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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Det närmar sig tidpunkten för årsmötet i bygdegårdsföreningen ( lördag 6 mars ) och
innan dess vill vi förmedla ett nytt Lögda-aktuellt.
Vi har satt oss ned och grunnat över året som gått och även tittat lite framåt och det är
med glädje vi kan konstatera, att det uträttats en hel del av betydelse för byn och bygdegården. Det känns ju som så, att bara vi spänner bågen kan en hel del skapas.
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Lokalen är i stort sett färdigbyggd, smärre kompletteringar samt eldragning återstår.
Kulturdokumentation

tt år är
I början av januari månad
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en nytt födokumentation och inrestår som ska planesamling av gamla
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värdefulla foton som
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Deltagarna samlade vid studiebesök, Asplunda lanthandel, Tallsjö
samlats in och de investeringar vi kunnat
Studiebesök
göra i bygdegården. (TV-DVD-VIDEO) Vi har
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stor kulturinsats
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Lögdafesten (Marknadsföringsträff)
inom ramen med SIKU-medel.
En femtiotal deltagare mötte upp till en sedvanlig
Vid närmare eftertanke har vi en hel del att uttrivsam fest lördag
rätta och allt har inte helt avstannat på landsden 19 juli. Grillmäsbygden.
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Lögda by att ett
med information om
nytt och fint hus
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av byns fastigheinslag av SIKU ter bytt ägare. En
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