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Tvärnytt
Oktober 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

DRAGNING i Friggebodslotteriet!
Lördag 10 oktober 18:00
i Byarnas Hus.
DRAGNING i Friggebodslotteriet!
Efter dragningen blir det Oktobermiddag.
Bertils Kök & Käk ordnar maten.
Plus kaffe med kaka.
Alkoholfri dryck ingår.
175kr/person
7-12 år 75 kr
0-6 år gratis
Anmälan till middagen senast måndag 5 oktober till:
Kristina.ulvcrona@starkesmark.se
0935-300 82, 070-651 54 56

*****************************

TIF datum att minnas!
Styrelsemöte tisdag 20 oktober 19:00
i Holken Byarnas Hus
Höstens kontaktombudsmöte måndag 23 november.
Senaste nytt alltid på hemsidan!

www.tvarabacksbygden.se

Gårdsmarknad i Önskanäs
7-8 November 12:00-16:00
Försäljning av hemmagjort som:
Bakat, hantverk, kött, café, hamburgare.
Välkommen till Edholms Gård!
info Gunvor 070-205 89 19

*****************************

^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^
Nästa Tvärnytt.
Kommer i november.
Material mottages tacksamt:
Senast fredag 23oktober 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.

*Nu är vi igång med höstens träning igen. Gamla och nya deltagare är varmt välkomna.
Onsdags-gympa 19-20.
Styrkegympa söndag 19-20:30
/Kristina, Tina, Maggan och Linda

*Ett stort tack till alla som bidrog och deltog inför, under och efter Byarna Runt. Det blev ett fantastiskt lopp
som fått mycket positiv feedback.

*Tack till alla som var med och firade samt engagerade sig i Tväråbäcks Idrottsklubbs 70 års jubileum
*Förra året var det många barn som var med på Skogskul. Finns intresset för Skogskul igen?
Barn 4-6 år.
Intresseanmälan skickas till Maggan margareta.martimo.johansson@gmail.com,
senast 9 okt för ev. uppstart under oktobermånad.

Gymmet i skolans källare är på gång, startar upp under hösten!

********************************************
Bertil Holm, född i Jämteböle serverar

Tväråbäckspalt'n
på Bygdegården i Jämteböle

Söndag 25 oktober mellan 16:00 – 19:00
Bertil tar med sig en rejäl wokpanna för uppstekt palt och tillbehör.
Äter gör vi inomhus och det finns även varmkorv och bröd.
Kaffe och kaka efteråt och dessutom underhållning med Pia Andersson
Pris för vuxna 70:-/person.
Det går bra att betala med kontanter, kort eller swish.
Anmälan görs till Gulli Bergström senast onsdag 21 oktober.
Tel 0935-420 25 eller 070-233 41 91
Välkomna!
TVÄRÅBÄCKSBYGDENS ÅRSKALENDER!
2016 års kalender är snart klar för tryckning, den femtonde i ordningen.
OM det skall bli någon fortsättning vill det till att få in nytt folk i Kalendergruppen.
/nuvarande kalendergrupp Barbro, Ulla-Britt, Gustaf, Elving, Rut.

