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Tvärnytt
Mars 2012
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Inbetalning av medlemsavgift till Intresseföreningen TIF gör Du på bankgiro 5627-2107
100 kr/familj 50 kr/enskild 20 kr/stödmedlem.
Aktivitetsdag för att uppmuntra/stimulera
inflyttning till bygden.
Söndagen den 25 mars 12:00-16:00
Café i missionshuset 13:00-17:00
DU är Välkommen!

Intresseföreningens årsmöte
Torsdagen den 15 mars 19:00
i Byarnas Hus
Årsmötesförhandlingar, lotteri
(fina vinster)
Intresseföreningen bjuder på gott fika.
DU är Välkommen!

http://www.tvarabacksbygden.se/

Invigning av förskolan Rönnen
onsdagen den 7 mars 13:00-15:00
Ceremonin startar 13:00
Alla hjärtligt välkomna!
/barnen, Emma & Gun

EFS Missionsauktion
Lördagen den 10 mars 14:00
i missionshuset Tväråbäck.
Auktionsutropare Bengt Hedberg
Andakt Per-Ivan Palm
Lotteri och servering.

Bus och lekstund för barn upp till 5 år.
Vi tänkte oss att träffas i Byarnas hus en gång/vecka
för att busa och leka.
Margareta är dietist och svarar gärna på frågor om mat till barn.
Intresseanmälan lämnas till:
margareta.martimo.johansson@gmail.com
Skriv namn på barnet/barnen och vilka tider som passar bäst,
vardag eller helg.
Välkommen att busa och leka med oss!
/Margareta & Linda

ALLA hjärtligt välkomna!

Medlemsmiddagen!!!!
TACK till NI som tillagade den goda maten , efterrätten och
ALLA som hjälpte till att ställa i ordning före och städa bort
efter. Tack till Ramin för den vackra dragspelsmusiken.
/Styrelsen.

TIF datum att minnas!
Öppet Hus i Förskolan Rönnen
Onsdagen den 7 mars 13:00-15:00
After work fredagen den 9 mars 18:00
I Byarnas Hus.
Årsmöte torsdagen den 15 mars
Aktivitetsdag söndagen den 25 mars
Stigfinnarträff tisdagen den 3 april 19:00
i Byarnas hus

Cykelfest 16 juni
www.tbygdenscykelfest.blogg.se

Nästa Tvärnytt.
Kommer i april.
Manusstopp 25 mars.
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
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.

Idrottsklubbens styrelsemöte måndagen den 12 mars 19:30 i klubblokalen.

Medlemsavgiften till Idrottsklubben TIK betalar Du in på bankgiro BG 219-3316.
100 kr/familj, 50 kr/en person och 30 kr/ barn
Glöm inte ange personnummer med 10 siffror på alla familjemedlemmar för att klubben
ska kunna söka bidrag. Maila till kerstin.haggblom@gmail.com
Klubbmästerskap SKIDOR söndagen den 18 mars 13:00.
Samling på åkern nedanför Engströms i Gamla Tväråbäck. Åk 1 km, 2,5 km eller 5 km. Fika efteråt.
VÄLKOMMEN till en trevlig skiddag! /Skidsektionen

TIK Idrottsklubbens årsmöte!
Tisdagen den 20 mars 18:30 i Byarnas Hus.
Dragning i poängjakts lotteriet, fika m.m.
VÄLKOMMEN!

Nick Borgen
Uppträder i byahuset Stärkesmark
Tisdagen den 20 mars 19:00
Inträde 100 kr
Välkommen!

Rysslandsbarn i sommar?
Kan du tänka dig att ha två ryska barn boende hos dig i sommar?
Det handlar om en vecka, troligen i augusti, så de får vara med på Musikfesten.
Vi kan tyvärr inte ge dig någon ekonomisk ersättning, men vi törs lova att du får en rolig vecka, och framförallt betyder din insats oerhört mycket!
Du håller med mat och husrum, sedan sköter vi aktiviteterna på dagar och kvällar. Men du, och din familj, får
självklart delta i dem om ni vill.Hör av dig! Desirée, 300 49, 070-322 14 58, ordmakaren@vannas.net Läs
merpå: <www.tvarabacksbygden.se> under rubriken "Vår vänby i Ryssland".
PS Vi sonderar intresset nu. Sedan bestämmer vi hur vi gör
Nyckel vid After work!!
Du som skall vara med på After work behöver en C-nyckel för att komma in i köket , kolla med
Inga-Liz & Håkan eller Lasse & Desirée om dom skall dit, i annat fall får Du låna deras nyckel.
.
Skidspåret!
Senast jag åkte "Brännforsspåret" hade troligen en häst vistats på skidspåret. Detta medför att det nu är stora
gropar där man sätter stavarna på en bit av spåret. Det har även åkts skoter mitt på skidspåret trots att det finns
gott om plats bredvid spåret. De som kör upp skidspåren lägger ner många timmar på att få till fina spår,
så SNÄLLA NI förstör inte för spårkörarna & oss som njuter av en skidtur!
"Skidåkarn"

