Aktiviteter 2013
Påskpyssel
Kom och pyssla lite inför påsken. Du kan pärla, rita, göra garnbollar och egna kycklingar.
Bara fantasin sätter gränser. För barn mellan 0-12 år (med förälders närvaro)
Söndagen den 24 mars, kl.14-16 Torreby slott, klubbrummet
Kontaktperson: Johanna Espenkrona

Gökotta
I arla morgonstund samlas vi vid Torreby slott. Kläder efter väder.
Ta med morgonfika, kikare och fågelbok.
Lördagen den 18 maj, kl.06.00
Kontaktperson: Lennart Hermansson 070 267 05 84. Anmälan krävs ej.

Barnens dag
Vi följer upp förra årets succé med barnens dag. Miche och Niklas grillar korv och Hanna
Lawrance hittar på någon kulig lek – missa inte!
Lördagen den 9 juni, kl.14-16, Apelvik
Kontaktpersoner: Miche Johansson 070-569 39 72 och Niklas Mattson 073-402 81 66

Midsommarfirande?
Vi saknar någon som kan hålla i dansen runt midsommarstången. OM vi hittar någon så
blir det midsommarfirande i år igen. Annars får vi tyvärr ställa in.
Fredagen den 21 juni, kl.11.00, vid Torreby slott

Söndagscafé - Torreby herrgårds historia
Rolf och Anita berättar historien om deras fantastiska hus! Vi bjuder på kaffe och kaka.
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Söndagen den 5 maj, kl.17.00
Anmälan till: Lotta Wilhelmsson tfn; 070-342 81 77

Tipspromenad
Söndagen den 8 september kl.11.00, samling vid Torreby slott
Kontaktperson: Ewa och Rolf Petzell tfn: 212 38

Söndagscafé – Bohuslänska båtbyggartraditioner
Yngve Carlander berättar historier från Carlanders båtvarv som grundades 1947 och
bohuslänska båtbyggartraditioner. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Söndagen den 3 november kl.17.00, klubbstugan på Torreby slott
Anmälan till Håkan: 070-521 02 33 (gärna sms)

Vinprovning
Rolf guidar oss i vinets kunskaper och vi får testa våra färg- smak- och doftsinnen! Mer
information kommer. Anmälan krävs och provningen bjuds till självkostnadspris.
Torsdagen den 5 september (prel.) kl.19.00, klubbstugan på Torreby slott
Kontaktperson: Rolf Silvstrand tfn: 213 30

Söndagscafé – INDIEN - från miljonstädernas myller till
landsbygdsutveckling
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Söndag den 20 oktober, kl.17.00, klubbstugan på Torreby slott
Anmälan till föreläsare: Carina Lindskog tfn:070 235 22 34 (gärna sms)

Ljus- och tomtestig
Kom och ta en mysig promenad i advent. Det blir en barnvagnsvänlig promenad med lite
överraskningar längs vägen. Vid slottet finns korv, bröd och kaffe.
Söndagen den 1 december kl.16-19 vid Torreby slott
Kontaktperson: Camilla Espenkrona tfn: 070 592 00 27 och
Lotta Wilhelmsson tfn: 213 87

Med reservation för förändringar!

