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Hi, hi, snart
är det jul!

9 November 2008, kl: 11.00 - 13.30
Klädloppis i Sifferbo bystuga
Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening
Barn och vuxenkläder! Finkläder, utekläder samt sport och fritid
med bla skor, skridskor och overaller!
Försäljning av kaffe, saft, fikabröd, korv med bröd. Välkomna!
Vill du hyra bord? Kostnad 100:- Ring Lisa Wedberg
0243-230203, först till kvarn gäller...

20 November 2008, kl: 18.30
Kransbindning
Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening
Kom till bystugan och gör din egen julkrans att ha på ytterdörren!
Ledare: Laila Svensson. Max 10 st deltagare.
Pris: 120 kr/pers + material.
Anmälan senast 18 november till
Inga-Lill Andreé 0243-230648

16 November och 23 November 2008
Visning av alla fotografier som framkallats från förr på olika
personer och platser runt om i byn. Arr: Sifferbo Bydokumentationsgrupp
Vi ser gärna att många bybor kan komma, för varje litet bidrag/
tips är värdefullt för vår fortsatta bildforskning. Vi bjuder på kaffe!
Inget inträde men skänk gärna en slant i kollekt.
Klockslag och mer information meddelas
senare på anslagstavlor och via hemsidan
www.sifferbo.com.

Sifferbo Julmarknad
13 december 2008 kl: 13 - 17
Äkta julmarknad som bjuder på
gediget hantverk och fina julklappar.
Vill du vara med och sälja något,
boka plats genom Lisa 0243-230203
Servering • Korvgrillning •
Glögg • Lotteri • Hästskjuts
Luciatåg kl: 16.30
Välkomna till Sifferbo Bystuga!

En uppmaning till alla bybor,
smycka gärna Er gård med
marschaller under dagen!

Januari 2009

Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening

En årlig tradition i bystugan är vår julgransplundring.
Julen dansas och sjunges ut. Fiskdamm och fika
ordnas. Dagen avslutas med att tomten kommer och
delar ut en överraskning till alla barn. Mer information om datum och tid kommer på anslagstavlorna
och Sifferbos hemsida www.sifferbo.com.

Lite information...
Klagomål har inkommit till vägföreningen om
...mycket hundskit efter byns vägar, dvs glöm inte att plocka upp
efter Er när hunden gjort sina ”stora” behov.
...bilar som ofta står parkerade längs byvägarna och skymmer
sikten i korsningar och utfarter. Tänk på att bilarna inte kan stå
parkerade för det kan bli problem för räddningstjänst att komma
förbi eller medföra svårframkomlighet för andra bybor som vill
passera.

Sifferbotrippeln 2008 gick av stapeln 23 augusti kl. 11,00 med
start vid Gimmens båthus. I årets upplaga var det 38 startande
+ ett lag. Clas Björling segrade i år igen. Foton från årets trippel
finns på www.sifferbo.com.

By- och bygdegårdsföreningen vill tacka alla som deltog i
städdagen 27/9-08. Ett speciellt tack till Mats Bolinder som
fixade de trasiga plankorna i stora salen och ett speciellt tack även
till Stefan Jansson med sonen Tobias som putsade alla fönster.

Tack till alla som på något sätt hjälper till så föreningslivet i
Sifferbo hålls flytande!
/Styrelsen i Sifferbo By och bygdegårdsförening

Sifferbo Vägförening tackar våra flitiga städdamer, Kristina
Hedin, Gunhild Matses och Karin Matses som plockar skräp
längs våra vägar på sina promenader.
Ett stort grattis till Sofie Alm från Sifferbo som vann tävlingen
”Designa en egen Pralin-disktrasa!” Tidningen Pralin, bilaga till FK,
ville samla in pengar till Rosa bandet-kampanjen och cancerforskningen och utlyste därför denna tävling.

