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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  2005 

 
April: SSK 
Maj: Sikfors Älgjaktsområde 
Juni: PRO 
 
Juli: Semester uppehåll 
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LOKAL E-POSTLISTA 
Det skulle vara bra att ha en lista över alla som har e-post 
adress i Sikforsbygden. 
Alla som är intresserade att vara med kan mejla till  
ronny@sikfors.com  
Skriv gärna ert telefonnummer också. 
Ronny Karlsson  

KOPIATOR 
 

Intresseföreningen har inköpt en kopiator/skrivare som vi skall an-
vända i styrelsearbetet. 
Vi erbjuder alla medlemmar som behöver kopiera något att använ-
da sig av maskinen. 
Den står hos Ronny Karlsson, skicka ett mail eller kom in med ori-
ginalet. 
 
Ronny/ordf. 

INVIGNING AV BYASERVER 
 
Efter en tids provkörning så öppnar vi nu Sikfors Byaserver för bo-
ende anslutna till Sikfors fibernät. Den innehåller nu Sikfors hemsi-
da och fungerar även som mailserver för de som har adress 
@sikfors.com . Adressen kan alla som vill få det är gratis. Det finns 
även plats för de som vill lägga upp en hemsida mot en liten kost-
nad.  
Vi tar gärna emot förslag om vad vi kan lägga in på servern som vi 
döpt till ”Wolf” 
 
För att komma in på servern och kunna ladda ner filmer, musik 
m.m. så behövs det ett användare namn och lösenord som är per-
sonligt. Vi vill hålla detta inom byn för att undvika oönskade besö-
kare. Detta får ni av mig, om ni skickar ett mail  till  ron-
ny@sikfors.com  
 
Bredbandsgruppen/Ronny 
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Finlandia Bus 
Björneborgsv. 2905 
Fi-66260 Svarvar 
Finland 
 
Kultur- och naturresa till Solovetski öarna 
 

En spännande resa till Ryssland via gamla karelska 
byar till Vita havet, där det finns vita valar, och Solo-
vetski öarna med kloster. 
 
Avresedagar 30 jun – 6 juli –05  
                     4 aug – 10 aug –05     
 Resan tar 7 dagar & 6 övernattningar. 
 
Dag 1. Resa från Umeå (S) till Kuhmo (FI), 65 mil, inkvartering på 
hotell. Middag. Inträde på björnobserveringscentrum-60 euro p/p. 
 
Dag 2. Kuhmo - Kostomuksha-Rugozero - Belomorsk (40mil). 
Frukost. Avresa mot gränsen, övergång vid Vartius, rundtur och 
kaffe i staden Kostamuksha. Vidare till Belomorsk (30 mil) via ka-
relska byn Rugozero, på kvällen inkvartering på hotell i Belomorsk. 
Middag. 
 
Dag 3. Belomorsk – Solovetskij-öarna – Beluzhji udde 
Frukost. Resa med båt till Solovetski öarna via sista slussen på 
Vita havets kanal (Belomorkanal). Ankomst till byn Solovetskij. In-
kvartering på hotell. Efter det resa till Beluzhji udde, där man får se 
vita valar, höra deras röster och filma. Picnic. På kvällen resa tillba-
ka till hotellet. Middag. 
 
Dag 4. Solovetski kloster – Beluzhji udde 
Frukost. På förmiddagen guidning på Solovetski klostret. På efter-
middagen resa till Beluzhji udde (man får med sig matlåda på ut-
flykten). På kvällen tillbaka till hotellet. Middag. Där finns möjlighet 
att bada bastu. 
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Dag 5. Beluzhji udde – Belomorsk 
Frukost. Resa med båt till Stora Harö. Guidning på världens största 
stenlabyrint och Andrei Pervozvannyi-kyrkan. Resa tillbaka till byn 
Solovetskij. Lunch. Avresa till Belomorsk, inkvartering på hotell. 
Middag. 
 
