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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

En eldsjäl för vår by är borta när Thor avled i början på sommaren.
Leden tunnas ut, men vi som fortfarande har förmånen att få nya dagar, måste se framåt
och gå vidare. Vi har mycket att förvalta och vi måste hoppas på att kommande generationer
har intresse av det som vi kan lämna ifrån oss av historien.
Runa över Thors minne.

Ordföranden i vår
bygdegårdsförening
har lämnat oss.
Ett stort tomrum
har uppstått i föreningen när Thor
avled den 14 juni
2005.
Slitstark och med
obändig vilja gick
han till verket med sina planer.
Vi kan i dag glädjas åt en bygdegård
på Lögda by som han var drivkraft till
att förverkliga.
Även inom jakt, fiske och i vägföreningar var Thor engagerad och deltog
med intresse.
Synen av Thor på färd efter byvägen,
på cykel, i bil eller på traktorn kan vi
alla med klarhet erinra oss.
Kulturnatt i Åsele.

Ingemar, Lage, ”Sprutmålarmästaren” Nils och Harry tar en
välbehövlig paus, efter väl förrättat varv vid målningen av
bygdegården sommaren 2005

Utomhusmålning av bygdegården.

Sista dagarna i juli månad 2005 sprutmålades
bygdegården och ekonomibyggnaderna med
rödfärg.
Med ekonomiskt bidrag ur bygdeavgiftsmedel
och med frivillig arbetskraft klarades projektet
av, trots både regnigt och blåstigt väder.

mars 2006
Församlingsafton i
bygdegården.

En lördagsafton i mitten
på oktober
månad besökBror Valter tes bygdegårNilssson
den av f.d.
sameprästen Bror Valter
Nilsson. Han beskrev i
ord och bild sin gärning
bland samerna från Härjedalen i söder och upp
till fjällvärlden i Norrbotten. En mycket trevlig afton som avslutades
med kaffeservering, vars
behållning skänktes till
Världens Barn.

Skolprojekt:
”Gammal kultur i
Lögda”

Uthyrning av bygdegården 2005.

Siri och Christina vid vår monter på hembygdsområdet i Åsele

Uthyrningen av bygdegården har en glädjande
tendens att öka. Den sedvanliga uthyrningen
till älgjägare har dessutom i år även omfattat
uthyrning till småviltsjägare. Det planerade
buddatemplet i Fredrika har vid ett par tillfällen även gett oss hyresgäster. Om nu tempelbygget blir verklighet, vad kan det då innebära
för behov av tillfälligt boende i bygden ???
Bygdegården kommer även väl till pass vid
föreningsmöten och i den kursverksamhet i
kulturdokumentation som pågår.

Under våren 2005 inbjöds samtliga
byar inom Åsele kommun att medverka och presentera sig vid ett festarrangemang på hembygdsområdet i Åsele.
Från Lögda deltog vi med ett collage i
bild och text. Collaget kan ses på Lögdas hemsida: www.aselebyar.nu/logda/
I redaktionen: Siri o Nils Lövgren 0943-23015
Vid datorn:
Harry Jonasson
060-574837

Kom ihåg!!!
Bygdegårdsföreningens årsmöte
Datum:
18 mars
Tid:
12.00
Plats:
Bygdegården
Välkomna

Lögda 128
910 50 Fredrika
Sodavägen 17 861 32 Timrå

Pål Bryngelssons häbre från
1700– talet. Foto Nils Lövgren

1-2 sept 2005, var elever
från Fredrika skola i
Lögda för att kartlägga
gammal kultur i byn. Under två dagar besöktes
historiska platser i Lögda´s omgivningar. Arbetet skall kompletteras
med intervjuer av äldre
Lögda bor och en temadag med presentation av
projektet kommer att hållas våren 2006.

e-post: lovgrens@telia.com
e-post: harry@jonacom.se

