I mitten på maj genomfördes kulturdagen där
ett 20-tal medlemmar cyklade till Orkesta kyrka
där Nils-Göran Enggren, vår mycket uppskattade
präst, på sitt underhållande sätt berättade om
kyrkan. Färden gick sedan vidare till Orkesta Lundby varifrån vi till fots tog oss till resterna av
Stora och Lilla Nyhagstorpen. Lennart Jansson
guidade på ett utmärkt sätt. Avslutningsvis
intogs medhavd matsäck på toppen av
Nyhagsberget.
Kvällen före midsommarafton kläddes
midsommarstången under medverkan av både
vuxna och barn. Midsommarfirandet samlade
ca 500 besökare vilka kunde glädjas åt vackert
väder och mycket trevliga arrangemang. För
musiken till dansen runt stången svarade Bert
Lindström och Lennart Jansson och Charlotte
Lindström debuterade med den äran som lekoch dansledare. Traditionsenligt deltog också
Vallentuna Gille med folkdansuppvisning.

Kommunsamarbete under året har inneburit:
- Möte med Långhundraleden i Bygdegården i
februari. Från föreningen deltog Roland Jansson
- Möte med Vallentuna kulturnämnd i mars
med tre deltagare från styrelsen.
- Kulturhusens dag i Markim i september. Lars
Fajerson representerade föreningen.
- Runstensträff i Vallentuna i september där
Lars Fajerson deltog.
- Möte med Vallentuna kulturnämnd. Lars
Fajerson deltog.
- Möte i Gustav Vasaskolan i november under
temat ”Att kunna mötas på hemmaplan – vad
längtar du efter?” Tre personer från styrelsen
deltog.

Bygdegården har under året varit föremål för en
hel del åtgärder: Inomhus har pannrummet fått
en välbehövlig rengöring och målning. Ny
köksfläkt är insatt. Belysning och elinstallationer
har varit föremål för översyn och ett antal
åtgärder skall genomföras under 2005. Utomhus
Under Inger Kjellerby-Åbergs ledning utförde ett har en modern infiltrationsanläggning för
avloppet installerats. En mycket nödvändig
10-tal medlemmar ljusstöpning en söndag i
åtgärd! Yttertaket har reparerats. Huset har
november.
sprutmålats med Falu rödfärg. Dessutom har ett
antal granar runt huset avverkats vilket medfört
Andra söndagen i advent var det dags för
dels att bygdegården nu kan ses från vägen och
julmarknad. Ett 100-tal personer kunde handla
dels utsikt från huset i nordvästlig och
hantverk och bakverk från ett antal stånd.
nordostlig riktning. Intäkterna från det försålda
Barnen spårade upp tomten i skogen och fick
virket har blivit ett värdefullt tillskott till
som tack varsin gottpåse. Under Åsa Enerbäcks
föreningens kassa. Föreningen har till Boverket
ledning genomfördes en barngudstjänst och efter
inlämnat en ansökan om bidrag till
unison sång tände Åsa utegranen.
handikappombyggnad av Bygdegårdens entré
och toaletter. Beslut om bidrag väntas i maj
Under året har fyra pubaftnar genomförts.
2005.
Antalet dansanta deltagare har varierat men
stämningen har alltid varit på topp liksom
Det gångna året har varit fullt av aktiviteter där
musiken.
många medlemmar deltagit engagerat och glatt.
För oss i styrelsen innebär detta att vi känner
Bygdegården har varit uthyrd till ett antal
uppskattning för vårt arbete och därigenom
privata fester och som vanligt har kyrkans
också får inspiration att fortsätta att arbeta för
barngrupp hyrt den lilla lokalen.
vår hembygdsförening. Avslutningsvis vill vi i
styrelsen framföra ett stort TACK till alla,
privatpersoner, lokala företagare, Vallentuna
Föreningens hemsida, www.orkesta.nu,
fortsätter att väcka intresse och som tidigare kan Fritidsnämnd och Vallentuna Kulturnämnd, som
på olika sätt stöttat oss i vår verksamhet.
vi notera att även personer utanför Orkesta
hittar dit. Vår webbredaktör, Peter von Schoultz,
gör ett mycket uppskattat jobb.
Styrelsen för Orkesta hembygdsförening
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