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Tvärnytt
September 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
TACK alla som under sommaren hjälpt till med
målning, ordnat med fika och dem som arbetat med
iordningställande av förskolans gård!
Fredag 11 september 18:00
Blir det After Work special!
För alla som bidragit med arbete!
*******************************************
Hållbarhetsdagen
Lördag 19 september 12:00-16:00 i Byarnas Hus
En dag på tema Energi, Hållbarhet och Lokalproducerat.

Oktobermiddag efter dragning av lotteriet!!
Lördag 10 oktober 19:00 Byarnas Hus.
Bertils Käk och Kök ordnar maten inkl. kaffe med
kaka.
175 kr/person, barn under 6 år gratis
7-12 år 75 kr
Anmälan senast måndag 5 oktober till:
Kristina.ulvcrona@starkesmark.se
0935-300 82, 070-651 54 56

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

Försäljning av lotter vid ICA och Konsum!
Tväråbäckspalt´n firar 1-års jubileum:
Vi serverar palt med tillbehör, kaffe & kaka 70 kr/person. Fredagar och lördagar i september!
Bokbord: Ta med en bok du läst och byt mot en annan!
Engströms Grönsakskiosk erbjuder dagens skörd!
Jordkällaren har öppet!
Ny kollektion från Ullmax + utförs. av visningskläder.
Pysselhörna: Sy din egen tygkasse, skippa plastkassar!
Har du för mycket av något i din trädgård?
Ta med och byt en påse äpplen mot potatis!
En saftflaska mot svamp!
Morötter mot ett knippe lök!
Utställare med mera!
VÄLKOMNA!!

*******************************************
Kvällsloppis fredag 18 september 18:00-22:00
Ordna ditt eget loppisbord.
En marschall vid infarten=här är det loppis!
Anmälan senast 14 september:
Så är du med på affischer som sätts upp!
Kristina.ulvcrona@starkesmark.se
0935- 300 82, 070-651 54 56
TIF datum att minnas!

Håll utkik på Facebook, eller kontakta:
Kristina 070-651 54 56 eller Ingrid 070-552 11 00
*******************************************
TACK alla för årets Sommarcafé som gav 15 263 kr
+ loppisen 2 637!
*******************************************
Några läsare har reagerat på Intresseföreningens
samarbete med Studiefrämjandet.
Eftersom det pågår en polisutredning kring misstänkta oegentligheter hos Studiefrämjandet i Umeå. TIF:s styrelse
vill framhålla att vi inte sett någon anledning att avbryta
samarbetet, särskilt som det inte finns några kända misstankar mot Studiefrämjandet i Vännäs. Men vi har ändå bjudit
in en representant för Studiefrämjandet till nästa styrelsemöte, för att informera om pågående utredning och hur det
som hänt påverkar verksamheten i Vännäs.
/Intresseföreningens styrelse.

Nästa Tvärnytt.

Styrelsemöte torsdag 24 september 19:00
i skolan.

Kommer i oktober.
Material mottages tacksamt:
Senast fredag 25 september av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18
E-post: johansson.nilsland@gmail.com

TYVÄRR ligger hemsidan nere med anledning av
rensning/uppdatering.

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,
till mig måste Du uppge ditt namn.

www.tvarabacksbygden.se

Det stannar mellan oss två.

.Hipp

Hipp Hurra!! Tväråbäcks Idrottsklubb fyller 70 år och detta
vill vi fira med en dag fullspäckad med aktiviteter.
Lördag 26 september i Byarnas Hus.
12:00-16:00 Gratis prova på aktiviteter för stora och små, bl.a kommer Ramya Sujith från Umeå
och kör Bollywood dans. Mer information om prova på aktiviteterna kommer.
Håll utkik på mejlen, Facebook och på anslagstavlor.
18:00 Middag med underhållning.
Kuvertavgift 75kr/pers för medlemmar, icke medlemmar 150kr/pers. Barn upp till 12 år gratis.
Anmälan till middagen senast torsdag 17 september till Lucia 070-305 61 50, 0935-301 12
****************************************************************************************
Efit: Effektiv, Funktionell, Intensiv Träning söndagar 19:00-20:30!
Gamla och nya deltagare är välkomna. Uteträning tillsvidare.
Onsdags-gympan startar 30 september. Varmt välkomna!

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

VÄVKURS I HÖST
NU kör vi äntligen igång! Tisdag 22/9!
Vi dammar av vävstolarna vi samlat i skolan och skapar mattor,
dukar och annat vi kan komma på.
Lisbeth Henriksson ställer upp som kursledare, och vi börjar med
att sätta upp vävstolarna och varpa. Inga förkunskaper krävs. Du
som redan kan väva är förstås också välkommen, det hela är
tänkt som en vävstuga där man kan ha sin väv stående. En gång i
veckan kör vi studiecirkel under Lisbeths ledning, men det kommer att vara möjligt att väva också mellan kurstillfällena.
(Kurskvällen kan bli olika veckodagar beroende på när Lisbeth
kan, vi bestämmer från gång till gång utifrån hennes arbetsschema.) Vi håller till i ett f d klassrum i skolan.
Du som vill vara med - anmäl dig till mig snarast! Kostnad 500
kr/termin.

Ingrid Marklund 070 552 11 00
ingrid.marklund@starkesmark.se

Hållbara Jordkällaren
Onsdag 16/9 och lördag 19/9 är det Hållbarhetsveckan
och Jordkällaren satsar litet extra.
Kampanjpriser på ekologiska, rättvisemärkta
barnkläder
Smakprov och erbjudanden på lokala produkter
Snabbkurs i konsten att äta närproducerat!
Välkommen!
Ingrid 070 -552 11 00

URnära ger sig inte!
Nu är ideella föreningen URnära bildad, öppen för alla som vill arbeta för utveckling av landsbygden i Umeå,
Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling. Tanken är att föreningen ska kunna få loss projektpengar - efter ett hittills outgrundligt beslut av Jordbruksverket blev ju Umeåregionen utan de EU-pengar som
kommit hit under tidigare programperioder.
Leader URnära blev alltså utan pengar. Nu jobbar föreningen URnära för att det ska gå att driva projekt på
landsbygden i alla fall! Mer info och inbjudan till medlemskap kommer på urnara.se
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.

