
Tvärnytt
November 2022

TIF informerar
Tväråbäckbygdens Intresseförening

Medlemsavgift
Betala din medlemsavgift till TIF för 2022.

Bidra och gör det möjligt för oss att 

vara en aktiv bygd. 

100 kr för familj, 50 kr för enskild. 

Bankgiro 5627-2107

Reflexstig
När: 28 oktober – 30 november

Plats: Start vid skidkuren, vid 
grusplanen utanför Byarnas hus i 
Tväråbäck

Utrustning: Ta med en ficklampa

Starten går vid skidkuren. Lys er 
sedan fram längs stigen. Första 
reflexen finns i riktning mot 
grusplanen. Sista reflexen är märkt 
med ”mål”.

Ett tips är att gå reflexstigen då det
är helt mörkt. Då syns reflexerna
bäst.

Lycka till!

/Tväråbäckbygdens Intresseförening 

Det senaste från TIK
Tväråbäcks Idrottsklubb

Medlems- och terminsavgift i TIK betalas in till BG 219-3316
100 kr per familj eller 50 kr per enskild person 

Glöm inte att märka betalningen med ditt namn

Gymnastiken har terminsavslutning för familjer 
måndag vecka 49, klockan 18-19. 

Mer information kommer på gympalektionerna.

Ny utrustning i gymmet!
Till gymmet har det köpts in en ställning för att 
göra chins och dips, bland annat. 
Ställningen kommer att kompletteras 
med band för möjlighet till 
fler övningar.



Lördag 12e november kl. 9:30-11:00

Hemvärnet, överallt och alltid!

Kristina Ulvcrona

Andakt Kristina Eriksson

Anmäl er till Kia tel: 073-811 46 84

Eller AnnaLena tel: 070-564 57 68

Välkomna!

Hemsidan är igång!

Efter en del förändringar är 
Tväråbäckbygdens hemsida åter igen i bruk.

Besök gärna 
www.tvarabacksbygden.se

Uppdateringar sker löpande. 
Maila gärna Jim med förslag till hemsidan 

jimnord91@gmail.com

Julgröt
Söndag 4:e december i Jämteböle bygdegård
klockan 15 eller 18

Det bjuds på
o Varm glögg och pepparkaka
o Tomtegröt, hembakt mjukkaka med 

julskinka eller ost
o Kaffe, te eller julmust och kaka
o Frukt
o Godispåse till barnen

Anmälan till Solveig, senast den 30/11

Tel eller SMS  076-138 15 32  

Meddela om du vill ha gluten- eller laktosfritt 

80 kr för vuxna, gratis för barn under 15 år

Alla är hjärtligt välkomna, medlemmar som icke medlemmar!

Jämteböleortens bygdegårdsförening

Bladet ges ut av Tväråbäckbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107

Ansvarig utgivare: Sofia Nordlund

Tryckningen sponsras av: 

Besök gärna vår Facebookgrupp
Löpande uppdateringar om vad som 

händer i bygden hittar du i 

Facebookgruppen 

Tväråbäckbygdens Intresseförening och 

Idrottsklubb (TIF & TIK)

Nästa Tvärnytt – December
Manusstopp – Onsdag 30:e november

Material skickas till: 
tvarnytt@gmail.com

Har du frågor som rör Tvärnytt? 
Ring Sofia: 070 527 13 01

Se till att du syns i 
höstmörkret. 

Använd reflexer!

mailto:tvarnytt@gmail.com

