Aktiviteter 2015
Årsmöte
Söndagen den 12 april, kl.15.00 i klubbrummet på slottet. Årsmötet avslutas
med fika på vårt vackra vårstädade slott.

Söndagscafé – författare till ”Skeppsbyggarna” – en bok om
varvens historia, Lennart Bornemalm
Lennart berättar bl.a. om Studseröds Marin som grundades 1867, av
skeppsredare Olof August Johansson. Majoriteten av Lysekils och Smögens
fiskeflotta är byggd just på Studseröds varv. Vill du veta mer!? Välkommen!
Datum: 3 maj Kl.18.00, klubbrummet, Torreby slott
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Kontaktperson och/eller anmälan: Cally och Leif Ahlgren, tfn; 070-741 46 71

Gåbingo
Arrangeras tillsammans med Håby IF för andra året i rad.
Datum: 17 maj, kl.10-12, samling vid parkeringen Torreby slott.
Kontaktperson och/eller anmälan: Micke Benjaminsson, tfn; 073-063 87 46

Ölprovning
Leif och Cally Ahlgren välkomnar oss till sitt hem och guidar oss igenom en
ölprovning och undervisar oss i hemligheterna bakom den perfekta drycken.
Datum: 22 maj kl.18.00, Fjällberg 8 (hemma hos Cally och Leif)
Pris: ca 150 kr/person, i priset ingår tilltugg och någon öl. Max 20 personer.
Anmälan senast den 15 maj till: l8wilhelmsson@hotmail.com, tfn; 070-342 8177

Djur- och naturpromenad
Lennart Hermansson tar med oss på en djur- och naturpromenad i Torrebys
vackra omgivning. Lennart har stort intresse för området och delar med sig till
de som vill. Ta med egen fika!
Datum: 24 maj kl.11.00, samling vid slottet – ingen anmälan, ingen kostnad!
Kontaktpersoner:
Camilla Espenkrona tfn; 070-592 00 27 och Carina Lindskog tfn; 070-235 22 34

Söndagscafé – Claes Mattsson kåserar om Torrebys skrönor
och historier
Ägare till ett av de äldsta husen på Torreby ”Apelvik” och delårsboende här
sedan 50 år!
Datum: 14 juni, kl.17.00, klubbrummet, Torreby slott
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Kontaktperson: Carina Lindskog tfn; 070-235 22 34 och Niklas Mattsson tfn;
073-402 81 66

Midsommar
Traditionellt midsommarfirande vid Torreby slott! Kom och klä
midsommarstången tillsammans och dansa med våra spelmän och Carina som
leder dansen! Ta gärna med picknick och fika på gräset i vår vackra slottsmiljö.
Datum: 19 juni, kl.11.00, vid Torreby slott
Kontaktpersoner: Hanna Lawrance tfn; 076-794 19 47 och Carina Lindskog tfn;
070-235 22 34

Kalvruset
Premiär för äventyrslöpning i bokskogen med hinderbana och utmaningar för
barn och ungdomar på Torreby. Bansträckning ca1,5-2 km.
Datum: 26 september, vi återkommer med tid och plats för samling
Pris: 40 kr
Kontaktperson och/eller anmälan: Micke tfn; 073-063 87 46, Nicklas tfn; 073402 81 66 och Miche tfn; 070-569 39 72

Vinprovning med konstutställning
Rolf Silvstrand håller i vinprovning med utvalda och speciella viner från sin egen
källare. Provningen hålls i Cally och Leifs hem. Cally kommer att visa oss och
berättar om sina målningar till ett glas bubbel.
Datum: 9 oktober, kl.18.00, Fjällberg 8 (hemma hos Cally och Leif Ahlgren)
Pris: 225 kr/person, inkl. ostbricka och ett glas vin. Minst 10 personer
Anmälan senast 2 oktober: l8wilhelmsson@hotmail.com tfn; 070-342 81 77

Söndagscafé – Lennart Bornemalm berättar om sin bok
Onstad och Onstadrederierna (släpps i november 2015)
Datum: mitten/slutet av november, kl.17.00, klubbrummet, Torreby slott
Pris: 50 kronor för icke medlem, 20 kronor för medlemmar
Kontaktperson och/eller anmälan: Camilla Espenkrona tfn; 070-592 00 27

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 29 november kl.16-18 vid Torreby slott
Kontaktperson: Camilla Espenkrona tfn; 070-592 00 27 och Charlotta
Wilhelmsson Tfn; 070-342 81 77

Ha koll på eventuella ändringar på:
www.torreby.se
www.facebook.se/torreby

Vi försöker skicka ut information via e-post. Om du inte får e-post från oss redan
så gå in på vår hemsida och anmäl dig eller skicka din adress till
l8wilhelmsson@hotmail.com

Faktura - medlemsavgift 2015
Fakturadatum
2015-06-01
Detta är en frivillig faktura för de som
önskar vara med i Torreby Bygdeförening
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Enskild medlem 100 kr
Familjemedlemsskap 200 kr
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