
 

 
Ordföranden har ordet 
 
Näst sista helgen i januari. Det borde vara 
minus 5 grader och nederbörden skulle 
vara snö. Men ack, regnet strilar ner och 
det är 5 plusgrader. Vilken föränderlig 
värld vi lever i med avseende på vädret. 
När jag var liten var vintern vit och vi 
kunde åka skidor och pulka flera 
månader. Undrar om det är den finurliga 
hjärnan som låter mig leva i den tron att 
det var så, därför att det endast är det 
som jag vill komma ihåg. Undrar vad våra 
barn kommer att komma ihåg, regn och 
gröna vintrar, vi får vänta och se. 
 
Det är en hel månad sedan julafton och 
bara fem månader till midsommarafton. 
Precis har man hunnit stöka undan julen 
och fått bort alla kartonger när man 
längtar efter den första tussilagon i 
dikeskanten. Vintern får vi resa till om det 
skall bli något riktigt men vårtecknet är 
något alldeles extra att uppleva på 
hemmaplan. Varje gång man under de 
första månaderna på året tar fram 
dammsugaren så blir man påmind om 
julen, en angenäm doft av nyupphittade 
och tidigare uppsugna granbarr sprids i 
bostaden. Något förunnat oss som har 
levande gran men det finns på burk för 
den som önskar. Detta förlänger den goda 
julkänslan och är lagom bortstädad till 
tussilagon kommer. Våra sinnen hjälper 
oss till härliga upplevelser. 
 
Ytterligare ett år lägger vi till handlingarna 
i vår Hembygdsförening. Ett innehållsrikt 
år där olika åldrar och olika intressen 
förhoppningsvis har hittat sina 
möjligheter i våra aktiviteter. Läs gärna 
vår verksamhetsberättelse och gör som 
jag, en reflektion över de många 
evenemang som varit. Nu är det nya året  

 
påbörjat, julen är utdansad och 
programpunkterna följer tätt. Givetvis 
hoppas jag att du hittar något för ditt 
intresse. Vår stora dag, midsommarafton, 
ser vi fram mot varje år. Alla glada och 
förväntansfulla små och stora som 
tillsammans vill fira denna långa dag där 
solen bara sover några timmar. När man 
sluter ögonen och tänker på 
midsommaraftonen blir man varm 
inombords och längtar att få fira den med 
många andra. Vi skall göra vårt bästa för 
att den skall bli som traditionen bjuder, 
oavsett väder. Vi hoppas du vill fira den 
med oss. Tiden till midsommar bjuder på 
många programpunkter. Hoppas någon 
eller några lockar dig till deltagande.  
 

 
 
Årsmöte blir det söndagen den 16 februari 
kl. 18.00 i Hembygdsgården. Här har du 
möjlighet att få en bättre inblick i vad vi 
håller på med, Välkommen. 
  
Till sist vill jag önska dig en god 
fortsättning på det nya året och en 
förhoppning att vi skall ses många gånger 
under år 2003. 
 
Gunilla Rönnholm 

 



 

 

Detta hände 2002 
 
Detta är en något nedkortad version av  
Orkesta hembygdsförenings 
verksamhetsberättelse för 2002. Av 
utrymmesskäl kan inte hela berättelsen 
publiceras här, men på våra sidor  på 
internet (hem.passagen.se/orkesta), finns  
hela berättelsen med. 
 
Medlemsantalet var 223 betalande 
medlemmar. (Totalt finns det ca 400 hushåll 
inom Orkesta socken). 
 
Julgransplundring där vi 60 närvarande 
tillsammans, små som stora, fick dansa ner 
julskinkan och ut granen. Kerstin och Bert 
Lindström samt Lennart Jansson hjälpe oss 
med sång och musik 
 
Torpinventeringen har under året 
framskridit. Den 11 mars hölls i Gustav Vasa 
skolan ett möte där 20 personer deltog. Ett 
mycket bra initiativ för att bevara vår socken 
till kommande generationer tyckte de 
närvarande. Arbetet fortskrider under Bert 
Lindströms ledning. 
    
