Verksamhetsberättelse 2013

Torreby Bygdeförening
Styrelsen har haft fyra möten under året. Två möten ställdes in eftersom vi gör mycket
av planering i början av året. Utöver de protokollförda mötena har styrelsen haft mycket
konversation via e-post och delar av styrelsen haft planeringsmöten inför aktiviteter som
t ex ljus- och tomtestigen. Årsmöte för 2013 hölls den 21 april. Lars-Olov Georgsson från
Göteborgs Stift som berättade om planerna för området. Under 2013 har föreningen haft
45 familjer och 10 enskilda som medlemmar.
Facebooksidan är ett bra redskap för oss att nå ut med information men våra besökare är
inte så aktiva som vi skulle önska. Dela gärna bilder och annat kul så det blir lite extra
aktivitet där. Under 2013 har styrelsen misslyckats med att hålla hemsidan uppdaterad i
den utsträckning som var tänkt. Förändringar planeras för 2014. Webbkameran får vi
väldigt positiv återkoppling om men den har varit trasig i perioder. Föreningen äger den
tillsammans med golfklubben och de har varit behjälpliga med att se till att den blir
servad.
Under året har föreningen haft en del
aktiviteter som vanligt. För de yngre
medlemmarna arrangerades särskilt
tre aktiviteter. I juni ordnades barnens
dag, därefter var det påskpyssel som
ni ser på bilden bredvid. En ny aktivitet
var bio i klubbstugan som lockade ca
20 glada barn. Det börjar bli många
barn och barnfamiljer på Torreby – kul!

På våren höll Lennart Hermansson i en mycket
uppskattade Gökotta. Vi som deltog tyckte att vi var
uppe riktigt tidigt och skulle gå ut i den tysta, härliga
morgonen och njuta av fågelsång. Vad vi INTE hade
tänkt på var att golfklubbens banarbetare ALLTID är
uppe med tuppen och klipper vår vackra golfbana.
Men, men… det blev en trevlig och lärorik Gökotta
ändå som avslutades med en kopp kaffe på
flaggberget.
Midsommarfirandet hänge lite på en skör tråd –
skulle vi få någon som höll i dansen och någon som
kunde spela? Det löste sig och blev en härlig
tillställning där Carina Lindskog arrangerade resning
av midsommarstången och dansen runt den. Hon ackompanjerades av Stefan Stafner,
Jorid Berg och Lars ca 100 personer deltog. Vi hoppas kunna ha detta som en tradition.
Fyra tillfällen med söndagscafé hann vi med under året. Först ut var Anita och Rolf
Silvstrand som öppnade upp sitt vackra hem som tillhör Torrebys kulturhistoria. Vi som

slöt upp fick både en spännande berättelse om husets historia och en drink på den nya
altanen med utsikt mot nians green och Torreby slott. Vi tackar och bockar!
Linnea Nordell och Lars Strid som båda är båda
arkeologer och boende på Torreby berättade om
historiska platser på Torreby och markerna runt
om. Mycket har dessvärre skövlats pga. det
omfattande jordbruket som bedrivits i området. Vi
fick dock en del information om röset i skogen
nere vid Apelvik som Jorid frågade om i samband
med årsmötet 2013. Carina Lindskog visade bilder
och berättade om Indien – från miljonstädernas
myller till landsbygdsutveckling. Sist ut av
Söndagscaféerna var Yngve Carlander som
berättade om Bohuslänska båtbyggartraditioner
och historier från Carlanders båtvarv.

Under 2013 anlade vi också en boulebana vid slottet i samverkan med golfklubben efter
önskemål i samband med årsmötet 2012. Det har inte varit så mycket aktivitet på banan
2013 men vi hoppas att det är något som kan utvecklas med tiden. Det är i alla fall
mycket trevligt att göra saker i samverkan mellan klubbarna. Tack Torreby golfklubb!

Avslutningsvis kommer vi till årets höjdpunkt som ändå är vår ljus- och tomtestig som
genomfördes den 1 december. I år var det nästan 30 graders skillnad i temperatur
jämfört med 2012. Då var det -22 grader och 2013 var det 5 plusgrader. Vi fick ingen
snö och det blåste rejält men det regnade inte och det var huvudsaken. 2013 avslutades

ljus- och tomtestigen med en konsert på slottet som arrangerades av Lars Carlson och
några till. Fantastiskt trevligt!
Detta år hade vi riktigt bra facklor och varm glögg. Håkan Carlander och Helene
Damberg hade bakat ett väldigt vackert pepparkakshus som lottades ut till en lycklig
vinnare nämligen familjen Niklas Mattsson.

En fantastisk tradition är att alla barn lämnar färdiglekta, älskade leksaker till tomten.
Tomten såg i sin tur till att barnhemsbarn i Bulgarien. Det är något härligt med att ge tack alla barn!
Glöm inte att ni som medlemmar kan låna vår stekhäll för att baka tunnbröd på! Gittan
Isaksson, Anita Wilhelmsson och jag (Lotta Wilhelmsson) hade riktigt trevligt när vi
bakade inför julen och det blev kanon gott! Rekommenderas varmt.

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