Verksamhetsberättelse 2012

Torreby Bygdeförening
Styrelsen har haft sex möten under året – de allra flesta under en timma och med en
riktigt bra närvaro av styrelsens ledamöter. Utöver de protokollsförda mötena har delar
av styrelsen haft planeringsmöten inför aktiviteter som t ex ljus- och tomtestigen.
Årsmöte för 2012 hölls den 22 april.
Facebooksidan är ett bra redskap för oss att nå ut med information men våra besökare är
inte så aktiva som vi skulle önska. Vi vill ha respons kära medlemmar!! Hemsidan blir
ibland ett dåligt samvete eftersom det tar lite tid att hålla den uppdaterad. Bättring
lovas! Webbkameran får vi väldigt positiv återkoppling om. I statistiken kan vi se att
personer med anknytning till Torreby, men som inte bor här längre eller inte bor här året
runt, är flitiga besökare. Vi har besökare från t ex USA, Thailand, Spanien osv. känner vi
några som tillbringar tid där!? Golfklubbens greenkeeper Jocke är en av dom och han
menar att ”med ett par webbkameror till kan jag jobba från Spanien”. Nä, nä… de blir
inget med det! Jockes hemkomst är ett säkert vårtecken för oss ju :)
Under året har föreningen haft en del aktiviteter som vanligt. Rolf och Ewas
tipspromenad i september börjar bli en riktigt trevlig tradition och det är många
barnfamiljer som är med. Vinprovningen fick vi tyvärr ställa in i år men vi gör ett nytt
försök till hösten igen. Miche och Niklas har gjort ett bra jobb med att återställa
fotbollsplanen vid Apelvik. De har klippt ett antal gånger och fräschatupp målen med lite
färg och nya nät. När det gäller lekplatsen så syns det tydligt att den används och
uppskattas. Den 16 juni hade vi invigning med ”barnens dag”. Det innebar korvgrillning
och lekar. Hanna Lawrens gömde skatter i skogen som barnen fick leta efter – mycket
uppskattat.

2012 blev det ett riktigt trevligt midsommarfirande också. Stefan Stafner spelade och Fia
Alm höll i lekar och dans runt midsommarstången.
Ett nytt inslag för i år var söndagscafé. På hösten gästades vi av Lisa Ström (23/9) som
visade helt fantastiska bilder från sin tid på Svalbard. Lisa berättade på ett fängslande
sätt om livet, ljuset och framför allt, närheten till björnarna där uppe – stort tack! Den 28
oktober var det Leif Molinders tur att hålla söndagscafé. Leif har skrivit två böcker med
utgångspunkt från Gullmaren och våra trakter. Vi just detta tillfälle berättade Leif om
uppfinningsrikedomen för att överleva på vad naturen har att erbjuda i svåra tider. Båda
tillfällena var det fullsatt i klubbstugan.
Den 15 augusti var det Australienkväll på slottet med livemusik, workshop och resetips.

Den hyllade pop-duon College Fall från Melbourne, Australien uppträdde och lanserade
sin senaste skiva. Kvällen arrangerades i samverkan med kulturenheten på Munkedals
kommun.
Sist men helt klart STÖRST är vår ljus- och tomtestig som gick av stapeln den 2
december. En mycket kall men vacker vintersöndag. Något som var särskilt uppskattat i
år var att vi hade satt marschaller hela vägen från Munkedal och ut till Torreby. Det gav
en härlig stämning hela vägen. Höjdpunkten var dock årets nyhet med änglatema. Våra
fantastiska små änglar Wilma Espenkrona och hennes kompis förgyllde kvällen genom att
sitta på sina poster tre timmar i 11 minusgrader!!
Den vackraste av alla rosor till er som ställer upp och engagerar er i ljus- och
tomtestigen. Vi är så tacksamma och helt beroende av er hjälp – ingen nämnd och ingen
glömd. Nästa år ska vi ha bättre facklor och varmare glögg för de var det som var på
minussidan.

Styrelsen tackar sina medlemmar och alla andra Torrebybor för
ett roligt år!
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