Vårstädning. Vi hade i år, oturligt för oss, 
valt samma dag i april för städning som flera 
bostadsområden i socknen valt. De 4 
medlemmar som kom kunde tillsammans 
med oss göra om vår entrétrappa och ge 
området kring vår bygdegård en 
ansiktslyftning 
 

 
 
Valborg. Tillsammans med Markim Orkesta 
IF och Lindholmens vägförening ordnade vi 
en trevlig kväll med fackeltåg, brasa och 
fyrverkeri. Hela Orkesta stämde in i 
vårsångerna.  
 
Bibliotekets Dag hölls i maj. Vi deltog med 
vår bok och information tillsammans med 
övriga hembygdsföreningar i ett stånd 
utanför biblioteket.  

 
 
Cykelrundtur anordnades en lördag i maj. 
17 personer på sina stålhästar tog sig till 
Britta Bergfors barndomshem för att lyssna 
på hennes berättelse om hur det var att vara 
barn i kvarnstugan.  

 
Därefter gick färden vidare till Sven och 
Rose-Marie Söderqvist som bjöd både på 
husrum och trevlig berättelse om Kohagen 
förr och nu  
   
Midsommarstången klädde vi kvällen innan 
aftonen. De vackra sommarblommorna lyste i 
ringarna. 

  
 
Midsommarafton var det gott om väder av 
alla de sorter. Även regnet gjorde i år sig 
påmint. Droppar på kaffebordet gjorde att 
serveringen i all hast flyttade inomhus, 
utspätt kaffe och uppblötta småkakor ville vi 
undvika. Trots vädret var det som traditionen 
bjuder lövade skrindor, spelmansmusik och 
dans kring stången.  . Uppskattningen i år 
var 500 besökare. Roligt tycker vi. 
 
Rum för religion var ett samarrangemang i 
hela kommunen mellan  
Hembygdsföreningarna, Vallentuna Kyrkliga 
Samfällighet, samtliga frikyrkor, Vallentuna 
kommun samt Studieförbundet vuxenskolan. 
Dagen var utlyst av Riksantikvarieämbetet 
och hölls i hela landet samma dag. Vår 
insats här var att i bygdegården servera kaffe 
och lunch för de som var ute och tittade. En 
av de två bussrundturerna stannade hos oss. 



 

 

Vi serverade ca 40 lunchgäster och 
ytterligare 15 kaffegäster..  
Biodlarföreningen visade utanför 
bygdegården vad man behöver för att starta 
som biodlare. 
   
Höstens städ och reparationsdag ägnades 
även detta år till innejobb. Träpanel sattes 
upp i stora salen. Bygdegården blir mer och 
mer attraktiv som lokal.  
 
Rum för religion – ”Mässa för 1000-år 
sedan” fortsatte med en kväll i Orkesta 
kyrka. Nils-Göran Enggren berättade på ett 
charmerande sätt om hur det kunde vara i 
kyrkan för 1000 år och blandade det med 
egna minnen och berättelser från sin tid som 
präst. Trifolium inramade kvällen med 
musik.  
 
”Bord duka dig”. En lördag i oktober hade vi 
i bygdegården besök av teatergruppen 
Kappsäcksoperan med en teaterföreställning 
för barn (och stora  
 
Fängslande radioröster presenterades av 
Bertil Forsman en kväll i november. 5 
medlemmar hade hörsammat inbjudan. 
Tråkigt med få deltagare men de som var där 
fick en dryg timmes exempel från Bertils 
många upplevelser. 
 
Ljusstöpning. En söndag i november var det 
åter dags för ljusstöpning. 14 lika 
förväntansfulla medlemmar som förra året 
stöpte vackra ljus. 
 
