
Snart är det dags för lite julstämning ....... 

Grötfest i Jämteböle bygdegård  
Söndag den 9 december 

 
 
 
 
 
Kom in i värmen och ta en kopp glögg, träffas och må gott! 
Det bjuds på tomtegröt med hembakt mjukbröd, skinka 
eller ost . Till efterrätt blir det kaffe eller julmust, kaka och 
klementin. 
 
60 kr för vuxna, gratis för barn under 15 år 
Boka plats till första dukning kl 15 eller andra dukning kl 18 
Anmälan görs till Gulli på telefon: 
  070-233 41 91 eller 07270-420 25  
 
Kom i håg att meddela om du vill ha gluten- eller laktosfritt 
  
Jämteböleortens bygdegårdsförening hälsar er  
Varmt Välkomna! 

Tvärssan i November och December 
 

 Fredagsmys to-go 
Köp med dig färdiglagat hem från Tvärssans nya kök!   
Tacopaj, purjolökspaj, cheesecake, cupcakes. 
Beställ senast torsdag kl 18, hämta på fredag 16-19. 
  

 Prova-på tovning 
Söndag 11/11 kl 11-15 

Anmälan via medborgarskolan.se/vannas 
 

  Skyltlördag på Tvärssan! 
Lördag 1/12 kl 11-19 

Hembakade lussekatter 

Glögg och pepparkakor 

Julklappstips i butiken 

Tomten delar ut påsar till barnen 

 

Öppet i december: torsdag, fredag, lördag kl 11-19 + 
stickcafé onsdagar 18-21 

 

Välkommen! 
 

Kia 073 811 46 84 
 Ingrid 070 552 11 00 

Tvärnytt 
November 2018 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 

 Nästa Styrelsemöte TIF torsdag 22 november kl 18.30 på Tvärssan 

 
 
 
 
 
* 

 

After Work i Byarnas Hus  Med Trubadur! 

Favorit i repris fredag den 9:e November 

Trubaduren Målle  Kl 18.00. 

Ta med det ni vill äta och dricka. Tallrikar, glas, bestick finns på 

plats. Alla hjälps åt att plocka undan vid hemgång 

OBS! Notera att datumet är den 9:e. 

               Välkomna! 
 

 

Visst vet du att du kan beställa Bingolotter 
och  då välja TIF som  

förmånsförening? 

Visningskollektion  av ullmax finns på Tvärssan.  
Välj Tväråbäckbygdens Intresseförening om du gör 
en beställning via www.ullmax.se 

Nu kan du hyra köket i skolan även under en kortare 
period! 
 Gör storkok, eller fixa julbaket! 
 Helt utrustat kök 
Dag 300 kr 
Helg 500 kr 
Vecka 1500 kr 
 Kontakta Elof för bokning   
 tel: 073 845 73 63 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz0cPAkq7eAhWGFywKHReMA4EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq107An0ziGA&psig=AOvVaw3WEPEsl6tdhGcCQabjgVdu&ust=1540988187745225
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwintf3lk67eAhXD2ywKHTC_BocQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ica.se%2Fbuffe%2Fartikel%2Fvika-lussekatter%2F&psig=AOvVaw0QIT0sqqpXnE-0rzJX5LF8&ust=1540988535908598
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj72p-Zna7eAhWEjywKHegYBaAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCSfqAz5RCECvsRZuQ0gW_CQ&psig=AOvVaw19yF6oOR7CKEhS1jG_xlP6&ust=1540991051423497
http://www.ullmax.se/


Ving reselotteri  
Lotterna säljs för TIF´s räkning på Tvärssan 1 november- 31 
januari. Vill du sälja? Då  finns lotter att hämta på Tvärssan! 
 Dragning 2/2 2019 

Det senaste från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   
Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.  

 

Träningen fortsätter i Byarnas Hus, söndagar kl.19.00-20.00  Vi tränar step up i kombination med pump.  

Ett härligt fyspass!  Varmt välkomna nya och gamla deltagare!  
För mer information kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38 

Bamsegympa för barn mellan 3-6 år i byarnas hus. Måndagar kl.17.30 med start Måndag den 12:e 
november.  (reservdag söndagar kl. 11) Vi hinner 6 tillfällen denna termin. 
50 kr och medlemskap i TIK.  Alla barn är barfota. 
Intresseanmälan görs till 
 Emilia - 0706746888   

emilliahaggblolm@gmail.com 

Nästa Tvärnytt- December  
Manusstopp - Fredag  30 november 

Material skickas till  Samira Gouissem.   

Tel:  0725104444  

Mail:  samira.gouissem@gmail.com 
 
Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316  http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
Tryckningen sponsras av  

 

Byafrukost på Tvärssan 
 
 
 
 
 

Lördag 24 November kl  09.30-11.00. 
Greger Nordlund och Kristina Eriksson 

 
Rubrik:  

Hur kunde det bli så här? 
 

Inbjudare: Kia och EFS 
Anmäl er till Kia 073-811 46 84 eller 

AnnaLena 070-56 45 768 
 
 

Medlem till Tväråbäcks Hus arbetsgrupp sökes! 
Styrelsen i Tväråbäckhus AB har fattat beslut på att utöka 
arbetsgruppen med en aktiv person. Är du intresserad, eller 
vill veta mer?  Kontakta Lennart lennart.engstrom@cranab.se 

Utan reflex i mörker kan bilister inte se 
dig eller dina barn förens de är 25 
meter ifrån. I hög hastighet och under 
halka har en bilist inte en chans att få 
fordonet att stanna. Med reflex kan du 
öka avståndet med 100 meter, vilket 
ökar sannorlikheten för att bilisten 
hinner sänka farten. Glöm inte 
reflexerna!  

Lokalproducerat lamm- och fårkött 
Omkring den 24 /11 får jag hem färskt kött, slaktat och styckat 
från Strömdahla i Örsbäck. Djuren har gått på bete i Stärkesmark. 
Vacpackat och färdigt för pannan, ugnen eller frysen. 
Förhandsboka gärna! 
Pris för helt lamm 130 kr/kg, helt får 100 kr/kg. 
Men du kan också köpa enstaka bitar, pris beroende på 
styckningsdetalj. Hämtas på Tvärssan i Tväråbäck! 
 

Ingrid Marklund 070 552 11 00 
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