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BILDER BILDER FRÅNFRÅN  HALLOWEENHALLOWEEN  
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SSK 80SSK 80ÅRÅR  
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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 
 
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 tidningen 2006 
 

             December: Intresseföreningen 
             2007  Januari inget nummer  

   20/1 är stoppdatum för februari tidningen. 
Februari:  Husmodern 

Mars: Byaf. Skomanstjälen 
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När det gäller 
hästkrafter!  

Ring 

 
 

BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  
ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN ÅNGAN-
DE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 
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Nu är I Ur och Skur Forsen basar äntligen igång. Det 
var en otroligt vacker höstdag och både gammal som 
ung hade kommit för att besöka oss. Allt vi sålde hade 
barnen tillverkat själva tex hemmagjord lingonsylt som vi 
själva varit och plockat i skogen, blåbärskaka av egen-
händigt plockade bär men även mycket annat gott. Ele-
verna hade även tillverkat naturvävar, lingontavlor, jul-
kort samt annat julpynt. 

 

Här ser vi en bild av de vackra naturvävarna som gick åt som 
smör i skolsken. 

I UR OCH SKUR FORSENS BASAR 

Vi hade även fika till försäljning som besökarna avnjöt i solen. 
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Alla verkade mycket nöjda över denna dag. Det var ett trevligt 
sätt att träffas och sitta och prata en stund. 
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Eleverna själva hjälpte till att sälja sakerna som de hade tillverkat. 
Lingonsylten var populär. 
Pengarna som skolan får in kommer att användas för att göra 
någonting roligt med barnen.  
 
Nu väntar vi redan på nästa basar som kommer att vara en  
julmarknad. Se annons  
Vi kommer att ha försäljning av fika och en massa pyssel som 
eleverna själva har tillverkat. Alla är hjärtligt välkomna.  
 
Vi som jobbar på I Ur och Skur Forsen tackar alla som har varit 
och besökt oss och bidragit till elevernas skolkassa. 
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I Ur och Skur Forsen  

Är det  

 
Torsdagen den 21 december 

klockan 16.00 -19.00 

 Samt invigning av skolan 0-12 år 

Alla är hjärtligt välkomna 

Hälsar 

    Elever och lärare 

 

Julmarknad  
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Sikfors SK 80- år 
 

Lördagen den 25 nov var det tänkt att Sikfors SK tillsammans med 
Folkets Hus skulle ha en fest på Folkets Hus, med mat dans o.s.v. 
Tyvärr så var det för få anmälda till denna fest, så festen fick ställas 
in. 
Styrelsen för Sikfors SK samt sektion samlades på Udden för en bit 
mat och lite utmärkelser. För fyller man 80-år kan man ju inte bara 
låta det gå förbi. För maten stod Micke Nilsson för ( Kanonbra ) . 
Utmärkelserna som delades ut förrättades av Jan Löfgren som   
representerade Norrbottens Fotbollsförbund samt Norrbottens     
Idrottsförbund. 
De som fick utmärkelserna var : 
Diplom Norrbottens Fotbollsförbund – Nils Bergström ( Sandra 
Bergström representerade Nisse ) 
Guldmedalj Norrbottens Fotbollsförbund – Lennart Nilsson 
Stora Ledarmärket Norrbottens Idrottsförbund – Gösta Karlsson 
 

Efter utmärkelserna och kaffe satt vi och diskuterade Sikfors SK 
framtid och många fina förslag kom fram. De olika förslagen får vi 
presentera vid kanske ett allmänt möte. Har ni synpunkter eller för-
slag hur Sikfors SK ska jobba med hör av er. 
 

Sikfors SK 
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HALLOWEEN I SIKFORS 
Här är några bilder insända till tidningen av Birgitta N-J 
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Hua hua vilka läskiga typer, men de ser i alla fall glada ut 
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            Tänk på att synas i trafiken! 

 

Tävlingen som gick i Halloweenstecken 
 

De rätta antal pumpor som var gömda i tidningen var 16 st 
  
 
 3st på framsidan 
 1st på sidan 2 
 1st på sidan 3 
 1st på sidan 4 
 1st på sidan 5 
 2st på sidan 6 
 1st på sidan 8 
 2st på sidan 9 
 1st på sidan 10 
  3st på baksidan 

Vinnare  av reflexväst i den 
här omgången blev 
 

       SARA ELVELIN 
   
  Stort  
 grattis  
    till dig  
 

Reflexvästarna är sponsrade av  NTF Norrbotten. 
Samt av CS Häst & Fritid. 



Sida 12 

Nu är det snart JUL igen tiden går så fort… 
Dags för tävling en sista gång för 2006. 
Den här gången är det ett pepparkakshus 
Som gömmer sig på flera ställen. 
Så här ser det ut. 

När du hittat alla som du tror 
kan finnas, ska du antalet 
skriva upp för att minnas. 
Och lämna till mig så kanske 
jag drar dig.  
Och du blir en lycklig vinnare 
av en reflexväst. 
 
Tänk på att synas i trafiken. 
 
Sista dagen för inlämning av 
svaret är den 20 december.  
 
Dragning för denna tävling 
sker den 22 december och 
vinnare aviseras på anslags-
tavlan vid affären. 

Räkna även den här 

          God Jul 
           och 
      Gott Slut 

  Önskar jag er alla 
         Red/Carina 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
 
 
 
 
 

Butiken nära dig 
 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
God Julhelg till er alla, önskar 

 Märit med personal   
Tfn 70008 

Under December 

Hållutkik efter julöppet tiderna  

V49 Bakvecka    ”Allt för julbaket” 
 

V50 Pålägg kokt & rökt skinka 9,90/hg 
        Kycklingfilé 49.90kr/kg 
 

V51  Allt för JULBORDET  
          

V52  Till Nyårsfesten  
                         

V51 och V52 Extra 
Handla för 400kr och du får köpa en 

back läsk för 19.90kr avser innehållet 
 

 

Kom in och beställ din  
julskinka & jul laxen 
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Vill avslutningsvis tacka  
alla bybor & Campare 

För den här tiden vi drivit Campingen. 
 

Och samtidigt hälsa den nya ägaren  
 

Familjen Kadji 
 

Välkomna  
på de nya året 2007 

 
Tusen tack  till alla 

 

   Åsa & Micke 



Sida 15 

Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Tummen upp 
för alla härliga barn och ungdomar i  
Sikforsbygden 
Bi och Tore 

Tummen upp för bya tidningen / Märit 

 

Tummen upp för Märit på Vargen Livs som gav oss ett 
fint bidrag i samband med paltdagen 29/10, till bevarande 
av Sikforsgården.  
/Sikfors Husmodersförening 
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God Jul  

och 

     Gott Nytt År  Till alla i Sikforsbygden 

   Önskar  Sikfors Intresseförening 


