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      TIF informerar  

 

OBS! Rösta på Tväråbäcksbygdens pajbok.  

Gå in på [ http://www.bokstaden.org

 

]  

På högra sidan klickar Du på Rösta på nätet 2010. Sedan 
går Du vidare genom att klicka på här.

 

Vår bok finns på 
sid 29.  

Boken finns utställd på Grythyttans bibliotek.     

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av augusti. 
Manusstopp 25 juli.

 

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. 

  

Sommarcaféet öppnar söndagen den 27 juni.  
Öppet söndagar och onsdagar 18:00-21:00 
Intresseföreningen har under vintern fått en intressant 
donation. 
Protokoll från Tväråbäcksortens husmoderssällskap från 
åren 1954-62. Protokollböckerna finns att läsa  på   
Caféet Intresseföreningen tackar för donationen.   

Skoterlotteriet  
Intresseföreningen kommer att anordna ett skoterlotteri. 
Säljstarten blir i början av juli och lotterna säljs till den 
15 januari 2011. 
För att sälja alla 2000 lotter behövs många aktiva lott-
försäljare . Hör av dej till Nan  0935-301 11 
073-036 37 56  nan.weckman@starkesmark.se  
eller Kristina  0935-300 82  
070-651 54 56  kristina.ulvcrona@starkesmark.se 
om du vill hjälpa till att sälja lotter.    

Byarnas Hus 10 år 
Byarnas Hus blir 10 år i höst och det skall vi fira hela 
dagen den 2 oktober. Boka 2 oktober redan nu. Musik-
café med tårta på dagen och  hemligt ( än så länge) pro-
gram på kvällen         

Rysslandsloppis 17 juli 12.00-16:00 
Vid mjölkpallen i V Stärkesmark (Ingrid Marklunds/
Nan Weckmans hus). 
Loppis! Korv- och fikaförsäljning. 
Vill du skänka grejer? Lämna det hos Nan eller Desirée, 
eller ring/mejla så hämtar vi. Vill du baka och skänka 
det? Hör av dig! 
Vill du hyra ett bord för 50 kr, och sälja dina saker? Hör 
av dig! 
Desirée, 300 49, ordmakaren@vannas.net

 

Nan, 301 11. 
ALLA intäkter går till att bjuda hit barnen från  
Ryssland nästa sommar! 
(Vid ihållande regn ställer vi in) 

  

http://home.vannas.net/tvaraback/
http://www.bokstaden.org


Motionspoäng 
Motionerar du i sommar så kan du få poäng i TIK:s  
poängjakt som resulterar i lotter på årsmötet. Skriv upp 
din motion på anslagstavlan i Stärkesmark, Jämteböle, 
Orrböle vid dammen eller vid skidkuren i Tväråbäck. Ex: 
Promenerar du, springer eller cyklar runt Jämteböle eller 
annan sträcka 5 gånger i sommar så motsvarar det en lott 
på årsmötet. Tio motionstillfällen blir två lotter osv. 
Trevlig sommar önskar TIK-styrelsen.                 

     
.  

 
  TIK informerar 

Loppis i Gullsjö 
(på Elin Lundbergs gård) 
Lördag 17 Juli 11:00-15:00 
Fika och korv till försäljning. 
Ponnyridning 12:00-14:00 
Välkomna!  

   

Hoppet är en gåva! 
Vattenytan på den lilla sjön ligger spegel-
blank. Ingenting rör sig, allt tycks vila mid-
dag. Inte en krusning märks.  

Jag kastar en sten i vattnet. Då börjar ett 
märkligt skådespel: stenen gör ringar i vatt-
net. Vågorna rör sig utifrån en mittpunkt, 
och eftersom de formar runda ringar möts 
de aldrig. 
Det som började i så liten skala breder nu ut 
sig över sjön.

  

En sten som faller i vattnet sätter igång ett 
skeende. Ringarna breder ut sig. Ofta smit-
tar ett leende av sig och breder ut sig över 
omgivningen. Ett försonande ord kan göra 
underverk, en god idé kan uträtta store ting 
och en liten gnutta kärlek kan förändra hela 
människan. 

Rainer Haak 


