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17 augusti 2008, kl: 11.00
Vandring till Änjansdalen.
Arr: Sifferbo Friluftsförening
Packa matsäck och följ med ner till Änjansdalen. Vi får lära
oss om dalens natur, växt– och djurliv samt historia genom:
Ragnar Nyberg, berättar om geologin och fågellivet
Inge Palmkvist, berättar om botaniken
Bengt Löfgren, berättar om historian i Änjansdalen
När Ni är nöjda där nere kan Ni delta i en tipspromenad från
slogboden upp till bystugan med vuxen resp. barnfrågor.
Inget inträde men lämna gärna en slant i kollekt.
Samling vid bystugan kl: 10.30 för Er som inte hittar ner till
slogboden.
Vid duggregn, spöregn, hällregn & snö… = INSTÄLLT

19 augusti 2008, kl. 17.30

Arr: Sifferbo Friluftsförening

Byvandring, pågår under ca två timmar
Samling vid bystugan, Bengt Löfgren tar Er runt på en promenad
genom delar av byn och berättar om intressanta platser och gårdar.
Försäljning av kaffe/läsk med dopp längs vägen.

23 augusti kl. 11.00
Häng på 3:e upplagan av Sifferbos egen Triathlon!
Ett motionslopp i fin naturmiljö från Gimmens båthus
till Änjandalens grönskande terräng.
Nytt för i år: Delta en, två eller tre personer,
dela upp sträckan mellan varandra, laganmälan på plats.
Simning 360 m ● Cykling 12,7 km ● Löpning 4,4 km
Anmälan på plats, vid Gimmens båthus, 30 minuter före start.
Anmälningsavgift: 70:-, Cykelhjälm krävs.
Mer info på
www.sifferbo.com

Kom igen, så ses vi!
Sifferbo By-och Bygdegårdsförening

26 augusti 2008, kl. 17.30

Arr: Sifferbo Friluftsförening

Byvandring fortsättning, pågår under ca två timmar
Samling vid Gimmenvägen uppe i Nordtäkt, Bengt Löfgren tar Er
runt på en promenad genom andra delar av byn och berättar om
intressanta platser och gårdar. Försäljning av kaffe/läsk med dopp
längs vägen.

25 oktober 2008,

Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening

Oktoberfest i bystugan
Ladda inför höstens fest i bystugan. Vidare information kommer
på byns anslagstavlor och på www.sifferbo.com

Lite information…
Under sommaren 2008 har fyra av byns ungdomar, (David Göras,
Sofie Alm, Jerker Strandberg och Elisabeth Leth) skrapat, grundmålat samt täckmålat vår ishockeysarg. De har även rödmålat
värmestugan, hockeyförrådet samt målat om inne i värmestugan.
Bra jobbat ungdomar och vi får hoppas att dessa byggnader får
vara orörda från skadegörelser och klotter nu när Ni gjort så fint!
/ Styrelsen I Sifferbo Friluftförening

Den ena stöldmärkningspennan har kommit tillrätta och kan nu
lånas av Agneta Löfgren, Gamla Landsvägen 6.
Tyvärr så är den andra stöldmärkningspennan fortfarande på
villovägar så är det någon som missade efterlysningen i förra
bladet så kommer här en till. Hittar Ni den i Ert garage, förråd
eller allmän röra så kan den återlämnas till ovanstående.

