Profilen:

Vi fortsätter vår presentation av
styrelsemedlemmarna, och turen är nu kommen till
z

Kerstin Moricz, sekreterare i hembygdsföreningen

Jag heter Kerstin Moricz och växte upp som yngsta barnet i en skara på
fem, på en liten bondgård i närheten av Lilla-Edet, i Västra Götalands län.
Redan som 16-åring flyttade jag till Stockholmstrakten för att arbeta
som barnflicka under ett år. Storstaden lockade förstås för en tonåring
och jag blev kvar här uppe. Sedan 1974 arbetar jag på Danderyds sjukhus
neonatalvårdsavdelning som är en avdelning för nyfödda sjuka - och för
tidigt födda barn.

Bli medlem i
Orkesta
Hembygdsförening!
Medlemsskap (gäller för hel familj)
kostar 150:-. Som medlem stöder
Du föreningens arbete! Bor Du i
Orkesta kan Du hyra Bygdegården
billigt. Vissa av våra arrangemang
kräver också att Du är medlem.
Föreningens postgiro: 615 98 - 9
Du som vill hyra Bygdegården kontakta Kerstin Moricz,
tel 512 406 79, e-post
kerstin_moricz@hotmail.com.

Jag har fyra underbara barn, tre söner och en dotter. 1988 flyttade
familjen till Tulpanvägen. Då min äldsta son var tonåring, i början på 90talet, önskade många ungdomar på byn ett ställe där de kunde umgås.
Hem och skola, som föräldraföreningen kallades då, samlade till ett möte.
En grupp ungdomar och föräldrar tog kontakt med hembygdsföreningen
som tillät oss att fixa till källarlokalen. Så bildades ”Gården”. Det var så
jag kom med i styrelsen för Orkesta hembygdsförening. Vi fick bidrag
från fritidsförvaltningen och köpte in biljardbord, darttavla, Tv, spel osv.
Varje fredag mellan kl 18 – 23 turades två föräldrar om att hålla lokalen
öppen, för årskurs 6 och uppåt. Ungdomarna fick gratis bullar och saft,
de kunde även köpa godis och läsk till självkostnadspris i en kiosk. Ibland
bakade vi en pizza eller scones. Vi anordnade teatergrupper och
musikkvällar. Det var verkligen en härlig tid! Vi lärde känna varandras
barn på byn och även deras kamrater från grannsocknen. Kraven från
ungdomarna blev dock större och det blev allt svårare att få föräldrar
att delta, så efter nästan nio år lades verksamheten ner.
Mitt engagemang i styrelsen finns ändå kvar och min uppgift för
närvarande är att vara sekreterare. Att delta i en ideell förening är
ibland krävande men ger ändå så mycket glädje tillbaka. Vi har en trevlig
gemenskap i styrelsen och vi bidrar till att föra Orkesta sockens
kulturarv vidare. Vi ger folket på byn en möjlighet att kunna delta i
aktiviteter på nära håll och där de även kan lära känna varandra. Det
känns roligt då vi får uppskattning för vårt arbete och när ni kommer med
en hjälpande hand då vi behöver.
Jag har dessutom förmånen att få hyra det fina röda huset på Mörby
gård. Här har Åke Matsson en gång bott, som tillhörde den första
generationen i Orkesta hembygdsförening. Då jag går iväg på mina
uppdrag i föreningen känner jag en varm klapp på ryggen...
MVH

Kerstin Moricz

