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TIF informerar

Valborgsfirandet!
TACK, till Er som såg till att det blev brasa i år också!
TACK till Kurt som röjde bort värsta snön, och Kerstin
som städat majbrasplatsen.
TACK, till alla andra som ställt upp med lotteri, vinster,
korv- och fikaförsäljning, fyrverkeri m.m. m.m.
TACK till alla som kom och firade Valborg med oss!
/Styrelsen
¤¤¤¤¤
Inget ris eller skrot på majbrasplatsen efter 1:a maj.
/Markägarna
¤¤¤¤¤
Pajboken!
Kommer att delta i en tävling!!!!
Tack, pajböckerna har kommit till Grythyttan.
1 ex kommer att finnas i Restauranghögskolans bibliotek i Grythyttan, 1 ex hamnar i utställningen i Måltidens
Hus och 1 ex går till juryn som bedömer böckerna.
Det är ca 350 böcker som tävlar uppdelat i 30 olika kategorier. Och så chansen att vinna i sin kategori förstås!
Vänliga hälsningar
Ann Häppich
Måltidsakademiens Biblioteksstiftelse
Sörälgsvägen 2
712 60 Grythyttan
¤¤¤¤¤
Sommarcafé med loppis i missionshuset!
Årets café startar söndagen den 27 juni 18:00-21:00.
Kommer att vara öppet den tiden onsdagar och söndagar
under sommaren.
¤¤¤¤¤
Järn och metallskrot!
Passa på att rensa ut Ditt järn och metallskrot, en container är uppställd på ...
Anna Lundbergs tomt i Östra Stärkesmark 4-18 juni.
Första huset på vänster sida efter vägen mot Lillsjö.
¤¤¤¤¤
After Work fredagen den 14 maj 18:00!
Glöm inte att vi träffas andra fredagen varje månad.
Porslin, bestick, glas, mikro, bryggare finns på plats.
Du tar med Dig det Du önskar äta och dricka.
¤¤¤¤¤

Nyckelknippa!
Upphittad i Byarnas Hus återfås mot beskrivning hos
Desirée, 300 49, 070-322 14 58
¤¤¤¤¤
Skåp/garderob säljes!
Höjd: 2.05. Bredd: 98. Djup: 58. 1 klädstång, 1 hylla
som är 98 cm bred, 4 hyllplan som är 37 cm breda.
Medföljer 2 extra hyllplan som är 37 cm och 1 som är
58 cm. Med "hållare". Melamin. Inköpt på möbelvaruhus, ingen dålig Ikeakvalitet. 400 kr.
Desirée och Lasse, 300 49, 070-322 14 58
ordmakaren@vannas.net
Bild finns här:
http://www.blocket.se/vasterbotten/
Garderob_skap_26923105.htm?ca=2&w=1
¤¤¤¤¤
Kontaktombudsmöte tisdagen den 18 maj 19:00!
Plats: Stärkesmarks Byahus.
På dagordningen bl.a. Nya hemsidan
Byarnas Hus 10 år, hur firar vi?
Scooterlotteri m.m.
ALLA är varmt välkomna till mötet för att lämna åsikter
om Intresseföreningens verksamhet.
Tips och idéer efterlyses.
¤¤¤¤¤
Loppishelg 12-13 juli!
Information kontakta Gunvor Edholm
070-205 89 19

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

TIK informerar
ORRBÖLELUNKEN söndagen den 30 maj!
TACK LENA!
En av våra duktiga gympa
ledare flyttar
Tack Lena Lundin för allt
arbete Du lagt ner i TIK.
/Gympaentusiasterna
och styrelsen

Gå, cykla eller jogga till dammen över Tvärån mellan Orrböle
och Brännfors söndagen den 30 maj.
På platsen kommer en grilleld att vara tänd mellan 12:0013:00 för att grilla medhavd korv och att umgås.
Önskar Du gå senare under dagen så kan Du anteckna Dig på
en lista i rastkuren vid bron. Det ger poäng i poänglotteriet.
Välkomna!
/Styrelsen

Orientering 2010:
TIK kommer även i år att ha mycket tätt samarbete med Vännäs OK.
Motionsorienteringar på måndagar kl 18:30. Liksom ifjol finns då barn/ungdomsträning i två nivåer (nybörjare
och de som varit med lite förut). Dessutom två banor för vuxna och ungdomar som redan kan orientera. Barn/
ungdomsträningarna startar redan 26/4 (Vännäsbadet), Motions-OL för alla åldrar från 10/5, första gången på Vännäs läger.
Den 25/9 arrangerar TIK och VOK gemensamt Rallarsvängen som i år är DM i sprint (dag) och natt-OL (samma
kväll) i Vännäsby. Mera info framöver.
Mycket bra och heltäckande information med hela Motions-OL-programmet, aktuella tävlingar, jätteläger för ungdomar etc finns på VOKs hemsida http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=15119
Viss info och länk även från TIF/TIKs hemsida.
Bollaktiviteterna på onsdagar: Håller till utomhus t.o.m. 12 maj
Stärkesmarks Byaförening
håller
Årsmöte
Lördag 22/5
kl.14:00
18:00 grillar vi medhavd mat och umgås.
(ta med det du vill äta och dricka)
Välkomna!
/Styrelsen
¤¤¤¤¤¤¤

Insändare:
Cykelhjälm!!!!
Beklämmande och upprörande att se barn och unga
cykla utan hjälm.
Föräldra/vuxenansvar efterlyses.

LINNÉVANDRING Onsdagen den 26 maj 19:00
Jämteböle-Västra Spöland
eller
Västra Spöland-Jämteböle
Vi vandrar till minne av Carl von Linné som vandrade
denna väg 1732.
Ta med fikakorg eller korv för grillning. Grilleld är
tänd vid någon av grillstugorna.
Väl mött!
/ Jämteböle och Västra Spölands byamän.

