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Tvärnytt
Oktober 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

Öppet möte måndagen den 22 oktober 19:00 i
Missionshuset Tväråbäck.
Vi samtalar om viktiga frågor för vår bygd. Eftersom
Dina synpunkter är värdefulla, hoppas vi att Du kommer till mötet. Varmt välkommen!
**********************
Höstcafé söndagen den 18 november 14:00-17:00 i
Missionshuset Tväråbäck.
DU är Varmt Välkommen!
**********************
After work fredagen den 12 oktober 18:00 i
Byarnas Hus.
Ta med det Du önskar äta och dricka, allt annat finns
på plats! En stunds trivsam samvaro är aldrig fel!
**********************
Behållningen från sommarens Café & Loppis!
Drygt 19 000 kr inklusive Loppis (3 900 kr)
Tack ALLA som på ett eller annat sätt bidragit.
Intäkterna går oavkortade till drift & underhåll av
Byarnas Hus.
**********************
Nytryckning av Tväråbäcksbygdens pajbok.
Efterfrågan har varit stor därför har ytterligare 200 ex.
tryckts upp.
Är Du intresserad att köpa eller sälja?
Kontakta Barbro Johansson
johansson.nilsland@vannas.net
eller 073 089 70 18
PS: Tvåbäcksbygdens årskalender 2013 är inlämnad
för tryckning 25 september.

TIF datum att minnas!
22 oktober 19:00
Öppet möte i Missionshuset Tväråbäck
18 november Höstcafé 14:00-17:00
i Missionshuset Tväråbäck
After work fredagen 12 oktober 18:00
I Byarnas Hus

Ägarförhållanden
Platsen/planen nedanför missionshuset är privat mark!
Intresseföreningen har tillstånd att ha majbrasan och
även ställa upp container för insamling av skrot där.
När väg/trafikverket rustade upp vägen genom byn
användes planen för grusupplag.
Istället för kontant betalning fick markägarna gruset
som blev kvar.
ALLTSÅ gruset ägs av privatpersoner. TYVÄRR har
någon fått för sig att det är fritt fram för vem som
helst att hämta grus där. DET ÄR STÖLD!
**********************
Hastighetsbegränsning 30 km!
Förbi skolan & förskolan är det hastighetsbegränsning 30 km. Eftersom detta INTE respekteras har
Intresseföreningen kontaktat polisen för att dem skall
utföra hastighetskontroller.
**********************
Vinsterna i cykellotteriet
Cykeln gick till person anställd på ÅLÖ.
Presentkort 1 till Olle Oskarsson i Kvarnfors
Presentkort 2 till anställd på Sveriges Radio
Presentkort 3 & 4 till anställda på ÅLÖ.
GRATTIS till vinnarna! TACK till ALLA som köpte
lotter!

Nästa Tvärnytt.
Kommer i november
Manusstopp 25 oktober
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.

Styrelsemöte tisdagen den 23 oktober 19:30 i klubblokalen

Järn & Metallskrotinsamling i Jämteböle
Det kommer att stå en container vid Linné-vägen den 12-24 oktober. Det är Tony i Snålltjärn som fixar att den
kommer på plats. Pengarna från insamlingen går till Bygdegårdsföreningen.
**********************
Musikcafé söndag den 14 oktober 14:00
Plats; Jämteböle bygdegård
Martin Alperud (dragspel) och Robert Eklund (fiol och sång)
Gratis inträde!
**********************
Stjärnskådarafton i Jämteböle 14 oktober 19:30
Nog har det hänt att du tittat upp på himlen en riktigt stjärnklar natt och undrat över vad det är du ser.
Vad heter den där starkt lysande stjärnan? Är det där en planet? Vilken stjärnbild är det där? Nu har du chansen att få svar på åtminstone några av dina frågor. Söndagen den 14 oktober kl. 19.30 kan den som vill komma
till bygdegården i Jämteböle. Därifrån färdas vi till en riktigt mörk plats där inga gatlysen e.d. stör
(tips på sådana platser emottages tacksamt) och tittar på natthimlen tillsammans.
Jag är själv ingen expert, men jag har ett brinnande intresse för astronomi och om himlen är klar kan jag visa
er några av de mest framträdande objekten på höststjärnhimlen: planeten Jupiter, stjärnhopar, Andromedagalaxen etc. Du kommer också lära dig att känna igen flera stjärnbilder, att snabbt hitta polstjärnan och annat
smått och gott.
Kom ihåg att klä dig varmt och ta gärna med dig en solstol eller något liknande så du kan halvligga och spana
på stjärnorna (du får ont i nacken annars...) och ett par filtar att lägga över dig. En vanlig fältkikare gör också
upplevelsen mycket mer intressant. Varm dryck är inte heller dumt ta med.
Gå gärna med i Facebookeventet Stjärnskådarkväll i Jämteböle för att hålla dig uppdaterad. Det går förstås
också bra att ringa mig för att få senaste nytt. Så nu återstår bara att hålla tummarna för att molnen ska hålla
sig borta!
Välkomna!
/Jon Johansson Nurse
0935-420 33
070-345 55 33

