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Tvärnytt
Januari 2018
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316
http://www.tvarabacksbygden.se/
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson
Tryckningen sponsras av :
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GOTT NYTT ÅR!
GLÖM INTE! Betala in medlemsavgiften till Intresseföreningen (TIF) för 2018.
OBS! Nyinflyttade till bygden välkomnas med gratis medlemskap första året.

JULGRANSPLUNDRING söndag 14 januari 13:00
i
Byarnas Hus

Ringdans, lekar, annat skoj, fiskdamm 10 kr.
Fika: Vuxna 20 kr, barn gratis.
ALLA är Välkomna!
Hoppas vi ses!
Nästa Tvärnytt.

Kommer under februari

TIF Datum att minnas!
Styrelsemöte torsdag 18 januari 18:00
på TVÄRSAN /missionshuset

Manusstopp fredag 26 januari
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
mobil: 073-089 70 54
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 TIK i Spåret startar tisdag 16 januari. Från 18:00 tisdagkvällar finns vi i och runt skidspåren för att
umgås, åka skidor och fika i skidkuren. Alla åldrar är välkomna!
…. att Barngympan startar onsdag 17 januari.
…. att Pump startar söndag 21 januari 19:00-20:00 Terminskostnad 200 kr + medlemskap i TIK
Anmälan är bindande och görs senast 14 januari till Linda Stenberg, 070-605 81 3.8
…. att det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med
Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.
Nytt för 2018 är att det går att lösa Familjekort. De första två i familjen betalar 100kr/person och månad,
tredje personen eller fler betalar 50kr/person och månad. Gäller för de som är skrivna på samma adress.
Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats.
…. att det snart är dags för årsmöte. Vi behöver nya engagerade krafter i TIKs styrelse. Vill Du vara med?
Hör av dig till Lucia jlucia447@gmail.com
Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316. OBS! Glöm inte att märka era inbetalningar med ex
barngympa, gymmet eller Pump samt namn på den som betalningen står för.
OBS! Nyinflyttade till Bygden välkomnas med gratis medlemskap i Idrottsklubben första året.

Medlemskap i Stärkesmarks Byaförening
2018.
Familj 100 kr Enskild 50 kr
BG 485-9906
Swish 123 275 2863
Glöm inte din mailadress och namn på alla
familjemedlemmar, antingen i betalningen
eller på sms
070-686 36 98

Sopplunch på Tvärssan
Lördag 13 januari
serverar vi hemlagad soppa med hembakt bröd till;
och gofika förstås, som vanligt!
Och du kan handla jordnära mat, hantverk, garn och
ull i våra butiker
Jordkällaren och Forsbacka Ull.
Öpettider: Onsdag 18-21, torsdag och lördag 11-19
Du kan också boka andra tider för möten
med fika i vårt kafé!
Välkommen!
Kia 073- 811 46 84 och Ingrid 070- 552 11 00

