
 

Ordföranden informerar. 

Bästa Orkesta-bor,  
Våren har dröjt med sin ankomst i år och när detta 
skrivs kan man fortfarande instämma i visans ord 
”sov du lilla videung………… än så är det långt till vår”. 
Men tecknen på förändring finns där i naturen, 
koltrasten som spelar sin morgonkonsert och de 
första vårblommorna som sticker upp nästan i kanten 
på den borttöande snödrivan. Hav tröst, det blir vår 
och sommar även 2006! Hembygdsföreningen har 
startat sitt 57:e verksamhetsår med två välbesökta 
pubaftnar där dansglädjen har varit stor. Vi har 
också tillsammans med de yngsta i socknen 
underhållits i barnteatern ”Gullock och de tre 
björnarna”. Mycket trevlig föreställning med stort 
engagemang från det unga gardet.  

På agendan står nu närmast att vi skall vårstäda vid 
Bygdegården. Lördagen den 22 april kl 10.00 samlas 
vi att gemensamt städa efter vintern och dessutom 
se till att valborgsmässobrasan får en ordentlig 
påfyllnad. Vi hoppas på stort deltagande och flera 
nya ansikten bland ”krattarna”. God stämning och 
sopplunch utlovas!  

Valborgsmässofirandet anordnas, som traditionen 
bjuder, gemensamt av Hembygdsföreningen och 
MOIF. Fackeltåget utgår från skolan 20.45 och 
brasan tänds vid fotbollsplanen där leve för våren 
utbringas och möjlighet till unisont insjungande av 
våren ges. Välkomna!  

Planeringen för vårens kulturutflykt den 20 maj är i 
full gång. Programmet kommer att presenteras i 
sinom tid. Även det traditionella midsommarfirandet 
vid Bygdegården är under planering. Vi har problem 
med musik till dansen runt midsommarstången och 
jag efterlyser därför från Dig, Bäste Läsare, hjälp 
med tips på en person, som kan spela fiol eller 
dragspel under ett par timmar på midsommarafton. 
Känner Du Dig kallad eller har tips på musikant så 
hör av Dig till Peter Rimbe eller undertecknad, tack.  

 

För den som undrar över vad som hänt med vår 
skrivelse till kommun rörande ”Trafiksäkerhet och 
dålig belysning i Lindholmen/Orkesta”, så kan jag 
meddela att den person på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, som fått i uppgift att 
utreda ärendet , tyvärr är sjukskriven och därför har 
jag ingen information att lämna i denna fråga 
förnärvarande.  

Avslutningsvis vill jag påminna om föreningens 
hemsida ”orkesta.nu” där vår webbredaktör Peter von 
Schoultz gjort och gör ett mycket förtjänstfullt 
arbete.  

Bästa vårhälsningar från Lilla Finnberga  

 

  