Dag 6. Belomorsk – Kostamuksha 
Frukost. Avresa till Kostamuksha via Uikku-ö, promenad till 4000 år 
gamla hällristningar. Rundtur i Kostamuksha. Inkvartering på hotell. 
Middag. 
 
Dag 7. Kostamuksha – Umeå 
Frukost. Avresa till Umeå. 
 
 
Pris: 7.280 SEK p/p (för grupp på minst 20 personer). 
 
I priset ingår: 

• Bussresa Umeå – Belomorsk – Umeå 
• Båtresa Belomorsk – Solovetskij öarna – Belomorsk 
• Hotell (två- eller trebäddsrum) 
• Måltider i Ryssland (frukost, lunch och middag) 
• Guide-  och tolktjänster 

 
Bindande anmälan senast 20 juni  och 4 juli med ….500 SEK. 
Tänk på att du måste ha giltig reseförsäkring för att få visum 
Anmälningsavgiften återbetalas ej annat än vid sjukdom mot läkar-
intyg. 
 
Anmälan och information tel.  Monika Grannas  0911-658 45  
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Friluftsdag i Skomanstjälen 
 

Friluftsdagen som byaföreningen anordnade den 20/3, hos Nina och Dick, 
blev ett lyckat arrangemang i strålande solsken.  
Ett 40-tal personer deltog i de olika aktiviteterna som var skidåkning, 
sparkåkning och gång. 
Mia Persson var den enda som med sin hund promenerade hela det 5 km. 
långa skidspåret, efteråt var Mias kommentar ” de var ett fint och trevligt 
skidspår, nog kommer jag att ta skidorna med mig och åka nån gång”    
Två priser delades ut bland de startade, de lyckliga vinnarna blev Signe 
Olovsson och Ann-Charlotte Öberg  
Kaffe med hembakat fika serverades och hade en strykande åtgång, även 
lotteriet var snabbt slutsålt. 
De två grillplatserna användes flitigt, var och en fick grilla eller steka sin 
egen medhavda mat, det förekom allt från falukorv till pannkaksgrädd-
ning. 

John L.  
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De´ här var ju mysigt  eller hur Axi ? 
 

Visst ser det mysigt ut . Mia och Axi  sitter i solen och fikar tillsammans. 

Svar till Tävlingen med finn fem ägg  
 

Tyvärr så inkom det inge svar alls, om det inte är någon som har 
tömt lådan och inte lämnat svaren till mig. 
 

Men äggen kunde man hitta på sidorna  2, 5, 11, 14, 18 
 

”Ny Tävling” 
Vi provar med en till och den här gången får ni leta efter  
5 st  vårtecken som har gömt sig i tidningen.  
Räkna inte den som  visas här i rutan. 
Skriv på en lapp ditt namn telefonnummer vilka sidor  
och lämna i Intresseföreningens låda vid affären eller 
maila  till mig segerlund@sikfors.com  
senast 20 april. 
 
Så kanske det är du som vinner ett  kilo kaffe.  
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På skärtorsdagen den 24/3     
Knackade det på min dörr och vad fick jag se när jag öppnade  
dörren jo det vad de minsta påskkärringar jag någonsin sett och de  hade 
mellan landat här hos mig på deras väg mot blåkulla.  
Vilken tur att kameran var laddad, ni kan se dem på bilden nedan. 
Fler bilder på  påskkärringarna hittar ni på Sikfors hemsida. 
                                                                             Red/ Carina 
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Har ni sett min 
kvast?  
Jag tappade bort 
den under vår  
kafferast…. 

Undra om den lilla påskkärringen kom till  
Blåkulla….. 
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Visste du att... 

• Påsken är en av de äldsta kristna traditionerna och har firats sedan 
cirka 100 eKr och infaller också under den judiska påsken, då judarna 
firar uttåget ur Egypten. 
 
• Ordet påsk kommer från det hebreiska ordet "pesach" som betyder 
"skonande förbigång" och som syftar på  
gamla testamentets berättelse hur de hebreiska barnen skonades då 
den, av den judiske guden, sända dödsängeln mördade alla förstfödda 
gossebarn i Egypten för att förmå farao att släppa judarna ur fången-
skapen.  
 
