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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Inför stundande årsmöte i Bygdegårdsföreningen vill vi genom Lögda Aktuellt informera
Er om vad som hänt under året och meddela något om planer framåt. Året som gått har
varit både händelserikt och upplyftande på många sätt. Trots att man vid en första betraktelse inte tycker det är mycket att orda om.

B

yggandet av
byamuseet har
kommit igång. Med frivilliga arbetsinsatser
har trossbotten, golv
samt fönster kommit på
plats. Golvet är ett
gammalt plankgolv
som funnits i ett äldre
hus i Lögda.
Bredaste golvplankan
är drygt 40 cm bred
och längden var som
gjord för detta ändamål. Väl på plats får
man säga som den lille
pojken med händerna djupt nere i
byxfickorna
-Pappa detta känner jag mig riktigt
stolt över.
Virke för väggar och innertak finns
även på plats.
Elanslutning

Anslutning av el till museet har
även gjorts genom att jordkabel
har grävts ner mellan mätarskåpet
och museet.

Nyinflyttning

Till er som inte besöker
Lögda så ofta kan vi
meddela att en nyinflyttning skett.

Lögda på nätet

Kjell och Ingemar håller fast plankan så knogarna
vitnar, medan Nils täljer så sjveten yr

Lögdafesten

Sommarens Lögdafest hölls som sedvanligt
tredje lördagen i juli månad. Som vanligt en
trivsam kväll med ett 60-tal närvarande. Vi
inmundigade god mat, spelade och dansade
till långt in på småtimmarna. Nils och hans
svåger Tures framförande av ”Lögdavalsen”
var ett mycket uppskattat inslag.

Vill du besöka din hembygd utan större ansträngning. Gå in på nätet, www.lantmateriet.se
Med hjälp av flygfotot
kan du zooma in och
söka igen ditt eget hus i
Lögda och beställa ett
flygfoto över din egendom
Tyvärr finns det endast i
svartvitt ännu, men det
kommer så småningom
i färg

Uppe med tuppen

Övriga glädjeämnen som
levnadsgör byn är en
mindre djurbesättning
”väst på byn”.
Tänk, att nu igen, en tidig sommarmorgon få
höra tuppen gala.

Älgjakten

Höstens älgjakt är en annan begivenhet med
stor dragningskraft. Då befolkas många annars tomma gårdar och trafiken
på byavägen är
livlig.
Bygdegården
har vid två tillfällen hyrts ut till älgjägare
och främst är det
Tor, Ingemar, Nils och Harry betraktar
nöjt att Tors uppfinning med” automatiskakabelgrävaraggregatet”
fungerat enligt ritningarna.
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Nästa nummer

Nästa utskick av Lögda
aktuellt är tänkt att ske
under våren.
Kom gärna med förslag
om teman och andra uppslag vi kan skriva om.
Redaktionspersonalen och datorvrängaren tackar på förhand

Redan nu vill vi slå ett slag för att få hjälp med det fortsatta arbetet
med museet till våren. Hör av er om ni har möjlighet att ge ett hammarslag

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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