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     TIF informerar  

 

Blomstervandring i Orrböle söndagen den 20 juni! 
Vandringen sker i samarbete med  
Västerbottens botaniska förening. 
Vi samlas vid anslagstavlan i Orrböle 11:00 
Ta med stövlar och fika! 
Nyfiken på växter? Läs mer på www.sbf.c.se    
Frågor, kontakta Kristina  070-651 54 56 

***** 
Skoterlotteri! 
Efterlyses! Ivriga entusiastiska lottförsäljare!!! 
Hör av Dig till Nan 30111 el. 073 036 37 56 
nan.weckman@starkesmark.se 
Kristina 300 82 el. 070-651 54 56 
kristina.ulvcrona@starkesmark.se 

***** 
Sommarcafé  med loppis 27 juni-15 augusti! 
Onsdagar  och söndagar 18:00-21:00 
Alla som vill och kan är välkomna att hjälpa till att ställa 
i ordning inför starten. 
Vi träffas i missionshuset söndagen den 20 juni 17:00

 

På caféet kommer att finnas en lista där du kan skriva 
upp dej som cafévärd/värdinna. 
Har Du prylar Du inte behöver längre? 
Vi tar gärna emot till Caféloppiset. 
Frågor? Ring Kristina 300 82 eller Nan 301 11 

***** 
Vännäsdagarna 9-11 juli! 
TIF har bokat plats i byatältet lördagen den 10.

 

Har Du idéer hur Vi bäst marknadsför Vår bygd?? 
Kontakta Kristina 070-651 54 56. 

***** 
Järn-och metallskrot 4 18 juni! 
Passa på att rensa bort Ditt järn-och metallskrot,  
en container placeras på Anna Lundbergs tomt i  
Östra Stärkesmark. 
Intäkterna går oavkortat till drift och underhåll av  
Byarnas Hus. 

***** 
After Work fredagen den 11 juni 18:00! 
Vi träffas och trivs. 
Det enda Du behöver ha med är det Du önskar äta och 
dricka+ ett glatt humör!  

Rysslandsloppis 17 juli 12:00-16:00! 
Vid mjölkpallen i V. Stärkesmark. 
Fikaförsäljning.  
Har du grejer att skänka?  
Kontakta Desirée, 300 49, ordmakaren@vannas.net

  

eller Nan, 301 11, nan.weckman@starkesmark.se

  

så hämtar vi.  
Mer info i nästa Tvärnytt.  

***** 
TRÅKIGT! 
Ännu en gång har Gruppbostadens koja vid Tvärån  
utsatts för  fullständigt meningslös skadegörelse. Det har 
ju hänt tidigare och då sattes lås på dörren för att kanske 
få slut på förstörelsen. Vem/vilka som gjort detta  
behöver inte bo här i närheten men vi vill genom detta 
upplysa om vad som hänt.  
Alla som vill använda platsen på ett respektfullt sätt är 
VÄLKOMMNA att låna nyckel hos oss. Det är bara 
trevligt att fler får  njuta av denna lilla pärla vid Tvärån. 
Tväråbäcks gruppbostad  301 60, 301 70, genom Inger  

***** 
Sökes! 
Bete för 2 hästar, allt av intresse även delvis skogsbete.   

Söker också någon som vill agera extra morfar/farfar.  
Då barnens riktiga bor långt borta och sällan har  
möjlighet att träffa dem.    

Sofia Ender 300 75, 070-740 70 66 

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

 

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. 

http://home.vannas.net/tvaraback/
http://www.sbf.c.se


 
För att uppmuntra alla som ger sig ut och joggar,  
springer, går eller cyklar en längre runda kommer det att 
sättas upp lådor med block där man antecknar namn, da-
tum och ungefärlig sträcka.  
Varje motionsrunda ger poäng i poängjakten.  
För närvarande finns anteckningsblock vid skidkuren i 
Tväråbäck men fler kommer att sättas upp,  
bl a vid dammen i Orrböle och i Stärkesmark.  
Håll utkik efter lådor märkta med TIK. 

