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Sedan mars månad 2014 förvaltas och drivs den fd 
skolan och församlingshemmet vid Torsö kyrka av 
den ideella föreningen Forum Torsögården.

Vi rustar upp gården efter hand och anpassar den till 
en mötesplats för framförallt öns invånare men också 
för uthyrning till både öbor och andra. Här anordnas 
möteskvällar som vi kallar Äntligen fredag, Äntligen 
vår, Äntligen jul osv. Då serveras en buffé som hittills 
har kostat 40:- och den som kommer hit tar med sig 
egen dricka. Ibland bjuder vi på berättarkvällar eller 
musikunderhållning.

Vidare hyr vi ut gården till bröllop, dop, konfirma-
tionsläger, körträffar, dans- utbildning, vägkyrka, 
utställningar mm.

Till våra sommargäster vill vi särskilt framföra ett 
välkommen och framhålla det mycket praktiska 
arrangemanget att vid anstormning av bekanta 
kunna hyra sängplatser och festlokal till en mycket 
billig penning. Många använder denna möjlighet vid 
tillfällen som födelsedagar eller andra högtidsdagar 
då den egna stugan inte räcker till. Ni är mycket väl-
komna att höra av er till oss.

Allt arbete med gården, administration, skötsel, 
värdskap och underhåll sker på ideell basis. Det är 

vår förhoppning att så många som möjligt av öns 
invånare, vinter som sommar, vill stödja detta arbete 
genom ett medlemskap i föreningen Forum Torsö-
gården så att vi kan fortsätta och kanske även utöka 
verksamheten.

Ett medlemskap kostar 100:-/år och hjälper oss att 
arbeta vidare med utvecklingen av gården. Du kan 
betala med det bilagda inbetalningskortet eller sätta 
in beloppet på bg. 539-7237. Kom ihåg att ange 
namn och adress när du betalar din medlemsavgift.

Du är också varmt välkommen till Äntligen som-
mar på Torsögården 16 juli, kl. 19 då vi arrangerar 
en grillkväll med inbjudan till alla Torsöbor inklusive 
sommargäster. Vi eldar på grillen och alla kan grilla 
medhavda läckerheter och dricka det ni önskar. Om 
det skulle regna grillar vi på verandan. Vid detta till-
fälle får ni också möjlighet att bekanta er med Torsö-
gården och ställa alla frågor som kan dyka upp.

Telefon för bokning 070-222 15 27 
www.torsogarden.se   info@torsogarden.se

Vi tackar för ditt stöd! 
Styrelsen för Forum Torsögården  
Ola Sterwin

Allas vår Torsögård
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Adress:


