Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,

"Kung Bore var tidigt ute denna vinter. För två veckor sen
var det ett ymnigt snöfall utanför fönstret och snödjupet
på gårdsplan närmade sig 45 cm. Skönt att man inte var
tvungen att vara ute och fara på vägarna! Särskilt länge
fick vi inte behålla detta täcke av snö, men det var vackert
så länge det varade. Spekulationer om en vit jul lämnar jag
dithän, men idag första advent på Anders-dagen slaskar
det, så kanske kan det som i det gamla talesättet braska
till jul….

Under hösten har vi avhållit två pubaftnar, den
senaste mest välbesökt, samt en
barnteaterföreställning som var mycket uppskattad
av både stora och små besökare.
Den planerade ölprovningen blev inställd på grund
av för få anmälningar men vi återkommer i ärendet.

Närmast på programmet står den sedvanliga
julgransplundringen som kommer att avhållas de 6
Under den gångna hösten hade vi hoppats på besked från januari och där vi som vanligt har till vår hjälp
musikanterna Bert Lindström och Lennart Jansson
kommunen rörande gång- och cykelväg genom Lindholmen
samt om övergångsställen vid Humlevägen och fotbollsplan. samt som eminent lekledare Kerstin Lindström. Väl
mött då! Innan denna aktivitet skall vi emellertid
Hittills har det tyvärr varit tystnaden som talat, vilket
fira jul och nyår och jag slutar för nu med att
känns märkligt, när så många av oss upplever att det är
inte en fråga OM en olycka skall hända, utan NÄR! Men nu, önska Er Alla en RIKTIGT GOD JUL och ETT
GOTT NYTT ÅR samt varmt välkomna till
efter lite påtryckningar, har vi fått ett besked från
Hembygdsföreningens aktiviteter under 2009.
kommunen, som vi återger på sidan 3 i detta infoblad.
Övergångsstället vid Humlevägen verkar som det kunde
komma i vår, medan övergångsstället vid Bygdegården/IP
verkar bli en ännu mer långdragen historia – läs själv och
begrunda…"
I vår nyrestaurerade bygdegård har vi vid två tillfällen
inom loppet av en vecka haft påhälsning av inbrottstjuvar.
Även om inte värdet av det stulna uppgår till några stora
belopp så känns det för bedrövligt att man inte kan skilja
på mitt och ditt. Inbrotten är naturligtvis polisanmälda och
både polisen och vi styrelsemedlemmar tar gärna emot tips
på gjorda iakttagelser vid Bygdegården i mitten på
oktober.

