www.vastratorup.se

www.facebook.com/byalaget.vastratorup
September

20 kl. 18
Gudstjänst, Byastugan med servering
25 kl. 17.30/19.00 Pizzakväll, Byastugan (FÖRBOKNING)

Oktober
11 kl. 10
Tacksägelsedagen mässa, kyrkan
16 kl. 17.30/19.00 Pizzakväll, Byastugan (FÖRBOKNING)
31 kl. 18
Minnesgudstjänst, kyrkan

November
15 kl. 14
Mässa, kyrkan
20 kl. 17.30/19.00 Pizzakväll, Byastugan (bordsbokning)
29 kl. 11
Familjemässa, kyrkan

December
13 kl. 18
Julmusik i kyrkan
25 Kl 06.00 Julotta, kyrkan

Ansvarig utgivare
Byalaget Västra Torups styrelse

Vi är väl medvetna om att tiderna
inte är som innan covid-19.
Många aktiviteter är inställda i
föreningslivet.
Vi hoppas att vi ändå kan hjälpas
åt att hålla byn levande!
Tack till alla som ställer upp och
stöttar och hjälper oss!

Välkomna till
Höstens pizzakvällar!

25/9, 16/10, 20/11
Kl.17.30 0ch 19.00 i Byastugan!
OBS! FÖRBOKNING FÖR VILKEN TID DU/NI
VÄLJER!

Du kan även beställa för avhämtning!
Ring eller smsa 0708-154154

Gården med många möjligheter!

Välkomna till
Höstens pizzakvällar!

25/9, 16/10, 20/11
Kl.17.30 och 19.00 i Byastugan!
Vi kommer att Corona säkra
pizzakvällarna max 22 per sittning!

OBS! Ni måste förboka vilken sittning
som Ni önskar!
SMSA TILL 0708-154 154 eller maila till
byalaget@vastratorup.se
Boka senast den 23/9, 14/10, 18/11

Du kan även beställa för
avhämtning samma dag!
Ring eller smsa 0708-154154

Välkomna till Julmusik i kyrkan
13 december kl.18.00

Alpacka & Älg Ekofarm i Hultet
Jacqueline Käslin
Hultet 3261 282 92 Västra Torup
info@alpakahof.com
eller tel. 070 1478317
Beställ Kött och korvar från alpacka, linderödsgris, älg och
ekolog. nöt av rödkulla - allt från gården.
Köttet styckas, märks och vacuum packas i ett litet slakteri i
närheten. Välkomna att beställa en köttlåda inför nästa slakt
eller besöka gårdsbutiken i Hultet.
För beställning eller mer info ring eller skriv 070 147 83 17 /
info@alpakahof.com Du kan ringa eller maila din beställning!
Gå gärna in på hemsidan för att se mitt utbud!
www.alpakahof.com
Välkommen med din beställning, Jacqueline

Våra projekt!
Ni kan följa och ta del av både
Torupasjön och Torvalla Multihall
på hemsidan www.vastratorup.se
Där finns fortlöpande information och bilder.
Vi har en förhoppning om att kunna inviga båda
projekten våren/sommaren 2021.
Ett stort tack till alla ideella krafter som hjälper oss!
Ni guld värda!
Medlem i Byalaget!
Genom medlemsavgiften stöttar du Byalaget och
byns utveckling!
Medlemsavgiften är endast 100:-/familj
Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020
Tack för ditt medlemskap!

