
nr:3  2011 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
        och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 

                            http://home.vannas.net/tvaraback 
                                                            

                                                           Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

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. 

Datum att minnas! 
Styrelsemöte torsdagen den 10 mars 19:00 i 
Holken

 

After work fredagen den 11 mars 18:00 i 
Byarnas Hus 
Skotercafé söndagen den 13 mars 13:00-16:00 
i missionshuset.  

TIF:s årsmöte torsdagen den 17 mars 19:00  

Musikcafé söndagen den 10 april 14:00 

 

Tack, tack, tack 
för all uppvaktning på min födelsedag!!! 
Särskilt tack till Tväråbäcksdamerna för ert underbara 
framförande!  
Och TIK för den underbara rosbuketten.  
Festen blev ett minne för livet, och om ni gäster hade 
1/10 så kul som jag, så är jag nöjd.  
Nu har jag: ett stort, runt glasfat, en rund, blommig 
bricka, en plastbytta, en grön salladsgaffel, en osthy-
vel med grönt trähandtag och en osthyvel med svart 
plasthandtag. Återfås hemma hos mig.  
/Desirée  

VINTER/SKOTERCAFÈ 
I TVÄRÅBÄCKS MISSIONSHUS 
Söndagen den 13 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! 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

CYKELFEST 
Finns intresse att ordna en cykelfest under maj  
månad? Är Du intresserad att vara med och planera 
för den? 
Hör av Dig till Emilia:emiliahaggblom@gmail.com   
eller Kristina:  kristina.ulvcrona@starkesmark.se

  

INTRESSEFÖRENINGEN INBJUDER 
TILL ÅRSMÖTE 

Torsdagen den 17 mars 19:00 i Byarnas Hus 
Årsmötesförhandlingar fika och lotteri med fina 
vinster. DU är varmt Välkommen! 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
FÖRSKOLA 2011 

Äntligen är alla erforderliga beslut fattade förskole-
lokalerna skall vara på plats höstterminen 2011. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   

Medlemsavgift till Intresseföreningen!! 
bankgiro 5627-2107 

100 kr för familj och 50 kr för ensamstående 

  

EFS MISSIONS-AUKTION 
i  missionshuset 

Lördagen den 26 mars 14:00 
Bengt Hedberg svingar klubban.  
Andakt, servering och lotteri. 
Välkomna!      

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar   

     
Dags att betala medlemsavgift till BG 219-3316. Medlemskap för familj kostar 100 kr, enbart vuxen 50 kr  
och barn 30 kr. I år behöver vi personnumret med alla 10 siffrorna på alla familjemedlemmar för att klubben 
ska kunna söka bidrag. Maila till kerstin.haggblom@gmail.com

  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

KLUBBMÄSTERSKAP  TISDAGEN DEN 15 MARS  18:30-19:30 
Samling vid skolan. Fika. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
OBS: OBS: Nytt datum för TIK:s årsmöte: Måndag 28 mars 18.30 OBS OBS.  

TIK:are: Kom till årsmötet 28 mars kl 18.30 och hämta dina lotter.  
Över 100 lotter kommer att delas ut till sommarmotionärer, orienterare, löpare, skidåkare, gympafantaster, 
bollsportare m.fl. 
Alla årsmötesdeltagare får dessutom en extralott. Välkommen!  

Styrelsemöte måndagen den 14 mars 19:30 i klubblokalen   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                             

FISKEVÅRDSOMRÅDET 
HÅLLER ÅRSMÖTE 

Tisdagen den 29 mars 19:00 
i missionshuset. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Fika 

Välkommen! 


