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Även i år kommer det att resas en midsommarstång vid
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Tivedstorp - dans och musik får du bidra med själv.
Det är fullbelagt på Tivedstorp, så man vet aldrig - det
kan ju bli dans kring midsommarstången. Passar inte det
så ligger ju dansbanan nere i backen.
Det vore roligt om du vill hjälpa till att klä midsommmarstången - vi börjar kl. 10 på midsommarafton

Svenska kyrkan öppnar vägkyrka i
Vandrarnas kapell. 15 juni - 14 augusti
Helgsmålsbön lördagar kl. 18.00
Gudstjänst, söndagar kl. 16.00
Midsommarafton
Fredag 24/6 kl.21.00 Mässa i midsommartid
Alazar Mengestu

Eller varför inte ta en stilla promenad på slingan runt
Tivedstorp - det finns ett 40-tal olika blommor att titta på
Fika finns i kaffestugan.
Slåtterdag Söndag 3 juli 10:00-16:00
Kom och öva lieslåtter Ju fler vi blir desto roligare blir
det - alla är välkomna, noviser och vana slåtterkarlar!
Vi lär av varandra.

Onsdagar i Tivedstorp
- 15/6 kl.18.00 "Inget nytt under solen" Om rymden
KA Blom
- 6/7 Lek & Skoj med Lotta Sandström
- 13/7 kl.18.00 "Med Påskön i sikte"
Ing Britt och Klas Wiklund
- 27/7 kl.18.00 Mellanöstern i fokus.
Kerstin Häggstam-Nord.Intryck från en resa april 2011.
- 3/8 kl.18.00 " Sommar med Carlssons" Sång&Musik
med ungdomar
Aktuell information finns på www.tiveden.se

Trevlig Midsommar!
Hör gärna av dig.
tfn 0583-62025, epost anikar@telia.com
Med hälsningar Anita Karlsson

Landskapsvårdare Joakim Lilja från Göteborgs universitet
kommer att lära oss:
Vilka lieblad som passar till olika ändamål
Hur lieorvet ska vara anpassat efter den som slår
Att slipa en lie och hur man håller den vass med bryne och
sticka
Hur man slår för att få bra resultat och utan att få ont i ryggen
Ta med egen lie!
Kursen är kostnadsfri.
Fika och lunch finns att köpa på plats
och betalas av deltagarna själva.
Kursen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med
TUVA.
Info: Yvonne Haglund, 019-19 39 74.
Anmälan till Länsstyrelsen senast den 28 juni

Efterlyses !
Starka armar och flinka fingrar samt
visioner!
TUVA sköter hagar och ansvarar för husen i Tivedstorp,
som ni vet, är det rätt många, så det finns ingen arbetsbrist!
Starka armar och flinka fingrar behövs. Styrelsen har
bara 14 armar - alla är inte så starka eller! Kan du låna
ut dina någon dag? Hör av dig till sekreteraren, Gunnar
Nord, tel. 070-663 1485 så samordnar han. Allt går lätttare och blir roligare om vi jobbar tillsammans!
Bröllopssvit i Tibacken
Nu har Tibacken fått egen el. En ledning har grävts ned
från fårhuset upp till Tibacken. Roger Hammarström har
organiserat grävning och kabelförläggning.

Aktieägardagar?
Under våren har olika sätt att förbättra kommunikationen med aktieägarna kommit upp. Info-brev om vad
som händer är ett sätt som vi provar nu. Ett annat förslag är aktieägardag någon gång under sommaren.
Varför inte göra en utflykt till Tivedstorp någon helg.
Fika i kaffestugan eller smaka Marjas finska piroger till
lunch.
Vi vill gärna visa vad som händer i Tivedstorp.
Styrelsemedlemmar skulle kunna visa runt bland bygg
naderna. Det har faktiskt hänt en hel del under åren.
Vi kan berätta om vad som är på gång...
och så vill vi gärna höra dina tankar.
Hur ser Tivedstorp ut om 5 år? Vilken verksamhet

Hästhagar
Vår stängselexpert, Arne Gribing, har lett oss andra i
arbetet med att få till staket som håller hästarna på plats.
Tivedstorp är ju ett rastställe på Ridleder i Tiveden. Mer
stängsel är på gång, då TUVA har fått bidrag till vargstängsel. Vi får stängselmaterialet och står för arbetet
med att få upp det.

Byggnadsvård
Peter Hylmö har blicken ständigt riktad upp mot taken.
Han vet var det finns nya tegelpannor att hämta och var
stegen står, när tegelpannorna inte ligger som de ska.
Hus som behöver rödfärg och fönstervård finns det gott
om. Vi fixar gärna rödfärg om du målar! Blir vi några
stycken så går det undan.

Saknar du en gammaldags gärdsgård?

Söndagen den 28 augusti har du tillfälle att vara med och se
hur det går till, då kommer Joakim Lilja till Tivedstorp för att
visa hur man gör.
Visioner
Har du gjort gärdsgårdar på den tiden som de var det gängse
Det är inte alltid så lätt att ha visioner när man har fullt
stängslet för att hålla kossorna från åkrarna? Du ärväldigt välupp med att hålla näsan över vattnet. Det har varit myck- kommen att berätta hur man gjorde då. Joakim vill gärna
et praktiskt arbete under åren som gått .Men utan visio- prata med dig.

ner och vilja att utveckla så stannar allt av.
Nu hoppas vi få både tid och ork för att gå ett steg
vidare. I år är det Jukka och Marja som sköter det praktiska runt kaffestuga och vandrarhem.
“Vi vill att Tivedstorp ska bidra till bygdens utveckling,
skapa arbetstillfällen, samt att vi som bor i bygden ska få
möjlighet att styra utvecklingen utifrån vår egen vilja.”
Så har formulerats ibland och det gäller väl fortfarande.
Låter fint, eller hur? Nu är det dags att ta nästa steg hur ska det gå till? Ja, det funderar vi på nu - och hopppas på goda ideér från er.
Lokalekonomidagar 15-16 juni på Sätra Brunn.
Gunnar Nord deltog i denna sammankomst arrangerad
av Hela Sverige Skall Leva. TUVA är nu medlem i ett
praktikernätverk bestående av andra bygdebolag, ekonomiska föreningar m fl. Det är alltid bra att knyta nya kontakter och för att få diskutera erfarenheter.

Rötter i Tiveden.
Temadagar om släktforsning
och bygdehistoria
Tivedstorp 20-24 juli 2011
Mer information och länkar finns på
www.dialogtiveden.se
Kaffestugan
Jukka och Marja berättar att det är full fart från morgon till sena kvällen. Gästerna är många och det har
varit både bröllop och dop i Vandrarnas kapell. Lena
bakar bullar och ibland gör hon ostkaka. Marja:s specialitet är finska piroger. Jukka verkar vara hemma i
köket också- han var i full färd med att fixa middag
häromdagen.
Snart kommer den nya hemsidan upp också.

