
Torsångs	  Hembygdsförening	  
Medlemsavgift	  och	  almanacka	  för	  år	  2021	  
	  
Dags	  att	  betala	  medlemsavgiften	  för	  år	  2021.	  	  	  
Medlemsavgiften	  för	  år	  2021	  är	  200	  kronor	  per	  hushåll.	  
	  
I	  medlemsavgiften	  ingår	  ett	  exemplar	  av	  Torsångsalmanackan	  för	  år	  2021.	  
Årets	  almanacka	  har	  temat	  Vi	  möts	  i	  Torsång.	  Foton	  i	  almanackan	  visar	  exempel	  
på	  sådana	  trivsamma	  gemensamma	  aktiviteter	  i	  Torsång	  som	  vi	  snart	  hoppas	  
kunna	  återuppta	  efter	  ett	  år	  präglat	  av	  corona-‐pandemin.	  
	  
Betalning	  av	  medlemsavgift	  gör	  du	  till	  	  
Bankgiro	  581-‐3985	  
eller	  Swish	  123	  691	  8445	  
Ange	  namn	  och	  adress!	  
	  
Föreningens	  hemsida	  www.torsang.org	  innehåller	  en	  hel	  del	  dokumentation	  
om	  föreningen	  och	  Torsång.	  Vår	  ambition	  är	  också	  att	  hålla	  sidan	  uppdaterad	  
med	  aktuella	  aktiviteter	  och	  händelser.	  	  Ta	  en	  titt	  och	  kom	  gärna	  med	  
synpunkter	  på	  innehållet.	  	  
	  
Kallelse	  till	  årsmöte	  2021	  
Föreningens	  styrelse	  kallar	  till	  årsmöte	  onsdag	  den	  24	  mars	  2021	  klockan	  
19.00.	  Plats	  meddelas	  via	  föreningens	  hemsida.	  Här	  kommer	  också	  
årsmöteshandlingar	  finnas	  tillgängliga	  senast	  15	  februari	  2021.	  	  	  
	  
Vi	  ser	  fram	  emot	  ett	  år	  av	  intressanta	  och	  trivsamma	  aktiviteter	  i	  Torsång.	  	  
Kontakta	  gärna	  någon	  av	  oss	  i	  styrelsen	  om	  du	  har	  frågor	  eller	  synpunkter	  på	  
föreningens	  verksamhet!	  
	  
	  
Torsång	  den	  27	  december	  2020	  
	  
Styrelsen	  för	  Torsångs	  Hembygdsförening	  
Mark	  Morehouse	  (ordförande)	   070-‐496	  85	  48	   mark.morehouse@outlook.com	  
Jonas	  Siljat	  (sekreterare)	   073-‐020	  41	  25	   jonas.siljat@gmail.com	  
Leif	  Hansson	  (kassör)	   070-‐322	  40	  07	   leif.lh@telia.com	  
Björn	  Astemark	   070-‐322	  52	  37	   bjorn.astemark@gmail.com	  
Marie	  Astemark	   076-‐314	  01	  48	   bjorn.astemark@gmail.com	  
Karin	  Hansson	   070-‐647	  72	  04	   karin@torsang.com	  
	   	   	  


