Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
Välkomna tillbaka i selen efter en sommar som inte går
till historien som en av de varmaste, åtminstone inte i
våra trakter. Å andra sidan kan vi trösta oss med att vi
slapp de skyfall som drabbade södra och västra Sverige,
så varför klaga? Just nu faller ett stilla regn utanför
fönstret som en markering av att hösten har gjort sin
entré.
Först en blick i backspegeln. Föreningens traditionella
midsommarfirande genomfördes även i år i bra väder
och med stort publikdeltagande. Trevlig och
medryckande musik samt utmärkt lekledning (tack
Gunilla) bidrog till den goda stämningen.

Under oktober månad skall den omfattande omoch tillbyggnaden av köket äga rum. Vi räknar med
att kunna utföra huvuddelen av arbetet med egen
arbetskraft och är då glada för medverkan från
intresserade medlemmar. Har Du tid och lust att
dra Ditt strå till stacken så hör av Dig till Roland
(tel 512 400 44) som är den i styrelsen som håller
i planering och genomförande.
Vidare under hösten kommer vi i vanlig ordning att
ha teater för de minsta och ytterligare en pubafton. Varje fredagkväll är det
ungdomsverksamhet i Bygdegården. Vi önskar få
se många gamla och nya medlemmar i Bygdegården
under hösten!
Bästa hälsningar,

Under hösten kommer ett flertal aktiviteter att
genomföras i föreningens regi. Redan nästa lördag är
det dags för höstens första pub-afton (se separat
annons på sista sidan i Info-bladet).

IN MEMORIAM
Lars Eriksson i Perstorp
* 12 juli 1936

† 10 juni 2007

Ingen boende i Lindholmen kan ha undgått att lägga märke till honom, Lasse Eriksson från
Perstorp. Ständigt såg vi honom komma åkande i sin stora gula traktorgrävare, på väg till
något jobb. Tidiga vintermornar på väg för att röja snö och sanda i Lindholmens gatunät.
Lasse hjälpte alltid oss i Hembygdsföreningen med att ploga och sanda vid Bygdegården. Till
Valborg ställde han alltid upp med grävaren för att få till en ståtlig brasa, och efteråt såg han
till att resterna försvann.
Vi sörjer en generös vän som ryckts bort alltför tidigt. Saknaden i bygden är stor.
Styrelsen för Orkesta Hembygdsförening

