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Tvärnytt
Maj 2017
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/

N
Y
T
T

Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

SÖNDAG 21 MAJ 14:00
Gudstjänst med Kenneth Ruth,
kören Ingegerds vänner
Kyrkoherde Marie-Louise Marsögård
Kristina Eriksson
SERVERING
Välkommen till sista gudstjänsten innan försäljningen
av Missionshuset.
VALBORGSFIRANDET
TACK ALLA som kom och firade
Valborg med oss i Tväråbäck.
Tack för att ni köpte fika, korv
och lotter.
Tack till Er som skänkt vinster,
utan vinster inget lotteri.
GRATTIS ni som hade turen att vinna.
TACK alla som hjälpte till under kvällen
ingen nämnd men ingen glömd.
EFS & TIF
TIF Datum att minnas!

DUMPA AVFALL
I
NATUREN
ÄR
STRAFFBART
LÄS I
MILJÖBALKEN
Nästa Tvärnytt.

Kommer början av JUNI

*Styrelsemöte tisdag 16 maj 18:00
I Ungdomslokalen (skolan)
*Afterwork fredag 12 maj 18:00
Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Manusstopp fredag 26 maj
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.

TIK vill berätta…
…. att

barngympan tar sommaruppehåll. Jenny tackar alla barn som varit med och gjort denna
termin fantastisk, ses igen i höst. Är någon intresserad av att hjälpa till vid barngympan i höst,
hör gärna av er till Jenny Lahti, 070-308 15 23
…. att Vårruset springs 8 juni 19:00. Är Du är intresserad av att vara med i ett lag (sex personer och då får man en fikakorg) hör av dig till Lucia, 0935-301 12. Loppet är 5 km och i år är
det en ny bandragning. Välj mellan Fun Run eller tidtagning, pris beror på klass samt när man
anmäler sig. För mer info se www.varruset.se
…. att det går att lösa gymkort 100kr/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.
…. att Sommarutmaningen kommer igen, mer info senare. En avslutning av den med medlemsträff planeras in i augusti.
…. att om någon är intresserad av att leda vuxengympa till hösten får man gärna höra av sig
till styrelsen.

Årsmöte i Stärkesmarks
Byaförening
Lördag 27 maj 14:00

18:00 träffas vi och grillar tillsammans
Välkomna!
/Stärkesmarks Byaförening

Cykelfesten lördag 10 juni 2017!
Nu är det dags att anmäla sej!
Festen börjar 15:00, vi cyklar runt bland bekanta och grannar.
Vi bjuds eller bjuder på förrätt, varmrätt eller efterrätt.
Efteråt samlas vi i vanlig ordning i Byahuset Stärkesmark,
för en hejdundrande efterfest.
Anmälan görs senast 7 maj genom att SWISHA 150 kr/person till 070-674 68 88
Eller till Länsförsäkringar bank konto 9022.26.430.82
Glöm inte skriva vem/vilka som betalar.
Är Du singel eller ”dubbel” spelar ingen roll alla kan vara med!
Nya och gamla deltagare hjärtligt välkomna!
För mer info besök vår FB sida tbygdenscykelfest@gmail.com
Hoppas vi ses.
Emilia 070-674 68 88, Pia 070-686 36 98, Camilla 070–309 98 88