• Den kristna världen högtidlighåller Jesus död och uppståndelse men 
för många handlar det lika mycket om att fira vårens efterlängtade 
ankomst. 
 
• Våra påsktraditioner, är liksom de flest högtider, en blandning av 
religiösa inslag och gammal folktro. 
 
• Veckan före påsk kallas för Stilla veckan och varje dag har sitt namn 
och sina traditioner.   
 

 

Aktivitets kalender 2005 

ÄGG! 
Vår tradition att äta ägg till påsk kan till en del förklaras med 
att hönsen började värpa ordentligt  
igen efter vintern vid den här tiden och att vi under den tid Sve-
rige var katolskt inte fick äta ägg under den 40 dagar långa fas-
tan som föregick påsken. När det sedan blev påsk passade man 
på att festa på ägg, det verkar inte ha varit vanligt att äta kokta 
ägg vid andra tider på året. Det har också varit tradition att ge 
bort ägg som gåva och då smyckade men dem ofta genom att 
färga eller måla dem, särskilt i Skåne och Halland har det varit 
vanligt att måla ägg sedan 1700-talet. 
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På  Påskdagen den 27/3 åkte jag och Fredrik ner till Campingen  med pim-
pelspön och borr, vi skulle delta i vår första pimpeltävling. 
Det var en mulen men ändå ganska varm dag. 
Vi han precis göra klart med alla förberedelser då start skottet hördes. Hu, 
vad jag var laddad. 
Det tog inte lång stund förrän det hördes ett glatt rop Ella, Ella, du har 
napp, vilken stor abborre du har fått. Jag lovar er att det var dagens yngsta 
medtävlare. Det dröjde inte länge så fick Fredrik en fin harr, det var jätte-
kul för nu visste jag att en av oss var med i tävlingen och skulle få väga in 
fisk. 
Efter en stund så började reven uppföra sig konstig ena stunden verkade 
det vara botten napp och andra stunden så verkade det som det var strömt, 
tog upp pirken och kollade kroken, den var tom. Mycket mysko.  
Nu började det bli tråkigt. Fredrik han testade att byta hål några gånger.  
Men jag tänkte nog ska väll någon simma förbi här, men icke det. 
Fredrik ropade –Mamma kom hit man ser fiskarna på botten.   
                                                                                                                                   Forts.nästa sida 
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Fortsättning från föreg. sida 
Jag svarad, luras du eller ser du verkligen fiskarna i hålet? 
Jag kände att jag var tvungen att byta hål trots allt.  
När jag plockat ihop mina grejor och tagit ett nytt hål i besittning så blev 
det så där konstigt med reven igen och då tog jag mig en titt ner i hålet. 
Då såg jag botten ordentligt och en fisk som for omkring och drog i betet 
som jag agnat med, den försvann med maggoten och det var bara att agna 
om. Nu blev det intressant. Ner med kroken i hålet och den här gången så 
låg jag och kikade ner i hålet hela tiden, det tog inte lång stund förrän det 
dök upp en ganska så stor fisk. 
Nu var jag beredd. Fisken närmade sig betet för att kolla in om det  
var ätbart och när den  öppnade munnen och slukade betet så drog jag till, 
den var stark men upp genom hållet kom den. Det var en harr. Jag kunde 
inte låta bli att ropa ut min förtjusning över denna lilla harr. 
Snabbt ladda om, och det blev en abborre på samma sätt. 
Nu må ni tro att det blev kul att pimpla. 
Jag kom underfund med varför reven betett sig så konstigt, det va dessa 
nedrans mörtar de är hala som ålar och svåra att få på kroken. All fisk räk-
nas så även en mört har sin vikt i guld. 
Det blev lugnt, så jag låg där kikandes ner i hålet och funderade på att 
byta då hände det, en stor skalle dög upp och på en bråkdelen av en se-
kund så lukades betet och jag rykte till men blev så uppspelt att fisken 
som var en stor harr fastnade på tvären och jag tappade den…. Ja, ja jag sa 
några fula ord. 
Då hördes ett skott och tävlingen var över. 
Fredrik och jag gick upp till invägningen, det var många som hade fått 
fisk. 
Efter att vi ätit en god hamburgare så började  prisutdelningen. 
Fredrik kom i sin klass på fjärde plats, hans enda harr slog mina två fiskar 
med 50 gram och jag kom på nittonde plats. 
Vi hade en mycket trevlig  pimpelfiske dag. 
 

