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19 februari 2013 kl:19-20.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Hobbycafe - Välkommen till bystugans källare, ta med eget pyssel/
hantverk, gör något av materialet som finns där eller bara kom och
umgås. Försäljning av billigt fika!

23 februari 2013 kl:17.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Skridskodisco - För fjärde året i rad kör
vi denna succe på Sifferbo ishockeyplan.
Senaste musiken poppar ut ur högtalarna
och vi har försäljning av festis, läsk,
kaffe, popcorn, sockervadd, godis samt
korv med bröd. Under kvällen gäller
puckförbud! Köldgräns –15 grader.
Alla är hjärtligt välkomna till ishockeyplanen och se på alla glada
sportlovslediga barn samt köpa lite lotter och fika!
Vid ev. frågor, ring Cissi, 070-2164403.

5 mars 2013 kl:18.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Föreläsning av Petter Börjesson - Energikoordinator på AB Borlänge Energi.
En certifierad energiexpert med många års
erfarenhet som energikonsult, gjort över 200 energideklarationer, energikartläggningar,
besiktning med värmekamera, informerar om
energibesparing och energirådgivning.
Inträde: 50 kr/person inkl. kaffe/te och smörgås
Är det värt pengarna att byta fönster eller ska man installera solceller, hur
bra är det med värmepump. Energi är det roligaste jag vet och brinner
verkligen för att få ett bra resultat!

9 mars 2013 kl: 13.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Lilla Vasaloppet - Prel. arrangemang beroende på SNÖTILLGÅNG
Samling bortanför bystugan på vändplanen ner mot Änjansdalen.
Varm saft, kexchoklad och bullar utlovas. Alla deltagare får
behålla nummerlapp och får ett personligt diplom efter målgång.
Viktigt! Föräldrar ombedes parkera vid
bystugan. Köldgräns –10 grader.
Avgift på 40 kr/barn, betalas på plats.
(Saknar Ni längdskidor till barnen, vi kan ev. fixa.)

Anmälan senast 7/3 till:
Emma S, 0243-230412, 073 - 945 45 46
Cissi L, 0243-230065, 070 - 216 44 03

19 mars 2013 kl:18.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Föreläsning av Clas Björling - Bla. Tvåfaldig vinnare av Ironman & Trefaldig
vinnare av Sifferbo Trippeln (2007, 2008, 2012).

Clas talar om kropp och hälsa, men framför allt om hur viktigt det
är att ha målbilder i vardagen och hur du uppnår dem för att må
så bra som möjligt och prestera på den nivå som är hållbar och
rätt för dig.
Clas Björling talar om:
Vikten av att sätta upp mål och våga ha drömmar.
Hur livets motgångar kan göra dig till en vinnare.
Stress, hur det påverkar kroppen.
Utbrändhet, vad det är och hur man kan ta sig ur det.
Hur man gör det omöjliga möjligt.
Hur man växer med motgångar.
Vikten av psykisk och fysisk återhämtning.
Överträning, ett dolt problem inom elitidrotten.
Varför mer inte alltid är bättre.
Inträde: 150 kr/person inkl. kaffe/te och smörgås.
Vill du vara säker på att få en plats, boka i förväg till
Emma Skogbergs, 0243-230412, 073-9454546.
Läs mer om Clas på: http://www.sverigestalare.se/talare/clas-bjorling/

9 april 2013 kl:18.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Föreläsning av Victor Solli - På motorcykel från Ryssland hem till Gagnef.
Under 2011 tackade Victor ja till att åka BAM-leden och Road of
Bones. De två vägarna är de mest mytomspunna vägarna som
finns att åka motorcykel på.
Kom och lyssna på hans äventyr och se foton från en resa som
startade i Magadan i östra Sibirien och bestod av 1250 mil hem
till Gagnef och tio tidszoner. I snitt har han färdats 46 mil per dag
och det mest påfrestande var myggen.
Inträde: 100 kr/person inkl. kaffe/te och smörgås.
Vill du vara säker på att få
en plats, boka i förväg till:
Emma Skogbergs
0243-230412, 073-9454546.
Läs mer om Victor på:
www.dt.se/nyheter/gagnef/
1.3853750-han-reste-i-tio-tidszoner

16 april 2013 kl:18.30 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Föreläsning av Thérese Norström - Trädgårdsmästare på Bäsna Trädgård.
Föreläser om den kommande säsongen med
inspiration om växter, perenner och buskar. Hon
berättar också om zoner och hennes jobb att
hjälpa kunder med växtval, tips och goda råd om
plantering, anläggning och skötsel av trädgården.
Inträde: 100 kr/person inkl. kaffe/te
och smörgås.

Våren 2013
Datum är ej klart ännu men Sifferbo By Ideella Förening planerar att genomföra...

* Bingokvällar
* Fredagsmys-kväll
* Poesi/dikt kväll
* Vinprovning
* Whiskyprovning
* Bussresa till Mackmyra whisky, prel.
datum för resan är 27/4, mer info kommer!

25 maj 2013
Hela Sifferbo Rockar (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Boka in datumet om Ni vill gå på Hela Sifferbo
Rockar! Vi återkommer med tider och entrekostnad. Ev. kommer flera band att uppträda
under kvällen.

Sifferbolotteriet 2012/2013Arr: Sifferbo By Ideella förening
Återstående dragningar 2013: 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 8/8.
(Vi kommer införa en rutin som andra byar har i bylotteriet - Vill Ni inte ha erat lottnummer i
nästa lotteriomgång 2013/2014 så måste Ni meddela det till Lisa Hedberg, 0243-230820,
070-6771311 annars löper samma lott vidare i ert namn).

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) 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.

