans.

”Lögda nu och

då”
Kursen ”Lögda
Nu och Då” med
Kjell Nilsson som
ledare avslutades
med utflykt till Storsvartliden, en fin sommarsöndag i juli.

Teater

Vi ordnade med fika mm ute och vädergudarna var verkligen på vår sida

Lögda Tavlan – Invigd
Den stora höjdpunkten under dagen var invigningen och avtäckelsen av Lögda Tavlan. Tavlan
som sysselsatt de verksamma i ett samarbetsprojekt under ca 5 år och som har slukat tusentals arbetstimmar.

Kyrkmarschen
Söndag den 25 juli inbjöds
allmänheten till visning av
Lögdatavlan i samband med
kyrkmarsch mellan LögdaFredrika. Samtidigt utställdes alster i
textilier gjorda av framlidna Lögdabon Eva Johnsson.
Kaffe serverades och det var ca ett
50- tal spänstiga som tog tillfället i
akt för god motion o frisk luft genom
att promenera ”gam kyrkvägen.”

Missionsfesten

Det är en fantastisk upplevelse att stå och betrakta o njuta
av denna skapelse, för att inte tala om detaljerna.
I redaktion:
vid datorn:
e-post:

februari 2000

Mikaelisöndagen hölls sedvanlig missionsfest med god
uppslutning, även från andra
närliggande byar med gott
insamligsresultat. Kyrkoadjunkt Samuel Örnberg o kyrkokören medverkade.

Siri o Nils Lövgren
0943-23015 eller 0950-12365
Harry Jonasson
060-574837 fax 060-176814
harry.jonasson@telia.com ( Hör gärna av er via mail

Lugnet 14
921 33 Lycksele
Sodavägen 17 861 32 Timrå

)

I samarbete med
Vuxenskolan och
Västerbottensteatern besöktes Lögda By, torsdag den 28
oktober. En skröna om
Finnforsrövarna framfördes av Tomas Andersson
och Torbjörn Näsbom.
Intresset var stort och
föreställningen gick för
fullt hus.
Med detta utskick av vårt
Nyhetsbrev vill vi visa
något av vad som händer i Lögda, trots att antalet bofasta inte är så
många.
Vi kommer med ett nytt
nummer i mitten av maj,
med funderingar kring
sommarens aktiviteter,
bla. byafesten och iordningsställandet av ett
museum.
Alla är varmt välkomna
som medlemmar i Bygdegårdsföreningen och
kommer därmed att erhålla Lögda – aktuellt i
fortsättningen

