
nr:11  2010 

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

                               http://home.vannas.net/tvaraback 
                                                            

                                                         Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av december 
Manusstopp  25 november.

 

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. 

    

GLÖM INTE! 
After work i Byarnas Hus fredag 12/11 kl. 18.00 
Porslin, bestick, glas, mikro och kaffebryggare 
finns. 
Ta med det du vill äta och dricka. 
Vi träffas andra fredagen varje månad. 
Kom! Det är himla trevligt i all enkelhet. 

 

10-års Jubiléet! 
Stort och varmt TACK till ALLA som bidrog till att 10-års jubiléet och firandet av Byarnas 
hus  blev så lyckat! 

* 
Slutspurt för skoterlotterna! 
I år kommer vi att satsa på försäljning av skoterlotter under skyltsöndagen i Vännäs och då behövs DU!  
Kontakta Nan 301 11 nan.weckman@starkesmark.se  
eller Kristina 300 82 kristina.ulvcrona@starkesmark.se  

* 
Härdad trebarnsmorsa tar till orda! 
Det sägs att det ska bli ett dagis i byn (jag vet att det heter förskola). Äntligen! Nu återstår att se hur många 
barn som vill börja där. Blir det för få, blir det inget av, vilket ju är fullt begripligt. Jag förstår att några kan 
tveka över att ta hem barnen till byn. Men jag skulle önska att ni tänkte lång tid framåt: för era barn, för er 
själva och för byn. Går barnen på dagis och skola i byn, får de också sina kompisar i byn. När de blir lite 
äldre, kan de cykla och gå till sina kompisar och aktiviteter. Och ni slipper skjutsa och hämta dem, som det 
blir om de har sina kompisar i Vännäs, Vännäsby eller någon annanstans. Det kan låta banalt, men det un-
derlättar vardagen otroligt mycket!   

När vi flyttade hit var barnen 5, 7 och 9 år, och det gick förträffligt. Jag tror att det ofta är vi vuxna som har 
en överdriven oro när barn ska byta dagis eller skola. Och ju yngre de är, desto lättare går det.   

Jag hoppas att det blivande dagiset kan fylla alla platser! Tar vi inte vara på den här chansen, så dröjer det 
nog läääääänge innan vi får en ny.   

Desirée Kemi-Wikzén   

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar   

    
TACK  till Er som hjälpte till att röja upp skidspåren. Stort TACK till Dig som bjöd på fika! 

*  

Nu kör vi igång med en ny typ av träning!   
Onsdagar ojämn vecka kör Fia och Maggan cirkelträning med bland annat kettlebells och gymbollar!  

Onsdagar jämn vecka leder Tina ett pass med styrka och kondition. 
Söndag jämn vecka leder Annika ett liknande pass. 
Söndag ojämn vecka leder Kristina ett pass med fokus på mage och rygg. 
Kom och prova! 20 kr per gång eller 150 kr per termin, gäller både onsdagar 20-21 och söndagar 19-20 
Välkommen! 

* 
Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 23 november 19:30 i klubblokalen  

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

Go´kväll i SVT1 kl. 18.15 den 16/11 
Då kan du se Tväråbäcks bokcirkel diskutera böcker och bokcirkeln med Ebba von Sydow!  

http://twitter.com/ebbavonsydow/status/27853760502

 

Musikcafé 
i Jämteböle bygdegård  

Söndag 21 November 
13 - 15  

Kom och lyssna till Citronellorna    

      

Kaffe med smörgås och kakor 60 kr. Gratis inträ-
de.  

Välkomna!  

Jämteböleortens bygdegårdsförening  

 

Intresseföreningen skickade  bygdens Pajbok som 
bröllopspresent till Victoria och Daniel. 

Nu har ett Tackkort  med bild och Tack hälsning 
kommit. (Finns uppsatt i Byarnas Hus) 

http://twitter.com/ebbavonsydow/status/27853760502