 
Sikforsnappet arrangerades av Sikfors Camping i  samarbeta 
med Naturfiskeguiden / Kaj Kottelin 
 

Det var 37 st startande i  öppen klass. 
Det var 21 st som fick fisk men alla fick pris, hela pris listan finns på  
Sikfors Campings hemsida . Samt fler bilder hittar ni på Nät tidningen. 
 

Red/Carina 
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Resultatet i Sikfors-nappet  
Barn / Ungdom   9 st  startande 
1. Angelica Lindström 290 gr  
2. Jenny Lindgren 260 gr & Ella Larsson 260 gr 
4. Fredrik Segerlund 205 gr 
5. Malin Andersson 180 gr 
6. Jennifer Sundberg 100 gr 
7. Jesper Ström 40 gr 
8. Josefin Pettersson 0 gr 
9. Filip Hansson 0 gr  
 
Öppen klass 37 st startande 

1. Joakim Nordberg 1085 gr 
2. Nillan Nordberg 900 gr 
3. Stig Edin 605 gr 
4. Olov Larsson 590 gr 
5. Ulf Rönnkvist 465 gr 

På bilden ser vi Ella och 
hennes familj, jag tror hon 
var först med att få fisk 
för det var första som hör-
des att det blivit fångst. 
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Här ser vi Angelica Lindström vinnaren i Barn/ungdoms klassen 
Hon kammade hem segern med 290 gram  
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När det gäller 
hästkrafter 

Ring 

Till alla Sikforsbor! 
Vi bjuder på Kaffe & Ruta 

söndag den 10 april mellan kl: 12-15 
Vi håller en stuga öppen, samt hotelldelen ett kombirum  

och kåtan för er som vill titta och se hur vi har det! 
Hoppas att ni kommer! 

 

Med vänlig hälsning 
Åsa & Mikael  

 
Vi har även Öppet alla Lörd 11-18 samt Sönd 11-17 i april. 
 

Valborgsmässoafton  
har vi öppet i restaurangen  

mellan kl: 21-24 för er som vill umgås och ta en öl,  
vi spelar musik från stereon! 

Välkomna! 
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LITEN VÅRÄNGEL 
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Här är ser ni 
mera bilder på 
Påskkärringarna 
som mellanlan-
dade hos mig på 
skärtorsdagen. 
 
De yngsta var 
nog inte så flyg 
kunniga de åkte 
säkert på släp i 
transportvag-
nen. 
Hoppas de fick 
en härlig påsk. 
 
Fler bilder på 
nästa sida. 
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Här ser ni transport vagnen, tänk vad häxor och kärringar  är   
moderna nu förtiden…. 
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Jag tror det här är ledar Påskkärringen eller vad tror ni……. 
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Här ser vi fler bilder från Sikforsnappet som arrangerades av  
Sikfors Camping  í samarbete med  Naturfiskeguiden. 
Här är Fredrik på  G.  Nästa bild så har Rebecka sin hund som 
hjälp med pimpelfisket. ”Pimpelhunden” heter  Bella. 
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Det var en mulen dag därav de mörka bilderna, men det var gans-
ka varmt , man behövde inte frysa. 
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Här har vi en bild från prisutdelningen, där lilla Ella och  Jenny ska 
välja sitt pris, de får hjälp av en äldre tjej. 
Åsa är speaker och Micke sköter prisbordet. 
 
Tack för en trevlig Påskdag och hoppas att detta blir en tradition  
med pimpeltävling i Sikfors. 

 


