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SKOTERCAFÉTSKOTERCAFÉT  
AFTERWORKAFTERWORK  
ÅRSMÖTENÅRSMÖTEN  

VARGHOPPETVARGHOPPET  
MÅNADSERBJUDANDE MÅNADSERBJUDANDE HOSHOS  VARGENVARGEN  

KARELENS KARELENS FOLKFOLK    
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
Erik Arvidsson                     Tfn: 0911-70230 
              E-post: sea@sikfors.com 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

Från redaktionen….. 
 

UTKÖRNINGSLISTA för 2005 
 
Februari:  Husmodern 
Mars: Byaföreningen Skomantjälen 
April: SSK 
Maj:  Sikfors Älgjaktsområde 
Juni: PRO 
 
Juli semester uppehåll 
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Nu har jag öppnat för säsongen 
 

SKOTERCAFÉ 
I Sikfors 

lördag och söndag Kl. 10.00 – 16.00  
 

Kaffe, Te, Smörgåsar, Kaffebröd,  
Hamburgare, Godis, Läsk, 

m.m  

 

VÄLKOMNA  
 

Äventyrstorpet Erik-Jonsch 
 

Mobil: 070-289 54 68 
www.aventyrstorpet.se 
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INSAMLING TILL KARELENS FOLK. 
KLÄDER 

SYBEHÖR 
SÄNGKLÄDER 

HYGIENARTIKLAR 
 

Som många vet så åker jag nu och då till Karelen i olika uppgifter, jag 
kom hem i dec. 04 och med mig har jag en vädja från akutsjukhuset i  
Petrozavodsk,  
Sjukvårdsgrejer kommer  ev. att fås av Landstinget, Landstingstvätten 
kommer att ställa upp med sängkläder/kläder när det byts.  
Det begärdes 300 lakan bl. a. jag har sänt det i underlakan.  
Men det behövs påslakan och örngott, och mer underlakan.  
Akutsjukhuset har inte lakan, patienterna har fått ta med egna om de har 
haft något.  
Det som blir över står sjukhuset i Matros och väntar på och givetvis barn-
hemmen.  
Mottagningshemmet vädjar om tyger - sybehör -mönster -garn - sticknålar 
- virknålar. Till det hemmet kommer man när det har hänt något hemma så 
att man inte kan vara kvar. Där finns också flickor som det gått dåligt för 
och dessa flickor får en chans att räta upp sig och det är dessa som syr klä-
der, de har endast haft tillgång till gamla kläder som de sytt om till barn-
kläder, så även stuvbitar är välkomna jag kommer att köpa en rysk bok om 
lapptäcksteknik, så kan man ta reda på ännu mer.  
Och givetvis kläder, vuxenkläder lika välkommet som barnkläder.  
 
Parkeringsvakten frågade lite försynt om vi hade något varmt som han 
kunde få, han var illa klädd och kallt var det, vi hade tyvärr gett bort allt 
men veckan efter fick han från min man hans täckjacka och täckbyxor. 
Rodnande ock lycklig tog han emot de varma kläderna.  
Att det låg ryska pengar i fickan det fick han upptäcka senare.  
Det är så många historier om alla dessa fantastiska människor, det kom-
mer fram hjälpen ofta direkt från våra händer, vi lämnar också in kläder 
till socialen.  
Är någon intresserad att resa med är ni välkomna. 
 
Kontakta mig Monika Grannas på tfn 65845 
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ÅRSMÖTE 

 

I Sikfors Folketshus 
 

Onsdag 9/2 2005 kl. 13.00 
 

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 
Vi serverar lunch och kaffe 

Allsång, Lotterier m.m. 
 

Alla hjärtligt välkomna  

 

Vargbackens  
ryttarförening  

 

              Kallar till Årsmöte 
Torsdag den 17/2 KL. 19.00 

 I klubbstugan                      

                              Vi bjuder på fika 
Alla nya som gamla medlemmar är  

varmt välkomna 
Styrelsen 

Sikfors 

Styrelsen  
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SIKFORS  
HUSMODERSFÖRENING 

 
KALLAR TILL ÅRSMÖTE 

MÅNDAG 14 FEBRUARI KL 19.00 
I 

SIKFORSGÅRDEN 
 

SEDVANLIGA  
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

 
VI UPPMANAR ALLA MEDLEMMAR ATT 

NÄRVARA FÖR ATT ÄVEN BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN 100 KRONOR PÅ  

MÖTET 
TILL KASSÖREN 

 
VARMT VÄLKOMNA 

STYRELSEN 
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• Restaurangen helg Öppet den 5-6 /2 
   Lörd. Kl. 11.00- 18.00    Sönd. Kl. 11.00-17.00     
                             ”À la carte ” 

   
  • Afterwork Lördag den 26/2 kl. 17-23   
    Sallad och grytbuffé Pris: 69:- exkl.dryck.  
 

Trubaduren Rev Reno 

underhåller mellan kl. 20.00-23.00                  
Beställ gärna i förväg, det finns bara 52 platser i restaurangen. 

