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28 Februari 2009, kl: 14.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening
Lilla Vasaloppet för barn 3 - 8 år ~ Alla är en vinnare!
OBS! Bilar parkeras vid bystugan! Samling bortanför bystugan
på vändplanen ner mot Änjansdalen. Blåbärssoppa, saft & bullar
samt frukt utlovas vid de olika kontrollerna.
Anmälningsavgift på 30 kr/barn, betalas på plats.
Anmälan görs senast 25/2-09 till:
Lisa Hedberg, 0243-230820, 070 - 677 13 11
Cissi Löfgren, 0243-230065, 070 - 216 44 03

14 Mars 2009, kl: 14.00

Arr: Sifferbo Friluftsförening

Hockeybockey match mot andra byar.
Försäljning av korv med bröd och kaffe och festis.
Mer information om isläget med mera kommer.
Laganmälan senast 4/3 till:
Lisa Hedberg på 0243-230820 eller 070-677 13 11
Annons kommer i Gagnefsbladet den 17 februari
där Sifferbo utmanar andra byar i Hockeybockey.

14 Mars 2009

Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening

Pubkväll i bystugan.
Mer information kommer på anslagstavlorna
och på www.sifferbo.com.

15 Mars 2009, kl: 17.00
Årsmöte för Sifferbo By- & Bygdegårdsförening i bystugan.
Alla i byn hälsas välkomna, vi bjuder på kaffe och hembakat bröd!

18 Mars 2009, kl: 19.00
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan.

5 April 2009, kl: 15.00
Årsmöte för Sifferbo Vägförening i bystugan.

30 april 2009, kl: 20.00
Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsföreningen

Valborgsmässobrasa på udden vid Sifferbo camping.
Försäljning av kaffe, festis, korv med bröd och lotteri.

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 ggr/år, på anslagstavlorna
(finns 5 st) eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com.

✴ Pingisbord finns till förfogande i bystugan för alla i byn!
Lämna bystugan och bordet i samma skick som när du kom.
Kolla först med Lars Jonsson, tel: 230417 som har hand om
bokningar av bystugan om det är ledigt när Ni tänkt spela.
Nyckel finns att hämta hos Lena Hammar, Jon Axelsson,
Lisa Wedberg, Outi Siltala eller Ingalill Andreé.

✴ Sex månader kvar till Sifferbo Trippeln!
Utmana gärna någon du känner och börja träna!

✴ Foton från årets julgransplundring finns nu på hemsidan!

fortsättning på information…
✴ Under året kommer bystugan att berikas med luftvärmepump,
detta kommer att sänka kostnaden för el.

✴ Sifferbo By- & Bygdegårdsförening har fått förfrågan att
under fredag på Gagnefs Antikvecka (vecka 29) sälja kaffe och fikabröd. Ingen annan förening har fått förfrågan så vi blir ensamma
om försäljningen vilket kan ge ett välbehövligt tillskott till kassan
för bystugan. Vi söker bybor som kan baka inför dagen eller sälja/
servera fika på plats utanför Lindbergshallen. Det är inga auktioner
den dagen utan loppis vid rastplatsen vid ICA-huset i Djurås.
Hör av er till någon i bystyrelsen eller Lisa Wedberg 230203.

✴ HJÄLP!!
By och bygdegårdsföreningen behöver bli fler! Vi är en liten
styrelse som av olika anledningar inte har möjlighet att engagera
oss i allt som krävs för att få föreningen och bystugan att leva
vidare – vi behöver hjälp!!
Inom föreningen finns det 3 st kommittéer:
- Festkommittén, som ordnar pubkvällar och andra tillställningar
- Fixarkommittén som sköter en del underhåll i bystugan
- Majstångskommittén som har hand om midsommarfirandet i byn.
Vi behöver främst bli fler i fest- och fixarkommittén.
Är du intresserad eller vill veta mer?
Hör av dig till: Lena Hammar, 23 03 09
Inga-Lill Andrén, 23 06 48
Outi Siltala, 23 04 22
Lisa Wedberg, 23 02 03
Jon Axelsson, 23 04 04

Efterlysning…
Det blåmönstrade draperiet/ridån som suttit uppe på scenen i
bystugan. Det togs ned vid någon städdag för många år sedan, då
ställningen som det hängde på var trasigt. Är det någon som vet
var det finns? Kontakta Lisa 230203 eller Lena 230309.

