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Tvärnytt
April 2016
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Tväråbäcksbygdens årskalender!
15 årgångar 2002-2016 har arbetats fram av ideella intresserade krafter.
OM det inte finns intresse så fler engagerar sig i en fortsättning är risken stor.
Att 2016 års kalender blev den sista!
Kan Du tänka Dej att bidra med framför allt skanna in bilder & skriva texter, alltså datorstöd
Kontakta Ulla-Britt Andersson 0935-330 19 alt.073-803 25 27
Intresseföreningens
Styrelse 2016
Kristina Ulvcrona ordförande
Jasmine Nilsson vice ordf.
Bo Öberg
kassör
Emilia Häggblom sekreterare
Samira Gouissem ledamot
Greger Nordlund ersättare
AnnCristin Winroth ersättare

EFS
Söndagen 17 april 14:00
Gudstjänst
med Kennet Ruuth
Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL VALBORGSFIRANDE
Valborgsmässoafton lördag den 30 april 18:00-22:00
i och vid missionshuset Tväråbäck.
18:00 Fika, korv och lottförsäljning börjar.
20:00 Tänds brasan OBS tiden!
20:30 Dragning i lotteriet.
Fika & korvförsäljningen fortsätter.
**************
OBS! Inget fyrverkeri i år
OBS! Inga smällare på området.
Du har som förälder ansvar för att ditt barn inte utsätter
sig själv och andra för skada!
Så snart underlaget medger är det fritt fram att lämna
brännbart material på brasplatsen.
Virkespill utan spik träd och risavfall m.m.
OBS!! Inget miljöovänligt avfall! ARR: TIF & EFS

TIF– datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.
Kommer i maj Manusstopp 29 april

*Styrelsemöte tisdag 19 april 19:00 Isbitens lokal.
*Valborgsfirande 30 april 18:00-22:00

Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
E-post: johansson.nilsland@gmail.com
Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.
Det stannar mellan oss två.

TIK vill berätta!
….. att gymnastik för barn är i gång. Man går ner i split, slår kullebyttor och det hjulas för fullt
…..att Vuxengympan onsdagar 20:00-21:00 och söndagar 19:00-20:00 rullar på.
Nya som gamla deltagare är varmt välkomna!
…..att skidaktiviteten med TIK i spåret varit välbesökt och uppskattat.
….. Att skidsäsongen börjar gå mot sitt slut och TIK kommer därför erbjuda TIK i hallen tisdagar 18:0020:00
Spontanaktiviteter för de medlemmar som vill med start vecka 14.
…..att gymmet är klart 500:-/person och termin samt medlemskap i TIK,
Kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38
Vill än en gång påminna om att betala in medlems-samt terminsavgift till TIK Bankgiro 219-3316
Idrottsklubbens styrelse 2016
Lucia Johansson
ordförande
Inga-Liz Wållberg kassör
Kristina Ulvcrona
sekreterare
Ledamöter:
Magnus Rudolfsson
Margareta Martimo Johansson
Ersättare:
Linda Stenberg
Jenny Falk

SJÄLVHUSHÅLLSMÄSSA
Festpatsen Vännäsby
lördag 14 maj
Bord finns att hyra för att sälja
Mathantverk, slöjd, plantor
och smådjur.
Plats bokas hos:
Jonathan Clark
ekotradgard@outlook.com
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STÄRKESMARKS
Byaförening
Inbjuder till årsmöte
Lördag 28 maj 14:00
i
Byahuset
Välkomna

Cykelfesten 18 Juni 2016
med Western tema
Anmälan & Inbetalning senast 15 Maj
Anmälan och frågor till tbygdenscykelfest@gmail.com
eller via telefon till
Emilia 070-6746888, Pia 30060/070-6863698 el Camilla 070-3099888
(uppge namn, adress och telefon nr vid anmälan)
Det går bra att anmäla sig individuellt, i par eller trio
Inbetalning sker till länsförsäkringar bank
kontonr: 9022.26.430.82
pris 150kr/pers
(glöm inte att skriva vem som betalar)
Nya och återkommande deltagare är välkomna
mer info om cykelfesten hittar du på
www.tbygdenscykelfest.blogg.se och på våran Facebook grupp
- tbygdenscykelfest
Välkomna önskar Camilla, Emilia & Pia

