Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
En riktigt GOD fortsättning på det nya året. Det
är svårt att tänka sig att det skall kunna bli sämre
vad gäller vädret. I dag, dagen före 20-dag Knut,
är inte midvinterkylan speciellt påtaglig. Ute faller
ett stilla regn och utan elektrisk belysning går det
inte att läsa en tidning mitt på dagen. Men det blir
vår i år också en gång och så blir ju inte vintern så
lång.
I vår hembygdsförening har vi redan hunnit med
att dansa ut julen under traditionell ledning av
Kerstin och Bert Lindström och Lennart Jansson.
Invigningen av vårt nya kök är också förrättad. I
likhet med oss i styrelsen tyckte
invigningsgästerna att vi nu har ett funktionellt och
modernt kök.
Närmast på programmet står en pubafton där
dansen kan trädas till tonerna av Electric Markim
Orchestra och därefter är det dags för årsmöte.
Alla hälsas varmt välkomna!
I början på mars har vi inbjudit till bygdegården de
företrädare för kommunen, som gästades oss i
oktober 2005. Avsikten med detta möte är att vi
förhoppningsvis skall få förklarat varför inget hänt
med de frågor som diskuterades 2005 och vad som
väntar oss i Orkesta/Lindholmen under den
närmaste framtiden. Här kommer det att ges
tillfälle till frågor.

Kallelse

till årsmöte i Orkesta
Hembygdsförening
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Dag: Söndag 17 februari
Tid: 18.00
Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda
senast 10 februari. Motioner kan lämnas i
föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till
någon i styrelsen.
Innan nästa Info-blad skall vi också hinna med dels en
barnteater, Teater Titt-Ut bjuder på ”Lilla syster
kanin”, ytterligare en pubafton samt en vinprovning.
Datum för de olika aktiviteterna återfinns på sista
sidan i detta Info-blad. Kom ihåg att ALLA är hjärtligt
välkomna !
Hoppas att vi alla inom en snar framtid kan glädjas åt
en ljusare tillvaro hälsar undertecknad från Lilla
Finnberga.

Lennart Jansson klipper blågula bandet vid invigningen av Bygdegårdens nya kök den 11 januari

