TANKAR FRÅN
ORDFÖRANDEN.

IN MEMORIAM

Jag vill börja med att önska ALLA i
Orkesta en GOD FORTSÄTTNING på
år 2005!
Den dystra avslutningen på föregående år kastar fortfarande en
mörk skugga över vardagen och för många kommer inte framtiden
att bli som den en gång planerades. Det som skedde i Sydostasien
visar på nytt hur lite vi människor kan styra över naturens skeenden.
Trots all ”utveckling” inom olika vetenskaper saknar vi fortfarande
varningssystem inom många områden och kommer helt till korta när
naturens krafter, utlösta med eller utan vår medverkan, visar sin
styrka. En tröst för alla drabbade är den uppställning till hjälp i alla
former som nu strömmar dem till del, både ekonomiskt och
materiellt. Hembygdsföreningen har lämnat sitt bidrag genom en
penninggåva. Utanför fönstret viner västanvinden och låter även oss
svenskar på hemmaplan känna av de ännu otämjda naturkrafternas
styrka.
Under det gångna året har Hembygdsföreningen genomfört en
mängd aktiviteter, se verksamhetsberättelse för 2004 på nästa
uppslag. Personligen känner jag mycket stor tillfredsställelse med
att vi äntligen kunde lösa ett gammalt sanitärt problem, nämligen
avloppsfrågan, och att vi nu har en modern och funktionell
anläggning. Torpinventeringen har fortsatt och resultatet har
genom vår webbredaktörs försorg fortlöpande presenterats på
nätet. Till ALLA som genom frivilligt entusiastiskt arbete
medverkat till att dessa aktiviteter har kunnat genomföras så
framgångsrikt framför jag ett STORT TACK!! Det är min
förhoppning att vi under det nu påbörjade året skall bli ännu flera
som vill deltaga i arbetet med planering och genomförande av olika
verksamheter i föreningens regi och därigenom få del av den glädje
det innebär att vara tillsammans och medverka till andras glädje och
trevnad. Planerade aktiviteter presenteras på sista sidan. Känn dig
välkommen att deltaga och kom gärna med förslag på vad vi kan göra
mera. Söndagen den 19:e februari klockan 18.00 äger vårt årsmöte
rum i Bygdegården. VÄLKOMMEN !!
Just när dessa rader skall avslutas nås jag av budskapet att Sven
Söderqvist avlidit efter en längre tids sjukdom. Sven har genom
åren varit en stöttepelare i föreningens verksamhet och saknaden
efter honom är mycket stor. Våra varma tankar går till familjen.
Lilla Finnberga januari 2005. Bästa hälsningar /Gunnar Bergsten

Sven Söderqvist, Kohagen, har
avlidit i en ålder av nästan 80 år.
Sven har betytt mycket för Orkesta
hembygdsförening under massor av år
där han bl a varit ordförande. Alla barn
minns honom säkert som roliga
farbrorn vid pilkastningsståndet på
midsommar. Sven ingick i gruppen som
skapade Orkestaboken, och in i det
sista var han, tillsammans med hustru
Rose-Marie, verksam i
torpinventeringsgruppen, där han alltid
spred glädje med sina roliga anekdoter
från gångna tider.

