Verksamhetsberättelse 2014

Torreby Bygdeförening
Styrelsen har haft sju möten under året. Utöver de protokollförda mötena har
styrelsen haft mycket konversation via e-post och delar av styrelsen har haft
planeringsmöten inför aktiviteter som t ex ljus- och tomtestigen. Årsmöte för
2014 hölls den 13 april och avslutades med afternoon tea på slottet. De nya
krögarparet hälsade välkomna och berättade om sina tankar och ambitioner inför
framtiden. Under 2014 har föreningen haft 43 familjer och 6 enskilda som
medlemmar. Vi saknar många glada Torrebybor och ser gärna att vi blir fler.
Inbetalningskort skickar vi ut efter årsmötet den 12 april, 2015 – håll utkik!
Facebooksidan är ett bra redskap för oss att nå ut med information. Vi har nått
till besökare i nio länder förutom Sverige. Vi förstår att personer med anknytning
till Torreby tycker om att besöka vår sida. Känner ni t.ex. någon som tillbringar
mycket tid eller bor i Ecuador, Italien och Thailand? Under 2014 har vi jobbat
med hemsidan och bl.a. anpassat den till mobilt gränssnitt. Styrelsen känner sig
nöjd med den nu. Besöka den gärna: www.torreby.se
Under året har föreningen haft en
del aktiviteter – i vanlig ordning.
För de yngre medlemmarna
arrangerades t.ex. barnens dag
den 8 juni som ni ser på bilden och
bio i klubbstugan i november. Det
börjar bli många barn och
barnfamiljer på Torreby vilket är
väldigt kul!

Maj var en intensiv månad då föreningen
arrangerade söndagscafé med
trädgårdstips med Johanna Völcker, gåbingo, invigning av boulebanan och
gökotta.
På midsommaraftonens förmiddag
samlades ett 60-tal personer för att klä
midsommarstången och dansa vid Torreby
slott. Sång och dans leddes av Carina
Lindskog, ackompanjerad av musikanterna
Stefan Stafner, Jorid Berg och Olle Schill.
Det börjar bli en trevlig tradition!

Den 26 september höll Rolf Silvstrand,
den numera självklara och
traditionsbundna vinprovningen. Tolv
personer deltog och vi lärde oss mycket
och hade trevligt på samma gång.
Arrangemanget genomfördes i
samverkan med Torreby slotts
restaurang.
Det dök också upp trevliga idéer och
erbjudanden om aktiviteter inför 2015 –
så håll utkik efter det!

Lite senare på hösten tog vi, än en
gång, hjälp av vår duktiga arkeolog
Linnéa Nordell. I samarbete med
Bohusläns Museum genomfördes en
Kultur- och historievandring som
lockade ett 30-tal personer ut i
stormen. På bilden ses Linnéa berätta om Sörensens kopparplatta som finns på
bergväggen nedanför slottet. Har du sett den? Dagen ingick som en del i
Munkedals kommuns kulturvecka. Mycket uppskattat!!
I november hade vi söndagscafé och
Lennart Hermansson som berättade och
visade sina fina djur- och naturbilder i
klubbstugan på Torreby slott. Bilderna
illustrerade främst fåglar men även
Torrebys stolthet – den vita älgen.
Årets julpromenad var lika lyckad som
vanligt - om vi får säga det själva! I år
låg första advent redan i november så
datumet var 30 november. Extra trevligt
var samarbetet med slottsrestaurangen
som hade öppet och erbjöd jultallrik eller
fika. Nytt var också försäljningen i foajén
till slottet.
En fantastisk tradition är att alla barn lämnar färdiglekta, älskade leksaker till
tomten. Tomten såg i sin tur till att barnhemsbarn i Bulgarien fick ta emot dessa
gåvor. Det är något härligt med att ge - tack alla barn!

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

Charlotta Wilhelmsson

Michael Johansson

Ordförande

Vice ordförande

Camilla Espenkrona
Kassör

