Profilen: Vi fortsätter vår presentation av styrelsemedlemmarna i Orkesta hembygdsförening,
och turen är kommen till
Therese Janson, nyvald ledamot i styrelsen

Vem är Therese?
Jag heter Therese Janson och är född och uppvuxen i
Lindholmen - liksom min far Roland - och hans far före
honom. Just nu bor jag dock i Vallentuna med intentionen
att en dag flytta hem igen. Jag jobbar på Trygg-Hansa
som är beläget på Kungsholmen.
I Hembygdsgården har jag som liten gått på lekis och
sedan på Ansgars-verksamhet. Vid vissa större tillfällen
fick vi vara i stora salen och fira lucia eller se på någon
film. Vi tassade omkring i skogarna och träffade på Mulle
och mycket annat spännande. Detta vill jag att min son
skall få uppleva en dag när han når den åldern.
Midsommarfirandet i Hembygdsgården är ett måste för
mig. Här träffar jag många av mina gamla klasskamrater
och deras familjer och dessutom har jag fått några
andra familjer ifrån Vallentuna att göra samma sak, jag
har bara berättat om nostalgiturerna med skrindorna.

Varför medlem i Hembygdsföreningen?

Att jag är med i Hembygdsföreningen är min vilja att det
även i framtiden skall finnas någonstans att samlas vid
stora högtider, såsom Valborg och Midsommar och om jag
engagerar mig i detta så bidrar jag så gott jag kan till
att denna möjlighet verkligen kommer att finnas även
framöver.
Nu närmast kommer vi att ha vårstädning, vilket jag var
med om för första gången i våras som frivillig.
Jättemysigt och vi blev bjudna på mat. Kom upp du också
och hjälp till att välkomna våren.

Bli medlem i Orkesta
Hembygdsförening!
Medlemsskap (gäller för hel familj) kostar
fortfarande 150:- (200 kr från och med 2009). Som
medlem stöder Du föreningens arbete! Bor Du i
Orkesta kan Du hyra Bygdegården billigt. Vissa av våra
tillställningar kräver också att Du är medlem.
Föreningens postgiro: 615 98 - 9
Du som vill hyra - kontakta Åsa Westberg
(08-512 403 34 eller
073-588 76 11).

