
redaktionen@orkesta.nu   (Med reservation för ändringar)

Sponsorer sökes!

ORKESTA HEMBYGDSFÖRENING har nu tagit ett steg i miljöns tecken. Vi
har installerat bergvärme i Orkesta bygdegård - för att värna om miljön
och spara pengar till föreningen.

Och vi har börjat renovering och utbyte av taket på gården. Detta är våra
största investeringar någonsin på Hembygdsgården.

Vad vi söker idag är sponsorer som kan hjälpa till med små eller stora
bidrag till detta projekt. OBS: Allt vi gör i hembygdsföreningen är oavlönat
och ideéllt arbete för vår hembygds gemenskap.

"Fredagsgården",
Lindholmens egen ungdomsgård i Bygdegården, öppnade igen 
fredagen den 16 oktober. Kommer sedan att vara öppen följande
fredagar (kl 19 - 21.30): 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 11 mars,
22 apr, 20 maj och 17 juni. "Fredagsgården" vänder sig till våra
ungdomar som går i sexan eller däröver.

Om du är intresserad av att sponsra,  ta kontakt med PETER RIMBE på
telefon  070-566 45 44 eller peterrimbe@gmail.com

Söndag 1 november
kl 13.00 - 15.00

Vi presenterar alla inlämnade foton till tävlingen på
temat "utomhus i Orkesta-Lindholmen".

Alla besökare får rösta fram segrarna.
Kaffeservering. 
VÄLKOMNA!

Alla tävlingsbilder finns även på www.orkesta.nu

Fotoutställning med fika i
Orkesta bygdegård

Lördag 21 november
kl 20.00 -

Entré 100:-
Endast för medlemmar, men ta gärna med en vän.

Om du inte redan är medlem,
bli medlem i Orkesta hembygdsförening.
Kostar 200:- per familj och år 
Betala till BG 5348-5777

Pubafton i Orkesta
bygdegård
med orkester och fullt ös

Lördag 5 december och
söndag 6 december

I år bjuder vi in Anna Malmsten, Fanny Larsson, Björn
Berglund, Britt Ljunge, Lina Söderberg och Eva Ekberg. 

Servering och försäljning av hantverk och kransar.

Konstutställning och
adventsfika i Orkesta
bygdegård
(mer info kommer)

Sen när julen är över:

Söndag 10 januari 2016
(mer info kommer)

Julgransplundring i Orkesta
bygdegård


