Ordförande
har ordet:
Efter en snabbt förlupen sommar, där ju dessvärre
vädret inte visade sig från sin bästa sida, är hösten
här och med den nya aktiviteter för oss i
Hembygdsföreningen.

Först en kort tillbakablick:
Midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt
med lekar och dans runt den lövade
midsommarstången. Tyvärr kunde jag inte närvara
personligen då jag befann mig på arbete i ett mycket
regnigt Norge, men jag gladdes åt telefonmeddelande
från Hembygdsgården om vackert väder, mycket folk
och trevlig stämning! Stort TACK till alla som genom
sin medverkan bidrog till detta! Ett stort TACK också
till våra sponsorer utan vilka midsommarfirandet inte
skulle kunna genomföras i nuvarande utformning.
Den 4 september blev Hembygdsgården föremål för
en behövlig rödfärgning. Norrsidan, den minst
utsatta, lämnades tillsvidare i avvaktan på att
skorstenen kan nedmonteras, ett arbete som kommer
att kräva speciella insatser. Om vädret ger möjlighet
så kommer fönster och fönsterfoder att målas i höst
annars blir det vårarbete.

Styrelsen har beslutat om en nödvändig nyanläggning av
bygdegårdens avlopp. Uppdraget har lämnats till en
entreprenör och vi hoppas på snar igångsättning av
arbetet som om det går som planerat skall vara slutfört
inom en ganska kort tidsperiod.
Styrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp med uppgift
att se över föreningens ekonomiska status och att komma
med förslag till hur den ekonomiska förvaltningen bäst
skall skötas. Detta arbete kommer att redovisas under
hösten.
Bland andra planerade aktiviteter kan nämnas ombyggnad
av entré och hall med bl.a. handikappanpassning av toalett
samt översyn av nuvarande elektriska installationer och
innebelysning.
Den 16 oktober är det pubafton. Välkända och populära
The Brothers spelar upp till dans. Alla medlemmar hälsas
varmt välkomna! Ta gärna med egna gäster.
Till sist , kom ihåg vår hemsida: orkesta.nu där Du kan få
information om hembygdsföreningen och dess arbete.
Lilla Finnberga
23 sept.2004

Bästa hälsningar

Gunnar Bergsten
Än finns den till
försäljning:

Orkestaboken
"Orkesta en liten
socken i förändring".
Minnesbok för familjen, gammal
som ung. Boken kommer att
finns till försäljning bl a under
adventsfirandet 5 december.

