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Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet var 206 betalande medlemmar. Föregående år var antalet medlemmar 223.
Ett av styrelsens motton var att under året få fler medlemmar än under 2002. Tyvärr nådde vi
inte upp till det målet utan det blev 17 färre medlemmar detta år. Men ändå mer än hälften av
hushållen som är medlemmar i hembygdsföreningen, totalt finns det ca 400 hushåll inom
Orkesta socken.
Orkesta Hembygdsförenings mål är att anordna aktiviteter av skilda slag inom olika
intresseområden. Målet är även att erbjuda arrangemang för medlemmar i alla åldersgrupper.
Enligt tradition anordnar föreningen julgransplundring, valborgsfirande, midsommarfirande
och andra advent som alltid lockar många deltagare. Att erbjuda levande barnteater på
hemmaplan riktade till förskole- och lågstadiebarn är ytterligare ett mål.
Det totala ekonomiska resultatet för året visar ett minus på 45 800 kr. Underskottet är
beroende på investeringarna i Bygdegården med kostnader för golv, gardiner och ridå.
Föreningen har fått 1 000 aktier i Elverket, idag står dessa i ett värde av 96 kr styck.
Vidare redovisning i den ekonomiska rapporten med resultat- och balansräkning.
Följande aktiviteter har genomförts:
Julgransplundring, 35 barn och 25 vuxna, fick dansa ner julskinkan och ut granen. Kerstin
och Bert Lindström samt Lennart Jansson hjälpe oss med sång och musik. En mycket trevlig
tillställning med många dansanta deltagare. Även i år var det i fiskdammen napp varje gång.
Torpinventeringen, arbetet har under året fortsatt under Bert Lindströms ledning. 20
personer är engagerade i forskningen om torpen som finns och har funnits i Orkesta. Arbetet i
torpinventeringsgruppen bygger på material som den ”ursprungliga torpgruppen” samlade in
under 1970-talet. Ett stort antal underbara svartvita fotografier, tagna av Larsåke Falk, hade
gruppen samlat i sin pärm. Dessa bilder har nu scannats in och finns med i denna fortsatta
torpinventering tillsammans med nytagna vackra färgbilder. Det är inte bara bilder utan
mycket historia om torpen och dess folk. Vad mycket ”Orkestahistoria” som finns hos
föreningens medlemmar. Resultatet av gruppens arbete finns att läsa om på föreningens
hemsida samt i utskriven form i fyra pärmar som kommer att finnas hos hembygdsföreningen,
på biblioteken i Vallentuna och Lindholmen.
Årsmötet februari 2003, efter årsmötets förhandlingarna blev det musikunderhållning
”Poppes melodier”. Mia Poppe tillsammans med Olle Ejderstam. En personlig föreställning
om en stor artist.
Vårstädning. Vi hade i år, oturligt för oss, valt samma dag i april för städning som flera
bostadsområden i socknen valt. Några tappra medlemmar som kom kunde tillsammans med
oss ge området kring vår bygdegård en ansiktslyftning. Som vanligt åt vi gemensamt en lunch
utomhus.
Valborg. Tillsammans med Markim Orkesta IF ordnade vi en trevlig kväll med fackeltåg,
brasa och fyrverkeri. Gunilla Rönnholm höll ett fint tal till våren. Hela Orkesta stämde in i
vårsångerna.

