Aktiviteter höst/vinter
2014-15
redaktionen@orkesta.nu

(Med reservation för ändringar)

Söndag 23 november kl 14.00
Barnteater i Orkesta bygdegård:

"Petter och hans fyra getter"
med Teater Tummeliten ( www.teatertummeliten.se )
"I sin stuga bodde Petter med en katt och
fyra getter.
Hela dagen måste Petter valla sina fyra
getter.
Röd och Blå och Gul och Vit sprang i skogen
hit och dit.
Mitt i skogen i en sten, bodde trollet
Ludenben..."
Petter och hans fyra getter från 1951 är
skriven och illustrerad av Einar Norelius.

Dramalek och dockteater för barn mellan 3 och 6 år
i vuxnas sällskap
Biljetter (40 kr) säljs vid ingången

VÄND!

Andra advent:

Lördag 6 december
-söndag 7 december
kl 12 - 16
Hembygdsföreningen serverar fika
med hembakat bröd
Försäljning av dörrkransar/granris/
tall/ene/mossa mm till
juldekorationer
Försäljning av hembakat matbröd
och kakor
Lotteri med "julens kakor"
"Julklappsgran" för barnen

Fritt inträde. Välkomna!
Stort grattis till vinnarna i vår
uppskattade fototävling "Mitt
Orkesta-Lindholmen.
Se vinnarbilderna på
www.orkesta.nu

2:a Adventsfika med
konstutställning och
hantverk
i Orkesta bygdegård
Se verk av dessa konstnärer från bygden:
Arne Lind, Stenby Lindholmen
(målningar)
Mia Andersson, Frösunda
(akvarell)
Lina Söderberg, född i Lindholmen,
och Pär Forsgren
(smide)
Ann Engstrand, Krokusvägen Lindholmen
(textil) På bilden nedan visar Ann upp ett par av de
broderier som kommer att vara med på
utställningen.

UNGDOMSKLASSEN
1:a Amelia Wiberg
"Vår charmiga brygga vid Storsjön

2:a Amelia Wiberg
"Allén mot Lindholmens gård"

3:a Minna Sundén
"Smultronstrå på ängen mellan Tulpanvägen
och Krokusvägen"

ÄLDREKLASSEN
1:a Ann Engstrand
"Ån mellan Lillsjön och Havet. Det var som en
tavla av Claude Monet framför mig."

2:a Johanna Lerfors:
"Allé. Jag älskar den här allén och går ofta här.
Jag har bilder på den från alla årstider. En gång
skyddade träden oss från en hagelskur."
3:a (delad plats) Johan Gadnert:
"Roslagsbanan i morgondimman, norr om
Lindholmen"
3:a (delad plats) Janne Nordahl:
"Lindholmens Station"

Prisutdelning i fototävlingen:
Alla pristagare i fototävlingen "Mitt Orkesta-Lindholmen"
är välkomna att hämta sina priser i Bygdegården vid
2:a-adventsfirandet/konstutställningen. Alla
tävlingsdeltagare får dessutom behålla de monterade
förstoringarna av sina tävlingsbilder - välkomna att
hämta bilderna!

Fotoboken har lottats ut bland alla deltagare
och tillföll Cecilia Scherdin-Jansson för bilden
"Mitt bröllop i Orkesta kyrka"

Sen när julen är slut:

Söndag 11 januari 2015
kl 14.00

Julgransplundring i
Orkesta bygdegård
Inträde 30 kr inkluderar kaffe/te/saft och bullar
samt godispåsar till barnen.
Uppträdande av trollkarl.