Andra advent öppnade vi våra dörrar för att 
fira in advent. Hanne Stichel hade en 
barngudstjänst i ”kyrkislokalen”. Vi 
samlades på trappan och sjöng nu tändas 
tusen juleljus varefter Hanne tände vår 
utegran. Det fanns möjlighet att köpa lite 
julklappar och dricka adventskaffe. Till 
barnens glädje hittades Tomten ute i skogen. 
Under eftermiddagen besökte ca 80 personer 
bygdegården. 
 
PUB-aftnar har vi under året haft fyra 
stycken. Många personer har besökt dessa 
kvällar. 
 
Uthyrning av gården. Kyrkans barngrupp 
har som vanligt hyrt lilla lokalen medan 
privata fester har dominerat uthyrningen av 
den stora lokalen. 
 
Hemsida, vår egen med adress, 
http://hem.passagen.se/orkesta/, lever 
vidare och vi märker till vår glädje att andra 
personer utanför vår socken hittar hit. 
 

 
Bygdegården har under året fått bröstpanel i 
stora salen samt som vanligt utförda 
småreparationer. Vi har tyvärr inte varit 
förskonade från inbrott vilket inneburit att vi 
blivit av med bl.a. utrustning från köket. 
Jobb med reparationer och inköp av ny 
utrustning blir ett tungt merjobb och en 
dykning i ekonomin. Entusiasmen och 
glädjen får sig en rejäl påfrestning.  
 
I föreningen Långhundraleden har Roland 
Jansson varit vår representant. 
 
 

 
 
Boken ”Orkesta – en liten socken i 
förändring”. Försäljningen går oförtrutet 
vidare. Vi har under detta år sålt 20 böcker. 
Det innebär totalt 354 sålda böcker. Vi har 
kvar 490 oöppnade böcker. Förutom 
speciella arrangemang har boken funnits att 
köpa i biblioteket och på macken i 
Lindholmen. Samtliga kostnader är betalda 
varför vi ser varje nu såld bok som en intäkt. 
 
Det har varit ett mycket händelserikt år med 
många aktiviteter, mycket engagemang och 
glada deltagare. Vi i styrelsen mottager på 
olika sätt uppskattning inte minst från egna 
sockenbor och känner därmed en glädje med  
det jobb vi lägger ner. Styrelsen vill framföra 
ett stort tack till lokala företagare, 
privatpersoner, Vallentuna Fritidsnämnd och 
Vallentuna Kulturnämnd, som på olika sätt 
stöttat vår verksamhet. 
 
 
Styrelsen för Orkesta Hembygdsförening 
2003-02-16 



 

 

 

Aktiviteter vintern och våren 2003 
Söndag 12 januari Julgransplundring 
Lördag 25 januari Pubafton 

 
Söndag 16 februari  

 

Årsmöte 
i Bygdegården kl 18.00 

 
Efter årsmötesförhandlingarna blir det 

musikunderhållning: 

Poppes melodi. 
   

Mia Poppe tillsammans med Olle Ejderstam. 
 

Mia berättar personligt om sin far och vad han har 
betytt. Hon bjuder på många kända melodier från 
Fredriksdalsteatern i Helsingborg, men också hans 
personliga favoriter som Taube, Chaplin med flera. 

 
En personlig föreställning om en stor artist. 

Lördag 8 mars Pubafton 
Mer information kommer 

Lördag 22 mars Barnteater 
Mer information kommer 

Lördag 26 april Städdag vid Bygdegården 
Samling kl 10.00 

Onsdag 30 april 
Valborgsmässofirande 

på Orkesta idrottsplats. Fackeltåg från Gustav 
Vasaskolan. Mer information kommer. 

Lördag 24 maj 

Soldaterna i socknen 
 

Cykeltur till några soldattorp i Orkesta.  
Inez Emt Hallberg och Hans Larsson berättar om 

indelningsverket  och torpens historia. 
Samling Orkesta bygdegård kl 12.00 

Medtag picknickkorg. 
Torsdag 19 juni Vi klär midsommarstången 

vid Bygdegården kl 19.00 

Fredag 20 juni Midsommarfirande 
vid Bygdegården. Lövade skrindor från stationen. 