Cykelrundtur anordnades en lördag i maj som tog oss till några soldattorp i Orkesta. 13
personer deltog på turen ”Soldaterna i socknen”. Inez Emt Hallberg och Hans Larsson
berättade om indelningsverket och torpens historia. En mycket trevlig dag med intressant
innehåll och vackert väder.
Midsommarstången klädde vi kvällen innan aftonen. De vackra sommarblommorna lyste i
ringarna.
Midsommarafton var det gott om väder av alla de sorter. Även regnet gjorde i år sig påmint.
Det nyinköpta partytältet var perfekt för kaffebordet och vi kunde undvika utspätt kaffe och
uppblötta småkakor. Trots vädret var det som traditionen bjuder lövade skrindor,
spelmansmusik och dans kring stången. Kaffe, tombola och pilkastning fanns givetvis för den
som hade dansat klart. Ett av många uppskattat arrangemang som drar många besökare varje
år. Trots att regnet hängde i luften och värmen saknades var det ca 400 besökare.
Höstens städ och reparationsdag ägnades även detta år till innejobb. Ytterdörrarna i hallen
fick ny panel, nya gardiner syddes. Det lagades möbler och städades i köksskåpen. Några
trogna medlemmar hjälpte oss att bli färdiga. Det blev mycket fint. Bygdegården blir mer och
mer attraktiv som lokal. Gemensam lunch och fika intogs.
Barnteater. Under en lördag i mars kom ”Herr Zebra på flygande mattan” musikföreställning
för barn av Linda Rapp. Den flygande mattan tog barnen med på en hisnande färd med
variation på musiken. 16 barn och 9 vuxna såg föreställningen.
Trollopera för barn från 3 år - kan det fungera? Ja, faktiskt !
En lördag i november hade vi i bygdegården besök av teatergruppen Kappsäcksoperan med
en teaterföreställning för barn (och stora). Trollet som ville se solen, en spännande
föreställning om att troll inte tål minsta solljus – då spricker dom – men Kampe- Trampe vill
se solen. 60 barn och vuxna njöt av den härliga fartfyllda föreställningen.
Kul att kunna gå på levande teater på hemmaplan.
Ljusstöpning. En söndag i november var det åter dags för ljusstöpning. 9 lika förväntansfulla
medlemmar som förra året stöpte vackra ljus.
Andra advent öppnade vi våra dörrar för att fira in advent. Hanne Stichel hade en
barngudstjänst i lilla lokalen som kyrkan hyr. Vi samlades på trappan och sjöng nu tändas
tusen juleljus varefter Hanne tände vår utegran. Det fanns möjlighet att köpa lite julklappar
och dricka adventskaffe. Till barnens glädje hittades Tomten ute i skogen. Under
eftermiddagen besökte 45 barn plus vuxna bygdegården.
PUB-aftnar har vi under året haft fyra stycken. Under året har det varit stor variation på
musiken för att locka nya gäster tex Bob Ellis band. Många personer har besökt dessa kvällar.
Uthyrning av gården. Kyrkans barngrupp har som vanligt hyrt lilla lokalen medan privata
fester har dominerat uthyrningen av den stora lokalen.
Hemsida, vår egen med adress, http://hem.passagen.se/orkesta/, lever vidare och vi märker
till vår glädje att andra personer utanför vår socken hittar hit. Flera personer berömmer vår
hemsida.

Kommunsamarbete detta år har inneburit:
- Ett gemensamt föreningsmöte hölls i Vallentunasalen i april. Ingen från vår förening
kunde delta.
- Årets numera traditionella sockenrunda arrangerades av Frösunda Hembygdsförening och
Kårsta (Össeby hembygdförening)
- Återkommande träffar med samtliga Hembygdsföreningar har ägt rum, januari i Markims
församlingshus, maj ”lilla tvättstugan ” Vallentuna hembygdsförenings nya hemvist.
Bygdegården har under året fått nytt golv i stora salen samt som vanligt utförda
småreparationer. Nya gardiner och draperi har sytts.
I föreningen Långhundraleden har Roland Jansson varit vår representant.
Boken ”Orkesta – en liten socken i förändring”. Förutom speciella arrangemang har boken
funnits att köpa i biblioteket och på macken i Lindholmen. Tidskriften Bygd och Natur har
haft en artikel om Orkestaboken.

Det har varit ett mycket händelserikt år med många aktiviteter, mycket engagemang och glada
deltagare. Vi i styrelsen mottager på olika sätt uppskattning inte minst från egna sockenbor
och känner därmed en glädje med det jobb vi lägger ner.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till privatpersoner, lokala företagare, Vallentuna
Fritidsnämnd och Vallentuna Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat vår verksamhet.
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