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Tvärnytt
November 2017
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316
http://www.tvarabacksbygden.se/
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson
Tryckningen sponsras av :

Jul i Bagarstugan i Kvarnfors
Lördag-Söndag 25-26 november 13:00-16:00
Hantverk och bröd. Välkommen!
/Kristina, Jenny och Stina
*******************************
ÅTERVINNINGSSTATIONEN
i
TVÄRÅBÄCK
Containrarna är märkta, det bör inte vara något
problem att förstå vad som skall lämnas i respektive.
Har Du avfall som inte passar in i någon av dem?
Lämna inte Ditt avfall på marken eller stoppa in det i
någon container där det absolut inte skall vara
utan kör det till Återvinningscentralen på Starrberget.
Där finns hjälpsam personal som talar om precis hur
det skall sorteras.
/Styrelsen Tväråbäcksbygdens Intresseförening

TIF Datum att minnas!
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Julgröt i Jämteböle Bygdegård
Välkomna in i stugvärmen den 10 december.
Första dukning 15:00, andra dukning 18:00
Anmälan till Gulli 070-223 41 91
Eller 07270-420 25
De bjuds på glögg, gröt och hembakat mjukbröd med
julskinka eller ost.
Kaffe, kaka och frukt.
Meddela om gluten-eller laktosfritt alternativ önskas.
60 kr för vuxna, gratis för barn under 15 år.
Varmt Välkomna!
/Jämteböleortens bygdegårdsförening.
******************************
Gudstjänst söndag 19 november 14:00
i TVÄRSANS lokaler
Per-Ivan Palm medverkar.
Välkomna!

Nästa Tvärnytt.

Kommer under december

Manusstopp fredag 1 december
Afterwork ? fredag 3 november 18:00
i Byarnas Hus

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
mobil: 073-089 70 54
E-post: johansson.nilsland@gmail.com

Styrelsemöte torsdag 23 november18:00
i TVÄRSAN /missionshuset

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.
Det stannar mellan oss två.

TIK vill berätta…
…. att den 18/11 kl 13-15 bjuder vi till Öppen Hall, Byarnas Hus och Öppet Hus i Gymmet. Deltagarna som
inrapporterade slutförd sommarutmaning får priser och vi bjuder på fika. Varmt välkomna!
…. att vi har träffat föreningsutvecklaren Peter Lundström samt Christer Nygren, gatu- och fritidschef för att
diskutera underhåll av elljusspåret samt möjligheter till att anlägga skridskois. Det var ett positivt möte. Peter
samt Christer ser över båda ärendena och återkommer med förslag.
…. att barngympan är i full gång och väldigt uppskattad.
…. att det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med:
Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.
…. att det snart är dags för årsmöte. Vi behöver nya engagerade krafter i TIKs styrelse. Vill Du vara med?
Hör av dig till Lucia jlucia447@gmail.com
Medlems- samt terminsavgift till TIK. Bg. 219-3316.
****************************************************************************************
Lördag 11 november händer det:
HÖSTMARKNAD I TVÄRÅBÄCK
i Byarnas hus, kl 10-15
Mat- och hantverksmässa
Stort utbud från lokala producenter, servering
Arr: Lokalt&Nära/Mat&Hantverk
TVÄRSAN HÖSTSPECIAL
Klappa kossan Hilda och rid på ponnyn Enya kl 11-14!
Bloggkossan Hilda, känd från media, gästar oss på Tvärsan.
Pyssla i Hildas hörna och träffa en riktig ko! Även ponnykompisen Enya, som barn kan få rida på.
Om vädret tillåter har Hilda uppvisning utanför Tvärsan kl 12.
Kl 11-14 serverar vi höstlunch
med soppa, minipizzor och smörgåsar. Gofika kl 10-19.
Kia och Ingrid

På TVÄRSAN i november:
Välkommen till våra butiker Jordkällaren och ForsbackaUll och till fiket,
se aktuella erbjudanden på Tväråbäcksbygdens facebooksida!
Öppet onsdagar 18-21, torsdagar och lördagar 11-19.
Novembers tema är vantar! Datum att minnas:
2/11 Kurskväll: Designa din egen vante.
11/11 Höstlunch. Kossan Hilda och ponnyn Enya besöker Tvärsan.
16/11 Kurskväll: Virkade vantar.
23/11 Kurskväll: Yllebroderi med Carin Nilsson
30/11 Kurskväll: Torgvantar, halvvantar och yogasockar.
Kia tar emot anmälan till kurskvällarna. Kursavgift 50 kr.
ForsbackaUll /Kia 073- 811 46 94 Jordkällaren/ Ingrid 070- 552 11 00
Och i december blir det skyltlördag med adventsfika, den 2 /12!

