
Tvärnytt  
Juni 2017 

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 början av JULI 

Manusstopp fredag 30 juni. 
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. 
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TIF Datum att minnas!  

 

*Afterwork fredag 9 juni 18:00 

 

*Medlemsmöte tisdag 13 juni 18:00 

I Ungdomslokalen (skolan) 

 

 

Senaste nytt alltid på: 

                        www.tvarabacksbygden.se 

  

FÖRSÄLJNING! 

Möbler från Missionshuset. 

Stolar och bänkar säljes billigt. 

Bänkarnas längd c:a 3,40 

Är Du intresserad SMS:a  Inga-Liz Wållberg 

070-200 71 14 
 

 

 
 

SOMMARCAFÉ! 

I Missionshuset 2juli-16 augusti 

18:00-21:00 
 

Vi ställer i ordning Cafélokalen  

tisdag 27 juni 18:00 

Hoppas Du har möjlighet att hjälpa till. 

 

Den som är intresserad att bemanna  vid  

något/några tillfällen. 

Eller baka. 

 

Kontakta Gun Eriksson  

070-211 72 00 

Vilda Blommornas Dag i Orrböle  

söndag 18 juni 10:00 

http://svenskbotanik.se/dvbd/ 
Ta med stövlar lämplig övrig klädsel och fikakorg. 

Kontaktperson Jonas Grahn Orrböle 

073-816 12 42 

 

Medlemsavgift Stärkesmarks Byaförening! 

Familj 100 kr  Enskild 50 kr 

SWISH  123 275 2853 

BG 485-9906 

Glöm inte Din mailadress och namn på alla i  

familjen. Om du swishar, smsa då samma  

uppgifter till 070-070 686 36 98 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.tvarabacksbygden.se
http://svenskbotanik.se/dvbd/


                          

                TIK vill berätta… 

 

…. att Sommarutmaningen kommer igen, mer info nedanför. En avslutning av den med medlemsträff planeras 

in i augusti. 

…. att om någon är intresserad av att hjälpa till vid barngympan i höst, hör gärna av er till Jenny Lahti,  

070-308 15 23 och om någon är intresserad av att leda vuxengympa till hösten får man gärna höra av sig till 

styrelsen. 

…. att det går att lösa gymkort 100 kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med Linda Stenberg,  

070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85. Passa på att använda friskvårdsbidraget 

från din arbetsplats. 

Sommarutmaning 2017  
9 veckor 30 mil och miniutmaning 9 veckor 30 st. valfria aktivitetstillfällen 

12/6-13/8 kommer sommarens utmaning att pågå. Om du väljer att cykla, spring, simma, gå och/eller åk rull-

skidor det är upp till dig. Utmana dig själv eller grannen. 

 

Under samma tid kommer det att vara en miniutmaning för barn 0-12 år. Aktivitetstillfällena kan variera från 

cykling till käpphästhoppning till simning till hopp på studsmattan. Aktivitetsblankett för barn finns att hämta 

på anslagstavlan vid Byarnas Hus vid uppstart. 

Anmäl er till Margareta Martimo Johansson margareta.martimo.johansson@gmail.com senast 11/6.  

Pris lottas ut bland de som fullföljt deltagandet i 9 veckor 30 mil. Samtliga barn som fullföljer miniutmaningen 

får ett pris. Rapportera  fullföljd utmaning senast 14/8 till Margareta. 

Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316.   

TIF:s styrelse önskar alla en GLAD sommar 

 

Välkomna till 

Jämteböledagen! 

Söndagen den 2 juli  13-16 i Bygdegården              
 

         

Musikunderhållning med Kung Bore  

 

Trollkarlen Zethino  

Trollar och gör ballongfigurer till barnen   

 

Fototävling (se separat annons) 

Naturstig med kluriga frågor för barn och vuxna. 

Hamburgare direkt från grillen 

Gofika 

Du kan köpa hembakt bröd och jättegod palt 

Lotterier 

Luftgevärsskytte 

 

Sist men inte minst så får du träffa  

gamla och nya vänner 

 

Varmt Välkomna önskar 

/Jämteböleortens Bygdegårdsförening                    

 
Påminnelse om fototävlingen 

 

Ni glömmer väl inte att ta med kameran när ni går på 

era vårpromenader; det finns så mycket fint att ta 

kort på så här års! Och glöm inte att skicka era bästa 

bilder till mig och delta i årets upplaga av fototäv-

lingen på Jämteböledagen den 2:a juli. Inget tema i 

år utan alla typer av motiv är välkomna. 

Senast sen 25:e juni behöver jag ha era bidrag. 

 

Reglerna är enkla: bilden skall vara tagen i Jämtebö-

le med omnejd (Tvärnytts spridningsområde) och det 

ska vara du som tagit den. Max 3 bilder/deltagare 

och max 20x30 cm. Utskrifter av högsta kvalitet kan 

ordnas till självkostnadspris. Vinnaren utses av besö-

karna under dagen.  

 

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor 

och bildfilerna skickas till adressen nedan.  

Lycka till! 

/Jon Johansson Nurse 070-345 55 33  

jon.nurse@hotmail.com 

mailto:margareta.martimo.johansson@gmail.com
mailto:jon.nurse@hotmail.com

