Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
efter en timmes lång hundpromenad denna vackra
novembermorgon är det dags att vid köksbordet med en
kopp kaffe skriva ner några rader med aktuell
information från Hembygdsföreningen. Innan dess en
personlig reflektion; Är det inte fantastiskt att få
uppleva stillheten i skogen och att där kunna lyssna på
tystnaden?
Under hösten har det vid två tillfällen varit teater i
Bygdegården, dels barnteater där ett 60-tal barn och
vuxna roades och dels en mycket underhållande
föreställning av en ensemble från Friteatern. Tyvärr
svek publiken vid detta senare tillfälle.
Två pubaftnar med god publiktillströmning och trevlig
musik har genomförts. Tyvärr grumlades den andra
pubaftonen av att någon person på natten efter puben
bröt sig in i Bygdegården genom ett köksfönster. Bytet
blev en bultsax (!) som någon besökare på puben glömt (?)
kvar och som hittades vid iordningställandet efter puben.
Man undrar ju vad tanken är med att ta med sig en
bultsax när man går ut för att dansa? Vi hoppas att den
ovälkomne besökaren förstår att han/hon INTE är
välkommen till Bygdegården i framtiden!

och cykelvägen från bensinstation till fotbollsplan och
dels ritningar över det nya övergångsstället vid
Humlevägen. Båda projekten är färdigprojekterade och
arbetena startar enligt uppgift i vår.
Något besked om bidrag från kommunen till om- och
tillbyggnad av köket har vi inte fått. Vid förfrågan
förefaller det som om ingen vet var vår ansökan finns?
Låt oss hoppas på snar bättring i de administrativa
rutinerna!
Ser vi framåt så har vi sedvanlig julmarknad 2:a Advent.
Förutom försäljning så kommer tomten på besök och
julgranen tänds traditionellt av en företrädare för
kyrkan.
Någon ljusstöpning blir det inte i år. Det låga intresset
har gjort att vi beslutat upphöra med denna aktivitet.
Efter de stora helgerna är det dags för nya aktiviteter
under 2007. Mera information om vår-programmet
kommer senare. Avslutningsvis vill jag tillönska Er Alla
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

Företrädare för kommunen har, vid besök vid
Bygdegården, dels visat ritningar över den nya gång-

Dimmig höstmorgon vid Lindholmens station. Almen har drabbats av almsjukan och måste bytas ut enligt stadsträdgårdsmästaren

