Intresseföreningens årsmöte hölls 14 april i Lögdeå skola.
Ordförande Lina Sandman hälsade välkommen.
Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter är Anneli Nordin, Vera Jonzon,
P-O Bäcklund, Mats-Olof Adolfsson, Patrik Krekula,
Tom Lundqvist, Mattias Baudin, Alexander Landby och Tommy Landby.
På årsmötet informerades det om det slutförda projektet i ”Ritaskogen” och
utegymmet samt friskoleansökan som lämnats in. Information gavs också
om ett kommande projekt i Lögdeälven där man ska räkna smoltutvandring
från älven samt räkna uppvandrande lax och öring.
Lögdebygdens intresseförening finns nu också på Facebook.

April-Augusti 2015

Nyfödda:

Sandra, Kjell och lille Ville i Mo

Vad som händer i bygden

Emma, Patrik och lilla Ruth i Aspeå

Nytt år och ny medlemsavgift………
Medlemsavgiften har stor betydelse för att skapa en levande bygd!
Vi har en negativ trend för antalet inbetalningar från medlemmar vilket
känns tråkigt. Dessa intäkter behövs för att vi ska kunna driva vår
verksamhet. Vi hoppas på en bättring för att kunna fortsätta. Vi
Hjälp oss att utveckla Lögdebygden genom att betala din medlemsavgift till
intresseföreningen. Avgiften blir oförändrad, vilket betyder 50:- för enskild
medlem och 100:- för familj.
Skriv in ert namn och gärna mailadress på inbetalningsavin.

Bankgiro nr: 5523-3159 Ditt stöd och bidrag är viktigt…

Kick off den 2 maj på utegymmet i Lögdeå.

www.logdea.nu

April

Augusti

Valborgsmässofirande 30/4 kl 19.00 Salemkyrkan i Mo.
Äntligen Valborg i Salemkyrkan i Mo med gospelkören Life, Daniel Karlsson m.fl.
Intervju med Lögdeådottern Birgitta Thornberg.
Lotteri, korvförsäljning, brasa, vårtal, fika och fyrverkeri.
Arr. Salemkyrkan, Aspeå Hembygdsförening och Intresseföreningen.

Fredag 14/8 kl. 17.00 Grillafton Aspeå hembygdsgård. Medtag mat för grillning.

Maj

Återblick.

Lördag 2/5 Kick off på utegymmet vid Hallberget i Lögdeå.
Kl. 10.00 ett cirkelpass med styrka och balans. Kl. 11.00 styrka och intervall.
Under tiden lekar för de yngre.
Ett socialt evenemang för hela familjen oavsett ålder och träningsbakgrund. På programmet
står lätt träning med fokus på styrka och balans.
Söndag 17/5 Städdag kl. 10.00. Vi träffas på skolans parkering.
Helgen innan den stora orienteringstävlingen tänker intresseföreningen ha en städdag längs
vägarna i bygden. Välkommen och hjälp till.
Helgen 22-24/5 Swedish League Orientering.
En stor orienteringstävling kommer att äga rum under helgen med orienterare från svenska eliten
till motionärer. Arrangörerna räknar med ca 800 startande varje dag, med start- målplats i Aspeå.

Lördag 29/8 Riks-13 Loppis. Alla bygdens utställare är välkomna.
Gör som ekorr´n, börja samla, börja baka. Vi vill ha ännu fler loppisbord efter vägen i
Ava, Aspeå, Lögdeå och Mo.

Trots det ogynnsamma vädret under vintern har man kunnat bedriva en del vintersport.
På skridskobanan har aktiviteten varit god med aktiva ungdomar i åldrarna 11- 55 år.
Att få bra skidspår har varit svårare då snötillgången varit dålig men slakthusspåret har
trots omständigheterna gått att utnyttja. Tack till alla som gjort detta möjligt.
Vinterutrustningen är nu redo att användas inför nästa säsong. Lögdeå sportklubb
ansvarar för utlåningen av dessa skidor, stavar och skridskor i skolans lokaler.

Veteranbilsutställning.
Veteranbilsutställning vid Åbergsgården i Lögdeå.
Det kommer att bli en veteranbilsutställning under sommaren, men datum är inte
fastställt och förhoppningen är att det blir som tidigare år.

Juni

Vindkraftspengar

Lördag 13/6 Plantloppis Aspeå hembygdsgård 11.00-14.00.
Bröd, fika- och korvförsäljning Fiskdamm och ponnyridning.
Även vanlig loppis. Boka bord tel. 30316.

Ni vet väl att ni kan söka pengar hos våra vindkraftföreningar i Ava, Aspeå och
Mo/Lögdeå för att utveckla våra byar.
Lögdeutveckling vill här redovisa hur man använt sina pengar för att utveckla bygden.

Lördag 6/6 kl. 10.00-14.00 Hyngelsböle (rastplatsen)
Laxens dag vid Lögdeälven. Familjedag. Korv och kaffe. Välkomna!
Midsommarafton på Åbergsgården i Lögdeå.
Kl. 12.00 – ca kl. 15.00
Traditionellt firande med dans kring midsommarstången, underhållning, lotterier, lekar,
fikaförsäljning o givetvis byakampen. Bolinders och bygdens lokala artister underhåller.

Juli
Onsdag 15/7 kl. 18.00 Fäboafton i Aspeå Fäbodar.
Underhållning, kaffeservering, lotteri och förtäring.
Torsdag 16/7 kl. 11.00 Auktion i Aspeå Hembygdsgård.
Passa på och rensa era förråd (gärna möbler) och stöd samtidigt Aspeå Hembygdsförening.
Ring Jan-Åke 30316 eller Jan 070-5719787 så hämtar de era bidrag.
Söndag 19/7 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst vid Åbergsgården i Lögdeå.
Sång och musik Salemkyrkan. Medtag gärna fikakorg. Vid regn Salemkyrkan.
.

Luftvärmepump till bagarstugan.
Snövält till Lögdeå sportklubb.
Snöskoter till Lögdeå sportklubb (delfinansering med övriga vindkraftföreningar)
Annonsering Riks-13 (delfinansering med övriga vindkraftföreningar)
Grillkåta
Hiss till Salemkyrkan i Mo.
Vinterutrustning (skidor, skridskor) till barnen i skolan.

