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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Planenligt inför stundande årsmöte i bygdegårdsföreningen kommer här ett Lögdaaktuellt. Vårens utskick med temat kulturarbeten, där förhoppningar och visioner
formades, har nu till stora delar förverkligats. Tack vare ekonomiskt EU-stöd i form
av SIKU pengar (små inlandskommuners utveckling) och med många goda krafters
medverkan kan nu konkreta resultat visas.
Studiebesök i
Varpsjö
Dokumentation av kulturplatser har påbörjats, riktlinjer och material för arbetet
har utformats och anskaffats. Inom projektets ram har
studiebesök till Varpsjö bygdegård gjorts och deras kulturarbeten har inspirerat och
gett idéer till vårt arbete.

Gamla skolfoton

februari 2003
Solskydd

Bidragspengarna
räckte även till inköp av ett draperi
som solskydd för textiltavlan. Den sitter nu på
plats och har stor betydelse för att långsiktigt
skydda ömtåliga färger i
tavlan

Teater.

Ressällskapet samlade till en välbehövlig vila under det intressanta
besöket i Varpsjö

12 st skolfoton är nu klara
för uppsättning i fd.
skolsalen.Det äldsta fotot är från läsåret 192627 och i övrigt är fotona spridda över åren
fram till sista läsåret i Lögda skola 1958-59
TACK! alla Ni som bidragit med foton.

Skolfoto från 1948

Ytterligare insamling av foton pågår, i första
hand med spegling av arbetsliv och vardag i
och omkring Lögda.

Studiebesök vid Åsele
hembygdsområde

Som avslutning på
höstens
träffar inbjöds vi till
Åsele hembygdsområde för ett studiebesök.
Vi guidades runt av deras eldsjäl
Karl-Henry Grahn och vi fick ta del
av olika utställningar på platsen.
Han arbetar framförallt med fotomaterial, efterlämnat av den numera
avlidne VK-redaktören Harry Holmgren.
Vid en god jullunch presenterade
SIKU- projektets samordnare Egon
Persson tillbakablickar och
Framtidstankar. Förhoppningar
finns om fortsatta möjligheter till
bidrag.

Alla foton Ni kan låna oss för avfotografering välkomnas varmt!

I redaktionen: Siri o Nils Lövgren 0943-23015 Lögda 128
910 50 Fredrika
Vid datorn:
Harry Jonasson
060-574837 Sodavägen 17 861 32 Timrå

Den 19 oktober
gästades vi av
Västerbottensteatern, som gav föreställningen ”Eljest".
En skildring i ord och
musik av den avlidne författaren Helmer Grundström, Svanabyn. Föreställningen blev mycket
uppskattad och drog fullt
hus.

Framtiden…..

Våromgången
med arbetet i
Lögda har
startat.
Lögdabor i förskingringen hälsas
välkommen med besök,
med bidrag av tankar
och idéer till glädje för
byns framtid

Ps. Glöm inte att
inventera om Ni
har gamla foton.
Ds.

e-post: lovgrens@telia.com
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