Detta hände 2003. Genomförda aktiviteter:

Julgransplundringen i januari 2003 lockade ett 60-tal deltagare, barn och vuxna. Kerstin och Bert Lindström samt Lennart
Jansson spelade och ledde lekarna på ett mycket uppskattat sätt. Vid årsmötet 2003 deltog ett 25-tal medlemmar som
efter förhandlingarna underhölls av Mia Poppe och Olle Ejderstam. Vårstädningen skedde i april och deltagande
medlemmar fick efter avslutat arbete traditionellt avnjuta soppa utomhus.
Valborg firades i samarbete med Markim Orkesta IF. Fackeltåg, brasa, vårtal av Gunilla Rönnholm och fyrverkeri rönte stor
uppskattning bland de många orkestabor som deltog i firandet.

I maj anordnades en cykeltur under mottot ”Soldaterna i socken”. Deltagarna fick en kunnig och intressant presentation
av indelningsverket och torpens historia. Presentatörer var Inez Emt Hallberg och Hans Larsson.
Midsommarfirandet stördes delvis av regn men detta hindrade inte ca 400 personer från att deltaga. Lövade skrindor, dans
kring midsommarstången, pilkastning, tombola och kaffeservering utgjorde traditionella aktiviteter. För musik och
lekledning svarade som så många gånger förut Kerstin och Bert samt Lennart. Heder åt ett sådant engagemang!
I oktober var det dags för höstens städ- och reparationsdag. Diverse arbeten genomfördes alla med ändamålet att göra vår
bygdegård mera attraktiv och ändamålsenlig. I mars och november var det barnteater, uppskattad av både barn och vuxna.
Inför julen ordnades ljusstöpning i november och adventsfirande med julmarknad i december. Utegranen tändes av
Hanne efter gemensam sång av ”Nu tändas tusen juleljus”. Barnen hjälptes åt att hitta Tomtemor i skogen och belönades för
detta med uppskattade gottpåsar. Utbudet av fina saker på julmarknaden var stort och lockade många till inköp.
Fyra pubaftnar har ordnats och besökts av många medlemmar. Under året har hembygdsgården varit uthyrd till ett antal
privata fester och till kyrkans barngrupp. Ett antal aktiviteter har under året genomförts i samarbete med andra
hembygdsföreningar i kommunen. Roland Jansson har som tidigare representerat Orkesta i föreningen Långhundraleden.
Torpinventeringen med ett 20-tal engagerade under ledning av Bert Lindström har fortsatt sitt arbete. Mängder av material
kring torpens och dess invånares historia har samlats in och finns nu dokumenterat på föreningens hemsida samt i
utskriven form i pärmar.
Verksamhetsåret 2003 har varit mycket händelserikt med många aktiviteter och mycket engagemang från många av
föreningens medlemmar. Styrelsen har fått bevis på uppskattning för utfört arbete inte minst från medlemmar och detta
bidrar mycket till att det känns trevligt att ställa upp.
Till alla privatpersoner, lokala företagare, Vallentuna Fritidsnämnd och Vallentuna Kulturnämnd som på olika sätt stöttat vår
verksamhet framför styrelsen sitt varma tack.
/Styrelsen för Orkesta Hembygdsförening.

