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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Vi har lagt ett verksamhetsår bakom oss, och styrelsen har inför det nya året sammanträtt och
spånat på det kommande 2008.
En blick tillbaka ger vid handen, att vi förlorat en medlem och bybo 2007, när Märta Sjöberg
avled. Hon har med iver deltagit i vår kursverksamhet och bidragit med foton, sentida dokument och sina berättelser om händelser hon mindes. Ytterligare en gård på byn har ej längre
något fastboende.

mars 2008
Julgranen.

Visioner finns

Bygdegården kan väl i skrivandets stund
kännas övergiven, inbäddad i snö som
den är, men vi i styrelsen har siktet inställt på aktivitet och planerar insatser
för färdigställandet av byamusèet, slogboden och en del andra objekt.
Visioner saknas definitivt inte i bygden
förövrigt. Vindkraftsutbyggnad, färdigställandet av buddhatemplet är projekt
som kan ha en positiv betydelse för omgivningarna i bygden.
Styrelsen 2007
Styrelsens sammansättning efter årsmötet
mars 2007
Christina Eriksson, Ingemar Jonasson
Nils Lövgren, Siri Lövgren
Eskil Hedman, Chatrin Johnsson
Kulturdokumentationen av byn

Kursverksamheten har startat upp för i
år. Vi är i slutfasen av fotodokumentationen och inriktar oss nu på gamla
handlingar och sentida dokument. Original handlingar skall kopieras och kopiorna inplastas för ej ta skada vid
hantering. Sen återstår allt arbete med
att spåra och märka ut kulturplatser ute
i skogen och på kartor.
Besök gärna Lögdas hemsida på nätet:
www.aselebyar.nu/logda/, så kan du
finna lite exempel

För fjärde året i rad har
det även 2007 rests julgran invid bygdegården
för att sprida stämning

Boken ”Lögda by”
Rovdjuren etablerar sig på byn.

Att björnen vandrat på byavägen och lämnat
visitkort och spår vet vi ha förekommit.
Varg däremot har nog inte tidigare vistats i
byns närhet, men nu har det hänt. Två iakttagelser har gjorts och vid två olika tillfällen har vargen uppehållit sig inne i
byn. Bla.vid allhelgonahelgen i höstas hade Östen J
med flera den stora turen att
från köksfönstret få se när
den kom lufsande på åkern
nedanför huset. Den sk
Bullmarksvargen är försedd
med en sändare och på
Länsstyrelsens hemsida kan
du se var den uppehåller
sig. Uppdateras varje dag.
www.ac.lst.se/
naturochmiljo/rovdjur/varg
Även lon gör sina turer runt
Bullmarksvargen, 3 mars
byn. Strax före jul slog den
2007. Fotograf: Michael
Schneider
ett rådjur på sin lega invid
Strandbergs gamla smedja.

10 ex av Frans Forsgrens
bok som trycktes upp
1962 vid 200-års jubileum har av Forsgrens
barn genom Gustav
Karlsson överlämnats
som gåva till bygdegårdsföreningen. Styrelsen har beslutat om försäljning av dessa till ett
pris av 250 :- per ex. Ett
exemplar går till bygdegården.
Besökare i bygdegården

Förutom en positiv utveckling av uthyrningen
av bygdegården har vi
nu noterat ett ökat intresse för den kultursamling som finns att ta del
av i bygdegården.

Byte av husägare.
”Erlings” gård har ny ägare. Bertil Olsson boende i Stockholm.

”Alfons”, hit har två nya fastboende flyttat. Tomas och Elvira Cwik.
”Assers”, Staffan Hedman har återbördats till fädernegården.
De nyinflyttade Tomas och Elvira Cwik studerar intressant
sentida dokument tillsammans med Siri
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