
UllmaxKväll 
Onsdag 10 april 18.30 på Tvärssan kom och 
titta på provkollektionen! Om du vill kan du 
vara med beställningen vi skickar då! 
Går också bra att maila din beställning till 
kristina.ulvcrona@starkesmark.se 
Intäkterna gå till TIF! 
 
 

Tvärnytt 
April 2019 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 

Byafrukost på tvärssan 
 

Lördag 27/4 kl 9.30-11.00 
 

Konsten att älska din nästa så som dig själv 
Veterinär och coach Patricia Riselius 

 
Pastor Kristina Eriksson 
Inbjudare: Kia och EFS 

 

Anmäl er till Kia 073-811 46 84  
Eller AnnaLena 070-56 45 768. 

  
VARMT VÄLKOMNA! 

 

Afterwork i Byarnas Hus 
Fredag 12 :e April kl 18.00 

Ta med det ni vill äta och dricka. tallrikar, glas, bestick finns på 
plats. Välkomna! 

Nästa styrelsemöte TIF Onsdag 24:e April 18.30 Tvärssan 

Försommarfest med Årsmöte – 
Stärkesmarks Byaförening 

18:e Maj  kl.14:00  
kl.18:00 tänder vi grillarna  och njuter av 

vårsolen I gott sällskap 
Ta med det du  vill grilla och dricka  

Självkostnadspris i baren! 
Vi bjuder på Efterrätten  

Välkommen till Byahuset!  
/ Styrelsen Stärkesmarks Byaförening 

Valborg 
 Tvärssan  Öppet18-22. 

 Brasan tänds kl 20.00.  
 

Inget fyrverkeri  eller smällare  eftersom vi tänker på 
miljön och djuren! 

 
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! 

Kom och fika och umgås i goda vänners lag! 
 
 
 
 
 

Hyr köket i gamla skolan! 
komplett utrustat storkök 

Dag 300 kr, Helg 500 kr,  En vecka 1500 kr 
Kontakta Elof för bokning  tel: 073 845 73 63 

 
Dags att anmäla sig till årets Cykelfest som går av stapeln 
lördag den 15/6 . Vi cyklar runt bland bekanta och grannar,  
bjuds eller bjuder på förrätt, varmrätt och efterrätt. 
Förrätt kl. 16.00 
Varmrätt kl. 18.00  
Efterrätt kl. 20.00. 
Vi samlas i Stärkesmarks byahus för en hejdundrande 
efterfest kl. 21:30  
 
Anmälan görs genom att swisha 150kr/person till Elin 
Bolinder på 073-0385002 senast söndag 19/5, skriv namn! 
 Smsa också namn, adress, ditt telefonnummer, specialkost  
Singel eller ”dubbel” spelar ingen roll! Alla kan vara med!   
Hoppas vi ses! 

/Elin, Anna, Pia & Camilla 
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Det senaste från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   

Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.  

Medlemsavgift 2019 - 100 kr familj eller 50 kr enskild person 
 

Gymmet  100 kr/ mån+ medlemskap  I TIK, för frågor som rör gymmet kontakta  Linda  070-6058138 

 
LATGYMPA MED DAMBASTU! Byarnas Hus söndagar kl 18 
Idén är att vi sätter på bastun, och medan den värms upp går vi runt 
i gympasalen och sträcker på oss litet lagom, så mycket vi ids…Sen sitter vi i bastun och surrar! Bra idé, va? 
För medlemmar i TIK. Kontakta Ingrid eller Lucia!  
 

Kom och lär dig Magdans! Det är väldigt roligt!  
Du blir svettig och höjer ditt självförtroende,  

ökar din kroppsmedvetenhet och stärker din kropp. ALLA är VÄLKOMNA!   
Onsdagar kl 18:30-19:30,  Byarnas Hus. Prova på den 3 April, sedan 5 gånger 

100kr/vuxen och 50kr/barn samt medlem i TIK. Ta med en sjal att ha om höfterna. Ledare Ulrike Adler 
 

Skulle du vilja starta en aktivitet? Tveka inte! Kontakta styrelsen för stöd och mer information!  

Nästa Tvärnytt 
Kommer i början på Mars 

Deadline för inskickande av material – 
Fredag den 26:e April 

 

Material skickas till  

Samira Gouissem.  

Tel: 0725104444 

Mail:  samira.gouissem@gmail.com 
 
Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316  http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
Tryckningen sponsras av  

 

Sopplunch med Pyssel för föräldralediga i Byn  
Ta med din bebis och kom på lunchpyssel!  
Tvärssan, Onsdag den 17:e april kl 11-13 
 Soppa med tillbehör 65 kr Pysselmaterial 50 kr  
(ex. babytofflor i ull)  Inspiration och hjälp finns på plats! 
Anmälan till Samira via sms senast måndag den 15:e april.  
Tel:  0725104444 

Tvärssan 6:e Mars kl. 19.00 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika  Välkomna! / Bo  

Årsmöte för   Jämteböle-Stärkesmark- 
Tväråns FVO 

 

Glad påsk önskas den bästa av byar! 

TIF säljer ruskigt goda 
kakor, godis och 
knäckebröd från 
kakservice, på Tvärssan.  
 
All förtjänst går till TIF! Vill 
du hjälpa till att sälja? 
kontakta Kia. 

Vårnytt på Tvärssan 
Inför påsken har vi bl.a.  påskris med djurvänligt pynt! 
 
Lördag 13/4 PLANTBYTARDAG – köp och sälj plantor och 
blommor 
Öppet: Onsdag 18-21 + torsdag, fredag, lördag 13-19. 
Och vi har öppet på Valborgsmässoafton! 
Välkomna! 

Kia och Ingrid 

 
Laga lammkött Från Stärkesmark till 
påsk! 

Passa på pris:  
Rostbiff, sadel och kotletter 100kr/kg 
Lägg, revben och soppben 50kr/kg 
Finns i Jordkällarens frys på Tvärssan! 
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