  
• Sportlovsöppet  
  Lördag den 12/3   kl. 11.00-18.00  
  Söndag den 13/3   kl. 11.00-17.00.  

 
 

Sikfors Camping & Konferens 
Kockvägen 9 

942 94 Sikfors       
Tfn 70240 



Sida 8 

 

Välkomna hälsar 
Styrelsen för  
Sikfors Intresseförening 
 
 Samarbetsanda, vilja och framtidstro 

SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
 

kallar till 
 

ÅRSMÖTE 
 

TORSDAG 24 FEBRUARI KL 19.00 
Folkets hus 

 
Årsmötesförhandlingar  

enligt stadgarna 
Sikfors Utveckling AB 

Projekt Gamla Kraftverket 
och ännu mera informationer  

 

Kom och gör er röst hörd och tyck till!  
Vi bjuder på fika 
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SIKFORSVÄGENS  
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 
KALLAR TILL STÄMMA 

 
TID: TORSDAG 24 FEBRUARI  

 
STRAX EFTER INTRESSEFÖRENINGENS  

ÅRSMÖTE SOM BÖRJAR KL. 19.00 
 

PLATS: SIKFORS FOLKETS HUS 
 

SEDVANLIGA  
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

 
VÄLKOMNA 

                                          
                                         STYRELSEN 
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 ÅRSMÖTEN  

TVÅ PÅ SAMMA KVÄLL 
 

Sikfors SK  
och 

Sikfors Folkets Hus Förening  
 

Håller årsmöte  
onsdag 2/3 kl. 19.00  

på Folkets Hus. 
 

Alla hjärtligt välkomna gammal som ung,  
medlem eller inte medlem.  

Kom på mötet och ge oss era synpunkter på  
våra verksamheter och kom gärna med  

nya idéer och förslag eller kom bara för att lyssna. 
 

Vi bjuder på fika. 
 

VÄLKOMMNA 
 

SSK/Styrelsen  &  SFHF/Styrelsen 
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Februari:  
  9/2 Årsmöte PRO kl. 19.00 i Folketshus  
14/2 Årsmöte Husmodern kl. 19.00 Sikforsgården             
24/2 Årsmöte Sikforsintresseförening kl. 19.00 Folketshus 
24/2 Stämma Sikforssamfällighetsförening efter årsmötet  
 
Mars: 
2/3 Årsmöte SSK och SFHF kl. 19.00 i Folketshus                                                   

Aktivitets kalender 2005 

SSK informerar 
Vinnare i SSK:s medlemslotteri  2004 blev Lennart ”Laban” Nils-
son. Vinsten var en kniv från Sikforskniven  
 
Medlemsavgiften för 2005  
50:- / person   
150:- / familj 
Betala gärna med inbetalningskortet som bifogas i  tidningen eller 
på årsmötet som är den 2/3 kl. 19.00 
Alla som betalar före sista mars är med i utlottningen av en kniv 
från Sikforskniven. 
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Månadens erbjudande  

 

 Petterssons Blodpudding   pris  21.90:- /kg 
Petterssons Tornedalsfalu  pris 32.90:- /kg 

 
Välkomna 

 

Märit med personal 
 

Öppettider Vardagar 10.00-18.00 lördagar 9.00-13.00 

När du behöver 
hästkrafter ring 
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Den 8 januari genomförde Vargbackens ryttarförening Varghoppet 
en blåbärshoppning för alla, man tävlar bara mot sig själv ingen är 
förlorare alla vinner, man kan se det som en träning där man kan 
använda protokollet som en fingervisning vad man skall träna på, 
så att man kan förbättra sig till nästa gång. Man kunde ställa upp i 
två olika klasser 50 cm och 80 cm. Det var 13 st ekipage som ställ-
de upp en del hade bara hoppat något enstaka hinder dagarna 
före. Både ryttare och åskådarna tyckte det var en trevlig dag.  
 
Nedan ser vi några bilder från tävlingen….. 

Varghoppet 

Här ser vi Grello och Nisse vänta medan ryttarna går och memore-
rar  banan i första klassen. 
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Bilden ovan har vi väntande hästar  Portos är den vita  sen är det ? 
Nedre bilden ser ni startfältets minsta häst Picasso som rids och 
ägs av Anna Nilsson  
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Mer bilder från tävlingen kommer att finnas på  Sikfors hemsida  
under Sikforstidningen nr 1 februari 2005 

Här ser vi dagens enda manliga ryttare Nicklas Pettersson rida på 
Fireja som är ett  15-årigt nordsvenskt sto. 

Det blev lite mörka bilder men om ni tittar på  tidningen  som ligger 
utlagt på  Sikfors hemsida så syns de lite bättre. Jag ska träna 
på att få bättre bilder och lära mig något bildbehandlings-
program.  

Red/Carina 
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Här har vi några bilder till som bara finns med i webbtidningen… 
För att inte krympa bilderna mer så är det inge text, men ni känner nog igen dem. 
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