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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Ett år har förflutit sedan bygdegårdsföreningen senast hörde av sig till medlemmarna i ett
”Lögda aktuellt”. Nu är det dags igen, efter ett kanske annorlunda år, i avsaknad av Lögda
festen. Vid styrelsemöte den 31 januari 2005 planerades årets årsmöte, och tidpunkten fastställdes till den 5 mars kl 11.00 i bygdegården . En förhoppning om god tillslutning och synpunkter från medlemmarna välkomnas.
God ekonomi
Vad vi kan glädjas åt i Lögda
bygdegårdsförening är en relativt
god ekonomi. Enligt kassörens
preliminära rapport kommer bokslutet för år 2004 att hamna på ett
överskott, trots dryga kostnader
för elström. Uthyrning av bygdegården bidrar till stor del att hjälpa upp ekonomin.
Beviljat bidrag
Under året har vi ansökt och beviljats bidrag av bygdeavgiftsmedel med 10000 kronor.
Ändamålet med bidraget är utvändig målning av bygdegården,
eldragning i uthuset och inköp
av utebelysning för julgran.

Vid upptaktsmötet var det stor aktivitet både med att tyda och
dokumentera foton. Förutom Kjell och Märta synade även
Gärdis och Alette korten med stor kunskap o erfarenhet.

Målning av bygdegården
Årsmötet kommer att ta ställning till
planerna om tidpunkt för målning av
bygdegården, samt organisation av arbetet. Målningsarbetet måste ske ideellt och förhoppning om uppställning
av så många som möjligt föreligger.
Styrelsen har under året varit:
Ordf. Thor Jacobsson,
kassör Ingemar Jonasson
sekreterare Nils Lövgren
Siri Lövgren,
Eskil Hedman
och Chatrin Johnson.

Kom ihåg!!!
Bygdegårdsföreningens årsmöte
Datum:
5 mars
Tid:
11.00
Plats:
Bygdegården

Kulturdokumentationen
I skrivandets stund kan nämnas att upptaktsmöte för i år skedde den 30 januari 2005.Vi
har i dagsläget drygt 300 foton samlade, där i
huvudsak bilder av arbetslivet i Lögda speglas.
I fortsättningen inriktas insamlingen mot
porträttfoton. Det
finns samlat en del
av gamla porträtt.
Nu efterlyses
foton på 30-40-50
–talisterna.
Vår önskan är att
så många Lögdabor som möjligt
kommer med i det
bildmaterial som
dokumenteras.

I redaktionen: Siri o Nils Lövgren 0943-23015
Vid datorn:
Harry Jonasson
060-574837

februari 2005
Vykort
Vykort med motiv från
Lögda har framtagits. Det
har möjliggjorts i samarbete med Åsele kommun.
SIKU-medel har finansierat projektet. Vykorten
finns att köpa i bygdegården, kostnad 5 kronor per
st.

Julgran mitt i byn
Vi årsmötet 2004 beslöts
att julgran skulle sättas
upp. En grankommitté
tillsattes för uppdraget att
ordna detta. Uppdraget
har utförts med den äran
och en vacker julgran vid
bygdegården har spritt
sitt sken och beskådats
av alla som färdats efter
byavägen

Inbjudan till gratis
fiske
Fiskevårdsföreningen inbjuder till gratis fiske i
Trehörningen med valfritt redskap, den 27-28
mars 2005. Föreningen
bjuder på kaffe och korv

Klara och Valfred Nilsson med hunden "Kulo" framför
mangårdsbyggnaden, uppförd av Mårten Lindström
f.1792 död 1874. Huset är idag rivet och sedermera
uppförd som kyrka i Hemavan. Foto från 40-talet
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