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TIF informerar

Vännäsdagarna
Intresseföreningen deltog under Vännäsdagarna lördag
och söndag,
På fredagen såldes också skoterlotter under några timmar.
Vi fick stå i landsbygdsrådets tält utan att det kostade
föreningen något.
Nettot från försäljningen blev 3.070 kr.
Därutöver såldes 100 skoterlotter.
Sommarvarmt TACK till ALLA som såg till att vi hade
något att sälja, och TACK till er som var på plats och
sålde.
/Styrelsen
OBS!! NY SKROTINSAMLING
En container för insamling av järn-och metallskrot
kommer att finnas uppställd i Gullbäck.
På Kjell Erikssons tomt i två veckor,
från och med den 13 augusti.
Intäkterna från insamlingen går till Intresseföreningen.

Skoterlotteriet
Trots sommarvärmen är det dags att tänka på den kommande vinterns aktiviteter.
Skoterlottförsäljningen är i full gång men fler lottförsäljare behövs. Hör av dej till Kristina tel. 300 82
070-651 54 56 kristina.ulvcrona@starkesmark.se
eller Nan tel. 301 11
073-036 37 56 nan.weckman@starkesmark.se
om Du vill vara med och sälja lotter.

TACK till alla som hjälpte till med Rysslandsloppisen,
skänkte grejer, bakade, kom och handlade och fikade!
Särskilt stort tack till Anne-Marie, Desirée, Gerd, Lasse,
Linda, Mimmi, Nan, Robert och Sara för ert slit! Nu har
vi början till en grundplåt för att bjuda hit ryska barn
nästa sommar! Dagen inbringade 5 541 kronor.
/Rysslandsgruppen
Sommarcaféet med loppis
Onsdagar och söndagar 18.00-21.00
Kom och fika gott, träffa trevliga människor och fynda
loppissaker.
Sista öppethållande för denna sommar
Onsdagen den 18 augusti 18.00-21.00
Städning i Byarnas Hus
Söndagen den 22 augusti 10.00 träffas Vi.
Visst kommer DU? Ju fler vi blir ju fortare går det och
desto trevligare har vi som är där.
Städning är kul dessutom alldeles nödvändig.
Vi ses!!!!

Nästa Tvärnytt.
Är det någon som sett till vår katt Norris?
Hon är grå med vita tassar. Vit på magen och
upp över nosen, grå haklapp och en svart prick
på nosen.
Har du sett henne eller vet vad som hänt henne
hör gärna av dig till oss.
/Familjen Sjöström 300 20

Kommer i början av september.
Manusstopp 25 augusti
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 300 51
E-post: johansson.nilsland@vannas.net
Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.
Det stannar mellan oss två.

TIK informerar
Klubbmästerskap i terränglöpning!
Torsdagen den 12 augusti 19:00
Samling: badplatsen i Snålltjärn
Du väljer att springa 1 km 3km eller
6,7 km
Dryck finns vid målgången.
DU är Välkommen!!
Orientering sensommaren/hösten 2010:
Vi fortsätter med Motionsorienteringar, gemensamma för TIK och Vännäs OK, varje måndag ända in i
oktober. Första gångerna efter sommaruppehållet är måndag 9/8 i Stärkesmark och måndag 16/8 i Harrsele, östra sidan. Tväråbäck är värdar båda gånger.
Barn/ungdomsträning i två nivåer, nybörjare välkomna!.
Dessutom två "vanliga" banor för vuxna och ungdomar som redan kan orientera.
Den 25/9 arrangerar TIK och VOK gemensamt Rallarsvängen: DM i sprint (dag) och natt-OL (samma
kväll) i Vännäsby.
Bra och heltäckande information med hela Motions-OL-programmet och aktuella tävlingar finns på VOKs
hemsida http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=15119
Viss info och länk även från TIF/TIKs hemsida.

