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TIF informerar
VINTER/SKOTERCAFÈ
I TVÄRÅBÄCKS MISSIONSHUS
Söndagen den 14 mars 13:00-16:00
Ta en paus under söndagspromenaden, skid-eller
skoterturen. Passa på att fika gott och prata bort
en stund. Varmt välkomna!
*****
RESELOTTERIET I HAMN!!!
Lotteriet är slutfört och vi lyckades sälja nästan alla
lotter. 35 lotter förblev osålda och ett resepresentkort på 1000 kr som inte avhämtats tillfaller
Intresseföreningen. Presentkortet kommer att lottas ut vid något TIF evenemang under våren.
35 personer eller familjer deltog i försäljningen av
3000 lotter. 300 såldes under Vännäsdagarna och
150 på sommarcafeét.
Totalt inbringade lotteriet 27.700 kr till Intresseföreningens kassa.
Stort TACK till alla som gjort försäljningsinsatser.
Och till ALLA som köpt lotter för att stödja
Intresseföreningen.
/Styrelsen

INTRESSEFÖRENINGEN INBJUDER
TILL ÅRSMÖTE
Tisdagen den 16 mars 19:00 i Byarnas Hus
Årsmötesförhandlingar fika och lotteri med fina
vinster. DU är varmt Välkommen!
*****
AFTER WORK
I Byarnas Hus
Andra fredagen varje månad 18:00
Med början fredagen den 12 mars.
Mikrovågsugn, kaffebryggare, porslin, glas och bestick finns på plats. Du tar med det Du önskar äta
och dricka. Och naturligtvis ett glatt humör!
*****
RYSSLANDSGRUPPEN
INFORMERAR
Vill du åka till Ryssland i sommar?
Vi vet inte exakt när eller hur, men anmäl ditt intresse så kan vi börja planera, när vi vet hur många
vi blir.
Desirée, 30049, 070-322 12 58
ordmakaren@vannas.net

Du har väl inte glömt betala in medlemsavgiften till Intresseföreningen ???
100 kr/familj, 50 kr/enskild Bankgiro 5627-2107
Glöm inte att skriva ditt namn

TIK informerar
KLUBBMÄSTERSKAP!!
Lördagen den 13 mars 11:00-12:00
Start vid skolan.
DU åker 1km, 2,5 km. eller 5 km.
Fika finns! Frågor besvaras av Erik Sandström 300 27.
**************************************************************

Välkomna till TIK's årsmöte måndag 22 mars kl 18.30 i Byarnas Hus.
Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar, poängjakten, prisutdelning och dragning av klassikervinnare
samt gofika. Välkomna!
Poängjakten innebär att du vid årsmötet får lotter beroende på hur många gånger du deltagit i aktiviteter
(barn får en lott per 5:e gång och vuxna per 10:e). På årsmötet lottas priser ut. För att kunna vara med i
poängjakten ska du ha betalt medlemsavgift för 2009, det kan du göra på årsmötet.
Årsavgift;100 kr/hel familj, 50 kr/vuxen, 30 kr/barn till BG 219-3316.
Bollgympan fortsätter kl 19 på onsdagar. Välkomna alla barn (och ungdomar)!
Glöm inte att vi i vår lilla by har egen Mixgympa kl 20 onsdagar och söndagar kl 19! För vuxna och
ungdomar från åk 7 - kom och prova om du inte brukar vara med eller det var länge sedan passen har förändrats. Välkomna!
**********************************************************************************************************************
Intresseföreningen startar:
Teatergrupp för barn 5-9 år
Ett antal träffar på en timme varje gång.
Första träffen söndagen den 21 mars
12:00 i Byarnas hus.
Ledare:
Amanda Kemi och Emma Henriksson
Båda går teaterlinjen på Midgårdsskolan.
Tanken är att gruppen skall öva in en pjäs
som visas för familj och vänner.
Har Du frågor/funderingar? Kontakta:
Nan Weckman 0935-301 11
073-036 37 56
nan.weckman@starkesmark.se
*****

Nästa Tvärnytt.
Kommer i början av april.
Manusstopp 25 mars.
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.

