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Tvärnytt
Juli 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

TIF:s styrelse har beslutat att inte ge ut något augustinummer. Därför blir nästa manusstopp fredag 26
augusti. TIF &TVÄRNYTT redaktionen önskar alla läsare en skön/trevlig sommar!
Sommarcafé & Loppis 3 juli-21 augusti!
Du som känner för att bemanna vid något tillfälle,
baka, eller skänka Loppisprylar.
Kontakta Gun Eriksson 0935-300 48, 070-211 72 00
*****
Musikfesten 6 augusti!
Du som önskar vara med i Cafétältet. Bemanna, baka
eller serva med att hämta vatten fylla på kaffebryggaren, tömma sopor m.m
Kontakta Emilia Häggblom 070-674 68 88
emiliahaggblom@gmail.com
*****
Stora Landsbygdshelgen 13-14 augusti!
Intresseföreningens Café & Loppis i missionshuset är
öppet även dessa dagar.
Det finns även möjlighet för den som så önskar att
hyra Loppisbord 50 kr bord/dag
i Byarnas Hus alt. Skolans korridor.
Kontakta Emilia Häggblom 070-674-68 88
emiliahaggblom@gmail.com
*****
Skördelotteri 21 augusti!
Vid sommarcafé avslutningen ordnas ett lotteri.
Vinster som bär, frukt, grönsaker, ägg, blommor,
hembakt m. m. Allt mottages tacksamt!

TIF– datum att minnas!
*Styrelsemöte onsdag 17 augusti 19:00
på sommarcaféet OBS! plats
* Sommarcafé med loppis onsdagar & söndagar
18:00-21:00
3 juli—21 augusti.
*TIF:s Fika ansvar under musikfesten 6 augusti

Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

ULLMAX på sommarcaféet!
Provkollektion och beställningslistor finns
på plats. Gemensam beställning 31 Juli
Ny katalog 1 september
ULLMAX REA PÅ WEBBEN
www.ullmax.com
Gör din egen beställning nu och fynda!
Stöd din förening TIF

Nästa Tvärnytt.

Kommer i septemberManusstopp fredag 26 augusti,
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 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 sommarutmaning, 9 veckor 30 mil och miniutmaningen för barn är i full gång och vi önskar alla deltagare lycka till!
…..att förra årets löpsuccé Byarna Runt är tillbaka i år lördag 27 augusti För mer info se nedanför.
…. att passa på att lösa gymkort nu under julimånad 100kr + medlemskap i TIK. Ny gymperiod startar 1 augusti, träna augusti- december 500kr + medlemskap i TIK. Koden kommer att bytas. Ta kontakt med Linda Stenberg, 070-6058138 eller Margareta Martimo Johansson, 070-2151510.
Kom ihåg! Betala medlemsavgiften för 2016 samt terminsavgiften vårterminen 2016 för gympan till TIK Bg. 219-3316.

TIK styrelse vill önska alla en riktigt glad sommar.

Löp BYARNA RUNT och upplev
Tväråbäcksbygden på nära håll
Lördag den 27 augusti 2016, 13:00 i Tväråbäck.
Starten går vid gamla affären i Tväråbäck . Banan är
ca 12 km lång och kan delas in i fyra etapper.
Löp individuellt eller i lag.
1. Tväråbäck- Snålltjärn badet ca 2 km
2. Snålltjärn- Jämteböle badet ca 3,6 km
3. Jämteböle badet- Stärkesmark ca 2,2 km
4. Stärkesmark- Tväråbäck ca 4 km
Startavgift
Individuella löpare
50kr/ individuell löpare TIK medlem
100kr/ individuell löpare icke-TIK medlem
Stafett/Lag, 2-4 st löpare.
200kr/ lag TIK medlem
400kr/ lag icke-TIK medlem
Anmälan samt information
Frågor och anmälan sker till
margareta.martimo.johansson@gmail.com
senast 22 augusti.
Kom ihåg att skriva om du löper individuellt eller om
laganmälan görs, vilka ingår i laget.
Efteranmälan, fram till start 13:00
Efteranmälansavgift: startavgift+ 100 kr.

INTRESSEFÖRENINGENS SWISH NUMMER 070-563
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