Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,

Gustaf Åkerblom död

Sommaren har det trögt i portgången i år. Vinden piskar
regnet mot fönstren och rutorna ser ut som köttbutikernas
fönster gjorde ”på den gamla goda tiden”. Termometern
kämpar för att komma över 10-gradersstrecket och varje
glimt av solen hälsas med ett jubelrop. Men hav tröst!
Sommaren kommer, även om det inte sker med jättesprång,
och då blir glädjen över dess ankomst extra stor.
Ett sommartecken i Hembygdsföreningen är att
förberedelserna för årets midsommarfirande är i full gång.
Traditionellt inleds firandet med att midsommarstången
kläds på kvällen den 23 juni. Festligheterna vid Bygdegården
går sedan av stapeln på eftermiddagen den 24:e. Vi hoppas på
vackert väder och stor uppslutning från Er Alla båda
dagarna. Känn Er mycket välkomna!
Ett glädjebudskap fick Hembygdsföreningen i slutet på maj
då Boverket meddelade att de beviljat oss ett bidrag på
161.000 kronor för ombyggnad av Bygdegårdens entré och
toaletter så att de blir handikappanpassade. Styrelsen har
beslutat att ombyggnationen skall ske under september
månad och målsättningen är att invigning av den ombyggda
lokalen skall ske den 8 oktober då en pubafton anordnas. Vill
Du vara med och arbeta med ombyggnaden så är Du
välkommen att höra av Dig till någon av oss i styrelsen.
Tyvärr var jag förhindrad att deltaga vid årets kulturdag
den 21 maj men jag vet genom hörsägen att
kulturpromenaden runt torpen på Granby och besöket vid
Granby-hällen var både intressant och trevligt. Ett stort
TACK till Susanne, Lars och Roland som förberett och höll i
programmet.
Just nu håller det uppe en stund så nu gäller det att passa på
och ta en promenad med hundarna. Slutar för denna gång
med att dels önska Er Alla varmt välkomna till
Hembygdsföreningens midsommarfirande och dels önska Er
Alla en riktigt skön sommar!
Lilla Finnberga 3 juni 2005 /Gunnar Bergsten

Gustaf Åkerblom har avlidit, 86 år gammal.
Han har därmed sällat sig till skaran av
pionjärer inom Hembygdsföreningen
som inom en kort tid lämnat oss.
Bilden ovan är tagen vid en utflykt med den
ursprungliga torpinventeringsgruppen, som
Gustaf var verksam i på 1970-talet.
Hembygdsföreningen har från Gustaf
Åkerbloms Dödsbo mottagit en gåva för
vilken vi framför vårt varma tack. Styrelsen
har beslutat att använda gåvan till den nya
belysning som skall installeras i
Bygdegården.

