Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor. Efter en sommar som
vädermässigt bjudit på ömsom vin ömsom vatten
har vi nu kommit in i den första höstmånaden,
september. Just nu vägrar emellertid sommaren
att ge upp och vi kan njuta av härligt soliga
dagar med riklig tillgång på naturens gåvor i
form av bär, frukt och svamp.
Årets största händelse för
Hembygdsföreningen, midsommarfirandet vid
Bygdegården, avlöpte i vackert väder och med
stor tillströmning av folk. Ett stort TACK till
Kerstin, Bert och Lennart som genom lekledning
och musik gav firandet en traditionell prägel.
Tack också till alla er som genom ert deltagande
bidrog till att göra firandet till en fest.
Höstens verksamheter i Hembygdsföreningen
har börjat med ombyggnaden av Bygdegårdens
entré och toaletter så att de blir
handikappanpassade. Rivningen av de delar som
skall ersättas genomfördes under helgen 3-4
september med fart och entusiasm, och för vår
byggledare, Roland, gäller det nu att få fram
material så att nybyggnationen kan startas. Jag
vill också passa på att framföra styyrelsens
varma tack till Mary och Carl-Axel Olsson för
deras generösa bidrag till
Bygdegårdensombyggnad. Den 8 oktober
kommer invigning av ombyggnaden att ske med
en pubafton då populära Brothers spelar upp till
dans. Alla hälsas välkomna!
Höstens program och aktiviteter i övrigt
framgår av sista sidan i detta informationsblad.
Jag vill speciellt peka på det samtal med
inbjudna från kommunledningen rörande frågor
som berör just oss här i Orkesta, som skall
genomföras den 19 oktober i Bygdegården.
Vi i styrelsen skulle glädjas mycket om DU vill
deltaga i någon/några av Hembygdsföreningens
aktiviteter. Känn dig välkommen!!
Lilla Finnberga /Gunnar Bergsten

Anethe Bondesson finns inte
längre bland oss
Anethe Bondesson har efter en tids sjukdom avlidit
i en ålder av 51 år. Hon jordfästes i Orkesta kyrka
den 7 juli av Åsa Enerbäck Barklund.
Anethe var ledamot i Orkesta Hembygdsförenings
styrelse där hon ansvarade för bl.a. sekreterarfrågor,
uthyrning av Bygdegården samt - med speciellt intresse ungdomsfrågor. Genom Anethes alltför tidiga bortgång
uppstår ett stort tomrum bland oss i styrelsen.
Vi kommer att sakna hennes glada skratt och
kloka synpunkter. Vi bevarar Anethe i ljust minne.
Styrelsekamraterna.

