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Tvärnytt
November 2015
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

DRAGNINGEN
I FRIGGEDODSLOTTERIET
10 oktober!
4668 FRIGGEBODEN
(vinnare Barbro Johansson Nilsland)
2693 MOTORSÅG
3235 HÖGTRYCKSTVÄTT
942 MUURIKA WOK
3872 PRESENTKORT

JULBORD i TVÄRÅBÄCK

Vi upprepar förra årets succé.
Söndag 6 december 15:00 till 18:00
GRATTIS till vinnarna!
Stort varmt TACK till alla som sålt lotter Dukar vi upp ett traditionellt julbord med:
Skinka, pastej, sylta, sill, lax, Jansson,
och alla som köpt lotter!
köttbullar & andra godsaker.

/TIF:s styrelse

Pris: Vuxna 200 kr. Barn under 10 år 80 kr.
Boka på tel. 072-500 53 50
Anmälan:
Senast tisdag 1 december
Vid mindre än 40 personer ställer vi in, så
anmäl er i tid.
Varmt Välkomna till Byarnas Hus
/ Bertils Kök och Käk

TIF datum att minnas!
Höstens kontaktombudsmöte måndag 23 november.
Senaste nytt alltid på hemsidan!

www.tvarabacksbygden.se

Nästa Tvärnytt.

Kommer 6 december.
Material mottages tacksamt:
Senast fredag 27 november av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
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.

Höstens träning är i full gång! Gamla och nya deltagare är varmt välkomna, Passa på att ta med
dig en kompis på nästa pass, två prova på-pass är gratis.
Onsdags-gympa 20:00-21:00
Styrkegympa söndag 19:00-20:30
/Kristina, Tina, Maggan och Linda

EFTERLYSNING!
Var finns Du som kan leda aktiviteter för barn/ungdomar i åldrarna;
barn 2-4 år, barn 4-6 år, barn/ungdomar 7 år och uppåt.
Det kan vara aktiviteter såsom boll, löpning, skidor, klättring eller något annat.
Hör av Dig till Lucia Johansson på 0935-301 12 eller 070-305 61 50
****************************************************************************************
Gårdsmarknad i Önskanäs lördag & söndag
7-8 november 12:00-16:00
Lördag 14 november 14:00
Hemmagjort såsom:
Andakt. Per-Ivan Palm
Halmslöjd, stickat, virkat, sytt, vävt och återbruksAuktionist: Bengt Hedberg
slöjd m.m. Café och gofika med
Lotteri & Servering
www.evelinabakar.blogg.se Hamburgare, nötkött
Gåvor mottages tacksamt.
och rökta produkter från vår gård. Hjortronsylt,
Varmt Välkommen!
ägg, kransar och ljuslyktor m.m. Under dagen
/Tväråbäcks EFS
bakar vi mjukkaka i bagarstugan. Julloppis. Malin
Pellbrant från LRFungdomen medverkar och sälSkyltsöndagen i Tväråbäck är tillbaka!
Efter höstvilan drar Jordkällaren igång igen med novembermys jer deras almanacka ”Den nakna sanningen”
lördag 21 november. Kom och ta en kopp kaffe och kolla lokal- Fam.Lundström från Spölandsgrisen kommer
producerat och ekologiskt.
med fläskprodukter och potatis. Anna-Britt och
Kerstin har laddat upp med stenugnsbakat tunnTill 1 advent blir det
bröd av mjölk från våra kor.
skyltlördag den 28 och skylt/Välkommen till Edholms gård
söndag den 29!

Missionsauktion

Fika, julklappstips, ekolgisk
tipsrunda med miljövänliga priser.
Öppet i december: onsdagar 18-20, lördagar 11-15
+ skyltsöndag 11-15.
Betala med kort, Swish eller kontant.
Välkomna!
/Ingrid Marklund 070- 552 11 00

Vill Du att vi arrangerar Julgröt i Jämteböle
även i år?
Eftersom ingen ”utomstående” anmälde sig till
Paltmiddag med underhållning, som vi bjöd in
till den 25 oktober, så undrar vi om det är lönt
att anstränga sig?
Hör av Dig till någon av oss i //Styrelsen för
Jämteböleortens Bygdegårdsförening

TVÄRÅBÄCKSBYGDENS ÅRSKALENDER 2016.
Finns till försäljning slutet av november!
Barbro 073-089 70 18 Ulla 0935-33019 Gustaf 0935-420 23
Rut 0935-714 168 Gulli 0935-420 25 & Slöjdarnas Hus

