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4 december 2018 kl: 18.00
För alla barn i byn - Luciaövning i Sifferbo Bystuga.

9 december 2018 kl: 16.00
För alla barn i byn - Luciaövning i Sifferbo Bystuga med
söndagsmys efter sången.

11 december 2018 kl: 18.00
För alla barn i byn - Luciaövning i Sifferbo Bystuga.

16 december 2018 kl: 15.00
Luciafirande med barn från byn, i Sifferbo Bystuga
Inträde: 30 kr/pers inkl fika. Ett ypperligt tillfälle för bybor att
träffas denna eftermiddag. Välkomna!
Smycka gärna er gård med marschaller
denna eftermiddag!
(Arr: Sifferbo By Ideella Förening)

20 januari 2019 kl: 15.00
Julgransplundring med tomtebesök
i Sifferbo Bystuga.
Julen dansas och sjunges ut, fika och tomten
kommer med överraskning till alla barn.
Pris: 30 kr/person inkl fika (barn som vuxen).
(Arr: Sifferbo By Ideella Förening)

16 februari 2019 kl:17.00

(Arr: Sifferbo By Ideella Förening)

Skridskodisco - För nionde året i rad kör vi denna succé på
Sifferbo ishockeyplan. Senaste musiken poppar ut ur högtalarna
och vi har försäljning av festis, läsk, kaffe, popcorn, godis samt
korv med bröd - kontant betalning eller swish!
Under kvällen gäller puckförbud! Vi håller tummarna att kylan
och isen håller. Köldgräns –15 grader. Hjärtligt välkomna till
ishockeyplanen i Sifferbo, köp lite fika och se på alla glada barn!
Smycka gärna er gård med marschaller denna eftermiddag!

Mars 2019 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Barnens skidlopp ~ Alla är en vinnare!
Datum bestäms längre fram när vi vet snömängd.

25 mars 2019 kl:19.00
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening, i källaren på Sifferbo
Bystuga. Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med
motioner. För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha
inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie
stämma, maila till: info@sifferbo.com.

27 mars 2019 kl:18.30
Årsmöte för Sifferbo Vägförening, i källaren på Sifferbo Bystuga.
Sedvanliga årsmöteshandlingar. Vi bjuder på fika efter mötet.
Sifferbo By Ideella Förening…
* Anordnar byaktiviteter.
* Bekostar så att hockeyplanen kan vara upplyst, spolad & plogad.
* Ansvarar för bystugan och dess drift.
* Har under bra vintrar, tack vare skoterägare i byn, fina skidspår
dragna på flera platser i närheten av byn.
1) Finns det fler som är intresserade att vara med i våra kommittéer:
- Aktivitetskommittén - kläcker idéer på olika byaktiviteter för liten som
stor, planerar och anordnar ihop med olika medhjälpare.
- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter drift och underhåll i bystugan & byn.
- Majstångskommittén - Ansvarar för 3 aktiviteter per år - Byjulgranen,
Valborgsmässobrasan samt Majstångsresningen.
2) Är det fler som vill hjälpa till vid aktiviteter, någon gång då och då?
3) Har Ni förslag på aktiviteter som ni tycker vi skall genomföra?

Maila ert intresse eller era förslag till info@sifferbo.com

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 ~ 2 ggr/år, på anslagstavlorna
eller på vår egen hemsida: www.sifferbo.com samt
www.facebook.se/SIFFERBO.
Genom ideella krafter kan Sifferbo erbjuda skidspår på två olika
platser i byn. Spåren körs på deras fritid och när tillfälle
ges efter snötillgång. Ett slätt och lättåkt skidspår körs
kring Sturåkern - ca 3 km och ett skidspår från Malis
Täppa mot Gimsbärke ca 2,5-3 km.
Parkera EJ längs byvägar
Alla i Sifferbo måste tänka på att EJ parkera
bilar, husvagnar, släpvagnar, hästtransporter
eller båtar längs våra byvägar. Det kan medföra
väldiga problem för räddningstjänst att ta sig
fram och extra viktigt nu på vintern för att
underlätta snöröjning!

Vi önskar alla bybor en
God Jul & Gott Nytt År

