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VIKTIGT!! Alla Motorcross- och Fyrhjulingsägare i Sifferbo
ombedes läsa och följa terrängkörningslagen.
En mängd klagomål har inkommit att ett flertal
gångstigar och åkergrödor i anslutning till byn
blivit sönderkörda av crossmaskiner.

14 nov 2014 kl: 19.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Filmkväll - teatergruppens version av Masjävlar
Missade du Sifferbo teaters uppsättning
av "Masjävlar"? Nu får du en ny chans!
Filminspelningen av teateruppsättningen
kommer att visas i bystugan. Fikaförsäljning.
Fri entré. Lämna gärna bidrag till Sifferbo
By Ideella Förening!

Medverkande: Lina Blomkvist, Inger Hedberg, Marlen Sunna, Helena Simola,
Fredrik Linden och Johan Olérs. Regi av Astrid Hård av Segerstad.

Sifferbo Teatergrupp övar in en ny pjäs av Carin
Mannheimer - I sista minuten - premiär i mars 2015!

22 nov 2014 kl: 17.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Matsafari i Sifferbo
Fyra fester på en kväll och du får möjligheten att lära känna nya
fantastiska människor i byn! Anmälan
sker parvis och alla deltagande par får i
uppgift att servera sig själva samt två
andra par, antingen förrätt, varmrätt
eller dessert inklusive dryck. Efter varje
rätt splittras sällskapet och äter en ny
rätt med nya trevliga människor. Kort
samling i bystugan kl 17.00 för en
fördrink och där får ni reda på var ni sen ska ta vägen. Vi avslutar
den trevliga kvällen gemensamt i bystugan med partaj –
musik, mingel och pub!
Anmälan, som är bindande senast 31 oktober, sker parvis
till mail: matsafari@sifferbo.com OCH genom betalning,
200:-/par, till NORDEA-konto: 1622 43 01603.
Kom ihåg att ange ev allergi. Hjärtligt välkomna!!

Övning i Sifferbo Bystuga inför
JULKONSERT & LUCIA
Tisdag den 9/12 kl: 17.30
Fredag den 12/12 kl: 16.30
Genrep, söndag 14/12 kl: 11.00
Stor som liten får vara med och uppträda,
kontakta Lisa om Ni vill framföra något.
Vid frågor, kontakta Lisa Wedberg
070-748 49 80.

6 december 2014 kl: 16.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Julmys i Sifferbo - vid Smejholn (majstångsplatsen)
Försäljning av korv & glögg ur byns kokvagn. Stämningsfullt med
tomte, julmusik, eldkorgar och marschaller. Bybor är hjärtligt
välkomna att sälja saker med jultema som exempelvis bröd och
julpynt (ej loppissaker), medtag eget bord.
”Ett gyllene tillfälle för bybor att träffas”
Boka plats genom att kontakta :
Emma 073-945 45 46
Välkomna!

En uppmaning till alla bybor, tänd gärna marschaller
hemma på Er gård denna eftermiddag!

14 december 2014 kl: 16.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Julkonsert med luciatåg
Välkommen till bystugan på en fika och
lyssna på julmusik och se ett vackert
luciatåg. Det blir sång och musik av
förmågor från byn.
Entre vuxen = 40 kr
Entre barn = 20 kr
Kaffe, te, saft, lussekatt och
pepparkakor serveras. Välkomna!

Lite information…
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna till Sifferbo!
Ni finner information om aktiviteter som händer här i byn
genom detta blad som utkommer 4 - 6 ggr/år, på anslagstavlorna
(finns 6 st), på vår Facebooksida/Sifferbo eller på vår egen
hemsida: www.sifferbo.com.
Bykontakt ~ Inger Hedberg, Bygattu 36, 0243-230265.
Alla som vill vara med på en insamlig till minne av någon kan ta
kontakt med henne.
Parkera EJ längs byvägar
Alla i Sifferbo måste tänka på att EJ parkera bilar, husvagnar,
släpvagnar eller båtar längs våra byvägar. Det kan medföra
väldiga problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa
osämja grannar/bybor emellan. Extra viktigt nu inför vintern för
att underlätta snöröjning!
Vill Ni hjälpa till vid någon byaktivitet, skicka ett mail till oss på:
info@sifferbo.com eller ansök om att bli med i Facebook-gruppen:
Aktivitetsmedhjälpare, Sifferbo By Ideella Förening.

Vi önskar alla bybor en
God Jul & Gott Nytt År

