Ordföranden informerar.
Bästa Orkesta-bor,
Utanför fönstret viner nordanvinden och täta snöbyar
drar genom luften men almanackans budskap är entydigt,
vi har passerat vårdagjämningen och kommande helg
börjar sommartiden. Vi är med andra ord mycket nära
VÅREN!
Sedan senaste Info-bladet har ett antal aktiviteter
genomförts i vår hembygdsförening. I februari avhölls
årsmötet. Vid detta avtackades föreningens kassör, Lars
Fajerson. Lars har varit verksam i föreningens styrelse i
mer än 10 år och mycket välförtjänt erhöll Lars Svenska
Hembygdsförbundets förtjänstnål, diplom och blommor.
Lördagen den 14 mars bänkade sig ett 100-tal
TACK Lars!
förväntansfulla personer i bygdegården för att få lyssna
till skådespelerskan Kim Anderzons framförande av ”Det
fullständigt flexibla fruntimret”. Succén var pyramidabel
och ingen lämnade salen oberörd.
Följande lördag framförde på eftermiddagen Abellis
Magiska Teater , ”Haren och Hunden dansar i lunden”
för de minsta och på kvällen var det dags för de vuxna
att dansa till Electric Markim Orchestra på vårens
pubafton.
Under 14 dagar har föreningen och dess verksamhet
presenterats på bildskärmar i Kulturfönstret i Vallentuna
bibliotek. Materialet till skärmarna har sammanställts av
föreningens redaktör, Peter von Schoultz, till vilken vi
riktar ett stort TACK, snyggt jobbat!
På programmet står närmast vårstädning vid
Bygdegården den 25 april. Alla är varmt välkomna.
Föreningen bjuder på sopplunch.
På kvällen den 27 april har kören Trifolium ”öppen”
övning i Bygdegården vilket innebär att de, som vill, är
välkomna att sjunga av hjärtats lust. Valborgsmässoafton
firas traditionellt med fackeltåg och brasa på
Idrottsplatsen. Mera information om detta kommer
senare.
Passa också på och vik söndagen den 17 maj till den
trädgårdsaktivitet som äger rum vid Bygdegården under
ledning av vår egen trädgårdsexpert, Gunilla Lundh.
Avslutar med att hälsa alla hjärtligt välkomna till
Hembygdföreningens aktiviteter.
Två nya styrelseledamöter invaldes i styrelsen, MarieLouise Jansson och Elisabet Wass. De presenteras
närmare inuti bladet. Elisabet tar hand om
kassörssysslan. Båda hälsas varmt välkomna i
arbetslaget.

