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Vad är på gång!
Ha koll på hemsida och Facebook vid 

eventuella  ändringar! 

Våren 2023
Februari 2023
16 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

18-19 kl. 10 Tävling Agility, Torvalla Arena

22 kl. 18.30 Askonsdagsmässa, församlingshem

Mars 2023

2 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

3 kl. 18 Pizzakväll, Byastugan

9 kl. 18.30 Lisbeth Nilsson och Inger Harris
berättar om sitt kungliga
förflutna, församlingshem

16 kl. 19 Byalagets Årsmöte, Byastugan

16 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem
24-26 Kl 11 Tävling- agilityfest med finaler på söndagen

Torvalla Arena

26 kl. 14 Familjemässa, Våfflor,  församlingshemmet.

30 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

April 2023

1 kl. 12.00 Påskmarknad, Torvalla Arena

9 kl. 17.00 Musikgustjänst med Kör för alla

13 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

14 kl. 18 Pizzakväll, Byastugan

23 kl. 14 Friluftsmässa, Misterhult

27 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

Maj 2023

16 kl. 18.30 Handarbetscafé, församlingshem

21 kl. 14 Friluftsgudstjänst, Grösjön

Idag är det tuffa tider för föreningslivet.
Vi håller på att bygga upp alla verksamheter 

igen efter fler tunga pandemi år.
För oss gäller det att få intäkter som kan täcka 
de fasta kostnader. Vi är alla medvetna om att 

både ökade elpriser och inflation gör att det 
blir stora kostnadsökningar för föreningarna.

Eftersom detta även drabbar enskilda individer 

väljer vi att inte höja medlemsavgiften på 100:-
utan istället hoppas vi på att vi bli fler. 

Du kan även bli sponsor!
I tuffa tider behöver vi hjälpas åt!
Byalaget tackar för all stöttning!

Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020

Ansvarig utgivare

Byalaget Västra Torups styrelse 



Nu finns möjligheten att även lära 
Dig spela gitarr!

Nybörjare eller avancerade och alla åldrar är 
välkommen att kontakt Margita Kuzmenok

margo-i-rita@telia.com
Mobil 070 890 69 60

Medlem eller sponsring  i Byalaget! 

Genom medlemsavgiften stöttar du Byalaget och 
byns utveckling!

Det är tuffa tider nu för föreningslivet. Så varje krona räknas som 
värdefull för Byalaget!

Vi hoppas att Du/Ni vill vara medlem och stötta Byalaget.

Medlemsavgiften är endast 100:-/familj 

Bankgiro: 5548-8084 eller SWISH 1230296020
Tack för ditt medlemskap!

Sponsring!
Du som företagare, privatperson och gärna vill 

stötta Byalaget kan välja att vara

Guldsponsor 10 000
Företagsskylt Torvalla Arena 

Silversponsor 5 000
Företagsskylt Torvalla Arena

Övriga 500 – 3 000

Exponering på samlingskylt i Torvalla Arena

Exponering på webbplats, Instagram och Facebook

Välkomna till Torparmässan (påsk)
Den 1 april Kl. 12 -16 

Torvalla Arena

Utställare, Servering, våfflor, korv m.m.

Är du intresserad som utställare kan du boka plats 
redan nu!

byalaget@vastratorup.se 
el 0708 154 154

Välkomna!

Kör för alla har åter startat!
Chansen finns fortfarande om Du är  på att sjunga!

Du är välkommen onsdagar kl. 19.00.
Vi ses i församlingshemmet!

Sugen på att lära Dig spela piano eller 

sjunga på engelska?

Då finns möjligheten i Västra Torup!

Nybörjare eller avancerade och alla åldra!       

Även möjlighet för viol och klarinett.

Kontakta Robert och Juliet Faulkner

0793-51 06 51 el på             

julietochrobertmusik@gmail.com

Ta  chansen och lär dig något nytt!

Torupasjön!
Projektet har haft stora bekymmer med att få fram materialet 

vilket inneburit förseningar.
Vi hoppas att vi kan inviga leden framåt vårkanten!

Ett fantastik projekt som har fått uppmärksamhet 
från många håll!

Ett stort tack till alla ideella krafter som hjälper oss! 
Ni är guld värda!
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