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Åter får vi bevittna hur ljuset återvänder, fågelsången blir intensivare
och vi alla inspireras och ställer förhoppningar på våren och sommaren.
Det är nu som hemvändartankar gör sig påminda, trots den dystra situationen med bla. avfolkning som landsbygden genomgår
Men vissa bitar av det som
återstår är ändå i hög grad
aktuella och utnyttjade.

Var detta bärställe ligger
Skulle ni säkert vilja veta

ÅRETS LÖGDAFEST
VÅR FINA NATUR
Naturupplevelser som jakt, fiske, bärplockning och inte minst, att bara återvända och besöka kära platser och trampa
gamla stigar, fängslar många av oss.
Vad våra barn och barnbarn kommer att
sätta värde på kan vi inte uttrycka i ord idag, men allt vi bevarat och
vårdat och kan lämna över till dom, har säkert ett värde
BYA MUSEUM – OMBYGGNAD AV UTHUSET

Vi kan väl hoppas tankarna på att rusta upp gamla uthusbyggnaden
till byamuseum inte är helt fel. Där kan man även rymma andra aktiviteter.
Åsele Kommun har beviljat bidrag
om 15000:- för ändamålet.
Dessa pengar räcker till byggnadsmaterial, som kommer att inhandlas under våren.
Vår förhoppning inom styrelsen är
att så många som möjligt kan satsa
ett eller kanske något fler dagsverke för att förverkliga byggplanerna.
En första upptakt är tänkt till veckoslutet 2-3 juni.
Vi har planerat att bjuda på en enklare förtäring på lördag e.m (3/6).
Välkommen och hör av dig i förväg till någon i styrelsen om vi kan
räkna med Din medverkan.

Går av stapeln lördagen
den 15 juli. Kl. 18.00
Ni som inte har tillfälle
att anmäla er på tavlan i
Bygdegården, ring
Ingemar 0932-10403 el
Elma 0943– 10322.
Möt upp manngrannt till
en trevlig kväll.
Ta med släktingar o vänner, eller varför inte ordna med en släktträff den
helgen?
SISTA ANMÄLNINGSDAG 9/7.

Alla hjärtligt
Välkomna!
Rum att hyra
Behöver du bostad för att komma till festen.
Vi har rum med 5 sängplatser o
välutrustat kök att hyra ut i Bygdegården.
Eller du kanske behöver någonstans att bo under en rofylld semester.

Den som inte har möjlighet att vara med vid första omgången, men kan tänka sig ställa
upp vid ett senare tillfälle, hör gärna av Er.

IDÈER o FÖRSLAG
Vi behöver dessutom idéer och förslag om bästa möjliga utnyttjande av lokalen,
som kan främja byns intressen nu och i framtiden. Det första vi skall göra är att
lägga in golv och fixa till väggarna.
Fundera, grunna o brainstorma. Kom ihåg att alla förslag är lika viktiga, värdefulla och intressanta.
I redaktion:
vid datorn:
e-post:

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
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