Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
Vi lever i en föränderlig värld. Inte minst
vädret påminner oss om detta. Efter den svala
och regnfattiga månaden maj har vi nu sedan
drygt en vecka en rejäl värmebölja över oss.
Utetermometern på husets norrsida visar på
32.4 C när dessa rader nedtecknas! Brunbrända
gräsmattor och stagnerande tillväxt på åkrarna
visar tydligt hur intensiv torkan är och sällan
har en ordentlig rotblöta varit så efterlängtad.
Andra förändringar som visar på årets gång är
den avtagande fågelsången. Frierierna är
avklarade och nu gäller det att svara för
följderna i form av familjeförsörjning. Inom 14
dagar börjar också den successiva förändringen
av dagsljuset. Det är förunderligt vad fort ett
halvår går. Det var ju alldeles nyligen som vi
gladdes åt att dagarna blev längre och nätterna
kortare!
Sedan föregående Info-blad har vi i föreningen
hunnit med ett antal trevliga aktiviteter;
informativ vinprovning (hav hopp ölälskare, er
tur kommer i höst), vårstädning med sedvanlig
läcker sopplunch, valborgsfirande med
fackeltåg och ståtligt fyrverkeri samt för de
trädgårdsintresserade föredrag om ”Att tänka
trädgård”.
Lägg till detta att om- och tillbyggnaden av
köket i Bygdegården genom fortsatt frivilligt
arbete är avslutat (ett STORT TACK till alla
som medverkat) så kan konstateras att
föreningen lever. Det mesta av utfört arbete i
föreningen görs ideellt och oftast är det samma
”frivilliga” som ställer upp och drar de tyngsta
lassen. Som medlem i föreningen skall Du veta
att Du ALLTID är välkommen att hjälpa till i
föreningens arbete. Utan frivilliga insatser
riskerar vi att ett antal aktiviteter kan få
läggas ner.

Närmast på programmet står årets stora evenemang,
midsommarfirandet vid Bygdegården (bilden ovan från
förra midsommar). Programmet finns angivet på sista
sidan i bladet. Vid detta tillfälle är behovet av hjälp
extra stort. Vill och kan Du ställa upp och hjälpa till så
hör av Dig till Åsa Westberg eller Peter Rimbe. Alla är
välkomna! Avslutningsvis hoppas jag att Ni Alla får en
riktigt skön sommar! Bästa sommarhälsningar.