***** 
Öppengård i Önskanäs! 
12-13/6  kl:11-15 
Betessläpp kl:12 
Lammsafari kl:14 
Ponnyridning,loppis,kaffeservering 
Välkommen önskar fam. Edholm   

Fältvandring 14/6 kl:19 Önskanäs 
Lantmännen bjuder på fika 
Medverkande: Åke Strömberg, Torbjörn Pettersson  och 
Brittmarie Olovsson 

***** 
SPELTRÄFF UNDER STORTALL´N! 
Vid Gammskola i Stärkesmark 
Midsommardagen 26 juni 13:00 
Ta gärna med ditt instrument och en fikakorg. 
Vi spelar, dansar, sjunger och trivs! 
Badmöjligheter om vädret tillåter. 
Ta med något att grilla, grilleldar finns. 
Kaffe, korv och läsk finns att köpa. 
Arrangörer: Gammskolans spelvänner. 
Frågor kontakta: Gunnar Johansson 
0935-106 81 el. 070-690 06 13  

Loppis: 
Hyr ett bord och sälj dina överblivna prylar  
13:00-16:00. Hyra 30 kr/bord. 

***** 
Skrotinsamling i Jämteböle! 
Det kommer en container till Jämteböle för insamling av 
metallskrot. Ännu ej bokat vecka - info kommer i brevlå-
dorna. Så passa på o rensa ut - ej miljöfarligt gods!  
Jämteböleortens bygdegårdsförening       

     

Fototävling 

Tema Gammal

 

Det blir fototävling i år också efter förra årets braksuccé där 
Sandra Karlsson i Tallberg vann ära, berömmelse och fina 
priser. Liksom i fjol avgörs tävlingen på Jämteböledagen den 
4:e juli där besökarna utser segraren. Eftersom skolan/
bygdegården fyller 100 år bestämde vi oss för temat 
Gammal . Så det är bara att plocka fram kameran och ge sig 

ut på jakt efter det förflutna eller gräva i gömmorna efter bil-
der du tagit tidigare. Temat skall tolkas i sin vidaste mening 
och ses som en hjälp snarare än en begränsning. Alla typer av 
motiv är naturligtvis välkomna; människor, natur, byggnader, 
föremål, ja allt du kan tänka dig bara det på något vis ansluter 
till årets tema. 
I övrigt gäller samma regler som förut: bilden skall vara tagen 
i Jämteböle eller i trakterna däromkring (Tvärnytts spridnings-
område) och bilden skall vara tagen av dig. Vem som helst får 
delta oavsett varifrån man kommer bara kriterierna ovan upp-
fylls. 
Max 3 bilder/deltagare och max A4-storlek på bilderna. Vi 
kan ordna utskrifter av högsta kvalitet till självkostnadspris. 
Dina bilder eller bildfiler vill vi ha senast 27:e juni. 
För mer info kontakta: 
Jon Johansson Nurse 0935-420 33, 070-345 55 33 
jon.nurse@hotmail.com

 
  TIK informerar 

       
      SOMMARMOTION 
           GER POÄNG!! 

TRADITIONSENLIG 
HEMBYGDSDAG I JÄMTEBÖLE  

SÖNDAGEN 4 JULI 13:00 
Skolan fyller 100 år!  

Band Blomeé - underhåller  
Fototävling 

 
tema gammal/gammalt 

vinnaren röstas fram av besökarna. 
Luftgevärsskytte 

Loppis och Naturstig 
Försäljning i bagarstugan 

Fika,hamburgare och våfflor finns att köpa 
Lotteri med smakvinster bl.a.  

Varmt välkomna! 

Jämteböleortens bygdegårdsförening 

Studieförbundet Vuxenskolan 

home.vannas.net/jamtebole/ 


