Välkommen till

Torsödagarna
30-31 juli 2011
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1. Brygghuset
2. Ateljé Säter
3. Galleri Prosterud
4. Bygdegården & information
5. Fågelö gård
6. Torsö flygfält
7. Församlingshemmet
8. Torsö kyrka
9. Sandbäcken
10. Hamnkrogen Laxhall
11. Brommö magasin
12. Vänergaleasen Mina
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Ett arrangemang av Torsö Byalag, näringsliv och föreningar på Torsö samt Svenska Kyrkan

Detta händer på Torsödagarna
1 Brygghuset

• Barnboks författaren och skådespelaren

Här serveras mat fika och glass.

Nik Dee från Sigtuna håller i barnaktiviteter på lördagen.

2 Ateljé Säter

• Sagotält för barn. Här kan barnen lyssna

Utställning och försäljning av akvareller,

på sagor och rita teckningar.

kort, ljus och dockkläder.

• Hembygdsmuseet Strandgården håller
öppet.

3 Galleri Prosterud

• Fredrik Hamrå lär ut flugfiske till barn

Kjell och Berit Fristed visar en utställning

och vuxna lördag 13:00 till 15:00.

med 90 bilder med motiv från Torsö.

• Ponnyridning för barnen och möjligheten att träffa kossan Ella med kalv lördag

4 Bygdegården

13:00 till15:00.

Aktiviteter i bygdegården
• Släktforskning med Mariestads släktforskarförening och Arkiv Digital
• Lars Hessle berättar om flydda dagar
lördag & söndag 13:00.
• Bildspel om Torsö på storbild.

Aktiviteter vid bygdegården
• Brommösunds bruksslöjd trä och textil
för en vackrare vardag. Se deras hemsida
www.bruksslojd.se. Här kan du även se och

Fårvallning vid Fågelö gård.

köpa smycken i glas av Bodil Nilsson.
• Margaretas hantverk säljer slöjd.

• Prova på mete för barn ordnas av Marie-

• Mångkamp i bondepraktik mellan Torsö-

stads sportfiske klubb söndag 12:00

gårdar sön 14:00.

• LRF säljer närproducerat från trakten.

• Visning av traktorer och takspånstillverk-

• Inger Boman tovar med barnen.

ning med gammal spånhyvel.

• Slöjdklubben ordnar prova-på-slöjd med

• Tändkuledriven båt ”Donkan” 11:00

trä, garn, påtning mm.

13:00 och 15:00.

• Skara stift informerar om våra skogar
• Kajakvisning med Amiculus från Hajstorp med möjlighet till provpaddling,
lördag kl 10-15 , eventuellt söndag 10-14.
www.amiculus.se, tele 070 640 87 79
Mattias Lindström.

Mat & Fika
• LRF säljer härproducerat pitabröd med
wokad Dillöstut.
Mångkamp i bondepraktik.

• Campingens kiosk är öppen. I kiosken

finns även kaffe och korv.

10 Hamnkrogen Laxhall
Här äter man och dricker gott.

5 Fågelö gård

Lördagen är det barnens dag på Laxhall

Visning av fårvallning på lördag klockan

med en piratmeny.

11:00 till 11:30.

Klockan 16:00 på lördagen är det repris
på barnens favorit: Sjörövarslag i hamnen.

6 Torsö flygfält

Kom gärna som pirat.

Skövde Motorflygklubb arrangerar Fly

Klockan 20:00 får dom lite äldre ta över då

in om vädret tillåter. Visning av värdens

det är Jazzunderhållning.

största biplan Anatonov-2.

Ribbåtsturer kommer att köras från Laxhalls brygga.

7 Församlingshemmet
Fotoutställningar av Ingemar Carlström.

11 Brommö magasin

Utställningen ”Dukade bord”.

Fotoutställningen med gamla foton från
Torsö och Brommö

8 Torsö kyrka
Musikgudstjänst med Torsö Vokalensemble

12 Vänergaleasen Mina

söndag 16:00.

9 Sandbäcken
Se den fina hembygdsgården från
1800-talet.
Sommarutställning med hattar och skor,
hantverkare, bakluckeloppis, visningsbikupa & honungsförsäljning.
Barnen får träffa kalvar och andra djur.
Torsö Hembygdsförening serverar kaffe
med dopp, våfflor och glass

Vänergaleasen Mina i Brommösund.
Kom ombord på Vänergaleasen Mina, ett
av världens äldsta segelfartyg. Byggt 1876
på stranden vid Fågelö gård. Mina ligger
vid Brommö magasin.

Sjönära tomter med båtplats i skyddad hamn
vid Torsöbron.

Torsödagarna 2010, pirater på Mina.

För mer information kontakta
Petter Svensson Tel: 011-108516
E-post: petter.svensson@maklarhuset.se

Vill du också bo på Torsö?

tipspromenader, pubkvällar, filmkväl-

Dagis / Fritids

lar, teaterkvällar, kägelspel, styrketräning,

På Torsö finns ett dagis som idag har 17

restaurang, våffelcafe, naturvandringar och

barn. På fritids i anslutning till skolan går

flygfält.

idag 18 barn.

Friluftsliv

Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening

Självklart har vi vår vackra natur och skär-

Har lämnat in en ansökan om att få starta

gård med bad, natur, fiske och båtliv.

friskola från höstterminen 2012.

Vill du veta mera om att bo på Torsö?

Bygga & bo på Torsö

Kontakta gärna Torsö Byalag på byalaget@

Lediga tomter finns bl a vid Torsöbron

torso.se eller ring Susanne Appell Torsö

men även på andra ställen på ön. Vi hjälper

Byalag 0501-211 31. Du kan också kontakta

gärna till med kontakter och tips.

Benny Jansson, Torsö Bygdegårds och IF,

Fritid

tel 0501-212 48.

För barnen finns bl a fredagsträffar, film-

Vill du veta mer om Torsö Skärgårdsskola

kvällar, aktivitetskvällar som pulkaåkning

ekonomisk förening kontakta Gunnar

och grillning, innebandy, fotboll, pingis,

Carlsson 0501-214 41

barngymnastik.
För vuxna finns det bl a idrottsaktiviteter,

Mer information finns på www.torso.se.

Kort och kontanter

Toalett

Du kan betala med kort på Nya Hamnkro-

Hittar du enklast vid Brygghuset, Bygde-

gen Laxhall och Restaurang Brygghuset.

gården, Församlingshemmet och Laxhall

På övriga platser och aktiviteter gäller
kontanter.

Torsödagarna arrangeras av Torsö Byalag tillsammas med näringsliv och föreningar på Torsö,
samt Svenska Kyrkan.

