
Tvärnytt
Juni 2012 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 
   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

http://www.tvarabacksbygden.se/

   
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i juli. 
Manusstopp 25 juni.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
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. 

 

TIF datum att minnas! 
After work fredagen den 8 juni 18:00 

I Byarnas Hus. 
Fiskepremiär i Långtjärn lördagen den 9 juni. 

Stigfinnar utflykt till Sjöliden söndagen den 10 juni. 
Blomstervandring i Orrböle söndagen den 17 juni. 

Café premiär  onsdagen den 27 juni.    
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Blomstervandring i Orrböle naturvårdsområde! 
Söndagen den 17 juni 
Samling vid anslagstavlan i Orrböle 11:00 
Ta med fikakorg, stövlar och ett glatt humör! 
Kontakt personer: 
Jonas Gran 073

 

816 12 42 
Kristina Ulvcrona 070   651 54 56 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Fiskepremiär i Långtjärn! 
Lördagen den 9 juni 10:00 
Kortpris 100 kr/dygn         

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Sommarcafé med loppis i missionshuset! 
Premiär onsdagen den 27 juni 18:00 21:00 
Caféet öppet söndagar och onsdagar18:00 21:00  
27 juni 19 augusti. 
VÄLKOMMEN! 
Måndagen den 25 juni 18:30 träffas vi för att ställa i 
ordning lokalerna. 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Cykellotteriet! 
Premiärförsäljning av lotter på Caféet den 27 juni. 

Utflykt till Sjöliden söndagen den 10 juni kl 14.30 ! 
Samling vid Byarnas Hus för samåkning mot Sjöliden 
från Västerbäckshållet. 
Medtag redskap för mindre röjningsarbete, fika samt 
ett gott humör! 
/Stigfinnarna 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Traditionellt midsommarfirande i Hällfors! 
Vi börjar 12:00 med att klä midsommarstången. 
Sen dansar vi, går naturstig, köper lotter, provar på 
luftgevärsskytte. 
Tag med egen fikakorg! Vi säljer korv och läsk! 
VÄLKOMMEN!  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Köpes: 
Lingon eller lingonsylt.  

Bortskänkes: 
32 tums tjock-tv Philips med tv-möbel med plats för 
DVD etc, fjärrkontroll och text-tv. Fungerar perfekt!  

32 tums tjock-tv Sony, som ovan men ingen tv-möbel. 
Fungerar perfekt! 
Desirée och Lasse, 300 49, 070-322 14 58  
ordmakaren@vannas.net

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
Idrottsklubbens styrelsemöte måndagen den 11 juni 19:30 i klubblokalen.  

Kom och delta i Tväråbäcks Triathlon! 
Simning ca 200 m, cykling 6,7 km och löpning 2 km. En betydligt kortare variant för barnen. 
Start och mål vid Snålltjärn. Preliminärt v. 30, men närmare information i nästa Tvärnytt. 
VÄLKOMMEN! 
Information: Ulla Stridfeldt Sjöström 300 20, Tina Engström 300 31 eller Tedde Thellenberg 300 61. 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨        

Hembygdsfest i Jämteböle bygdegård 

Söndag den 1 juli 13:00 

Dagen bjuder på: 

Tre Trubadurer - Fredrik Wållberg, Tobias Lundström och Sebastian Swahn underhåller med musik.  

Eva Jansson, kulturstipendiat 2011 i Vännäs kommun.  
Hon kåserar om vatten, skolan och slåttanna på härlig dialekt.  

Förtäring: Grillade hamburgare. Kaffe med hembakt fikabröd.  

Fototävling: Alla är välkomna att delta i fototävlingen som i år har tema Vatten .  
Jon tar emot tävlingsbidragen  0935-420 33 Rösta på dina favoriter!  

Dessutom kan du gå naturstig och fynda på loppis. Lotterier och försäljning av hembakt bröd och hemkokt 
palt. Men framför allt träffas, umgås och ha en trevlig dag. Sist på programmet blir det prisutdelningar. 

Varmt välkomna! 
Jämteböleortens bygdegårdsförening    

Fototävling  Tema vatten

 

Våren är äntligen här och det smälter snö och is överallt. Resultatet blir som bekant vatten och vår hembygd 
fullkomligt kryllar av sjöar, bäckar, pölar, badkar, tjärnar, åar, forsar, surdiken, dammar, diskbaljor, gölar och 
andra platser där vatten trivs och det händer spännande saker.  Så glöm inte kameran när du går ut, låt fantasin 
flöda lika fritt som vattnet och ställ upp i årets fototävling på Jämteböledagen den 1:a juli. 
Som vanligt är det besökarna som utser vinnarbilden och reglerna är väldigt enkla: Bilden skall vara tagen i 
Jämteböle eller i trakterna däromkring (Tvärnytts spridningsområde) och bilden skall vara tagen av dig.  
Max 3 bilder/deltagare och max storlek 20x30 cm. Vi kan ordna utskrifter av högsta klass till självkostnads-
pris. Dina bilder eller bildfiler vill vi ha senast 26 juni. 

För mer info: Jon Johansson Nurse 0935-420 33, 0703-45 55 33 jon.nurse@hotmail.com

    

                            
Jämteböleortens bygdegårdsförening 


