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15 december 2012 kl: 15.00
Julfika med musik och luciatåg. (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Välkommen till bystugan på en fika och lyssna på levande
julmusik från byn och se ett vackert luciatåg. Det blir trumpet,
flöjt och sång mm av förmågor från byn. Välkomna !
Entre vuxen = 30 kr

Entre barn = 15 kr

Kaffe, te, saft, lussekatt och pepparkakor serveras.

16 december 2012 kl: 13.00-17.00
Sifferboden´s gäng ordnar JULMARKNAD!
Varmt välkomna till Bygattu 30 med försäljning av
goda ekologiska och närproducerade produkter.
Varm glögg och skinksmörgås!

2 januari 2013 kl: 08.00-09.30
Prova på Viryayoga - Yoga i bystugan - Prova på!
Välkomna att prova Viryayoga.
Anmäl till asamsell@gmail.se.
Kurser startar 7:e & 9:e Januari.
Mer info och anmälan till Åsa Amsell, 072-5277888.

13 januari 2013 kl: 16.00
Julgransplundring (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
En årlig tradition i bystugan är vår julgransplundring. Julen dansas och sjunges ut,
fiskdamm, fika och tomten kommer och
delar ut en överraskning till alla barn.
Pris: 25 kr/person (barn som vuxen).

23 februari 2013 kl: 17.00
Skridskodisco (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
För fjärde året på 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.

5 mars, 19 mars, 9 april, 16 april 2013
Boka in ovanstående datum i kalendern!
Vi planerar för olika föreläsningar i Sifferbo Bystuga.

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.
Anmälan görs senast 7/3 till:
Emma Skogbergs, 0243-230412, 073 - 945 45 46
Cissi Löfgren, 0243-230065, 070 - 216 44 03

Våren 2013
Datum är ej bokade ännu men Sifferbo By Ideella Förening
planerar att genomföra...
* Bingokvällar
* Fredagsmys-kväll
* Poesi/dikt kväll
* Vinprovning
* Whiskyprovning
* Bussresa till Mackmyra whiskey
* Hobbycafe i källaren av bystugan

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
Dragningar 2013: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 8/8.

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
Att kunna hedra någon vid bortgång är viktigt. I Sifferbo har vi en
bykontakt vars uppgift är att sköta insamlingar vid dödsfall. Vår
nya bykontakt är Inger Hedberg, Bygattu 36, 0243-230265.
Alla som vill vara med på en insamlig till minne av någon kan ta
kontakt med henne.
Sifferbo Vägförening uppmanar alla hushåll i Sifferbo att undvika
att parkera fordon längs byvägarna för att underlätta snöröjning.
Lägenheten i bystugan har fått en ny hyresgäst från den 1 dec
och kontrakt är skrivet till i första hand 31 maj 2013.
Bystugan har fått en ny ytterlampa på sensor, 20 st nya stolar,
6 nya radiatorer, ett nytt tvättställ på lilla toan, strömbrytare till
strålkastarna i stora salen, lysrör bakom draperiet på scen, nya
vägguttag uppe i lägenheten. Vi i Sifferbo By Ideella Förening
vill tacka byns duktiga elektriker för all hjälp Ni lagt ner.

Vi önskar alla bybor en
God Jul & Gott Nytt År

