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Lördag 2 november 2019, kl: 18.00-20.00
Halloweendisco, Sifferbo Bystuga
Inträde: 30kr/barn, gärna swish. Föräldrar går in
gratis. Bål, popcorn & kaka ingår. Godis finns till
försäljning. Kom gärna utklädd! Föräldrar ansvarar
för eget/egna barn. Kom i tid, begränsat antal
platser, max 100 pers.

Onsdag 20 november 2019 kl: 18.00
Luciaövning i Sifferbo Bystuga - För alla barn i byn.

Lördag 23 november 2019 kl: 17.00
Matsafari i Sifferbo
Anmälan sker parvis (det kan vara kompisar som går ihop) och
alla deltagande par får i uppgift att servera sig själva samt två
andra par, antingen förrätt, varmrätt eller dessert inklusive dryck.
Efter varje rätt splittras sällskapet och äter en ny rätt med nya
trevliga människor. Kort samling i bystugan kl 17.00 för en fördrink och där får ni reda på var ni sen ska ta vägen. Vi avslutar
den trevliga kvällen gemensamt i bystugan med partaj – musik,
mingel och pub! Anmälan, som är bindande, sker parvis till mail
matsafari@sifferbo.com OCH genom betalning, 200:-/par swish
1234123147 eller pg 631645-9. Anmälan (mail och betalning)
senast 27 oktober. Kom ihåg att ange ev allergi.

Onsdag 27 november 2019 kl: 18.00
Luciaövning i Sifferbo Bystuga - För alla barn i byn.

Lördag 30 november 2019 kl: 10.00-15.00
Barnloppis i Sifferbo Bystuga
Ett perfekt tillfälle att sälja & fynda barnkläder och barnartiklar,
dessutom kanske hitta några passande julklappar.
Boka ett bord (80x180 cm) senast 28 November för 150kr/st,
medtag egen klädstång, inget får
hängas upp på väggarna. Sifferbo By
Ideella Förening ansvarar för fika-,
och korvförsäljning.
Tider under dagen:
8.30-10.00 - incheckning och
iordningsställande av loppisbord.
10.00-15.00 - försäljning av prylar.
15.00-16.00 - ihopplockning av prylar.
Anmälan & frågor sker till Cissi, 070-2164403.
(Om avbokning sker 29:e eller 30:e nov debiteras 100kr/bord
som swishas till föreningen: 1234123147).

Onsdag 4 december 2019 kl: 18.00
Luciaövning i Sifferbo Bystuga - För alla barn i byn.

Onsdag 11 december 2019 kl: 18.00
Luciaövning i Sifferbo Bystuga - För alla barn i byn.

Söndag 15 december 2019 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!

Sifferbo teater är i full gång och söker
nya medlemmar.
Vi intresse kontakta:
sifferbo.teater@gmail.com
Inger Hedberg, 070-563 18 77
Marlen Sunna, 073-688 99 95

Välkommen att hyra Sifferbo Bystuga
– perfekt för kalas, fest, möten, konferens eller andra större
evenemang. Lokalen är handikappanpassad, har hörslinga,
trådlöst wifi och är godkänd för 100
personer. Fullt utrustat kök, snabb
diskmaskin och spis med varmluftsugn.
I källaren finns separat kurslokal att
hyra. Priser, lediga datum och onlinebokning via www.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, på byns anslagstavlor eller på vår egen
hemsida: www.sifferbo.com samt Facebooksidan: Sifferbo.
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!
Genom ideella krafter kan Sifferbo erbjuda skidspår på två
olika platser i byn under vintertid. 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 3 km.

Vi önskar alla bybor en fortsatt
härlig höst och så småningom en
God Jul & Gott Nytt År

