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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  2007 
 

            December:   Intresseföreningen 
                  Jul och nyårs uppehåll  
      Nästa  nummer 2008 i Februari 
                            med stoppdag 20 januari 

Välkomna in med material 
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   Öppet brev till alla i Sikforsbygden från Åkersberga 
 
Hej på Er hemma i byn 
  
Vad glad jag blir då jag läser att det planeras för en hemvändardag. 
Tänker genast på min släkt att "alla" kom alltid hem till farmor o far-
far (Arvid o Märta ) till midsommar på 60 o 70 talet och jag tror alla 
andra utflugna bybor gjorde detsamma. 
Farfar skulle ha fyllt 100 år 2 november samma som Astrid Lind-
gren skulle ha gjort idag. 
  
Det finns mycket man kan göra av en sådan här dag förutom att 
bara umgås, återuppliva dansen på Udden, varför inte en dans-
bandsvecka typ Malungs dansvecka  Jag har många idéer om det-
ta tror jag ska ta en kontakt med Hilding Holmqvist och försöka få 
honom intresserad.  Som gammal Backträsk bo så var han ju med i 
Sikfors på den tiden det begav sig också, kan jag tro 
  
Varje höst då jag hjälper Rolf med potatisupptagningen får vi ju 
med en och annan tältpinne och då kommer direkt på näthinnan 
mina barndomsbilder av tält från Udden ända bort till Brölunda med 
all den fest o glädje inte minst för oss småpojkar på den tiden som 
tjänade storkovan på att samla buteljer.... 
  
Jätteroligt att även höra att kraftverket är "återuppståndet" och räd-
dat för framtiden även det var en hemlig och spännande byggnad 
för oss barn på 60 talet 
  
Angående campingen så är det trist med den utveckling det blev, 
byn behöver den om inte för alla extra kronor den kan generera till 
affären, men inte minst då jag var hemma i höstas på min första 
älgjakt och man hör flera som besökt restaurangen i sommar med 
gäster och antingen var den stängd eller så fanns ingen mat..... 
Att även poolen hålls igång är ju viktigt för barnen i byn . 
  
 
Älgjakten, min första någonsin tog jägarexamen i april och blev in-
släppt i jaktlaget direkt. 

Fortsättning på nästa sida 
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Vilket gäng, vilken glädje att träffas före 06 på morgnarna och gå ut 
på passet, tystnaden, spänningen på kommunikationsradions med-
delanden från hundförarna,  
Allans förmaning ja första åren ska du vara glad om du ser en älg 
överhuvudtaget. 
Jag såg älg alla dagar utom första lördagen då ingen syntes till. 
Söndagen åtminstone en älg inom skjutavstånd men trots militär 
bakgrund så låg det den gången ingen kula i loppet i min bössa..... 
Snacka om att  man kan bli arg på sig själv men misstaget lär ald-
rig upprepas. 
 
I lördags 10/11 var jag med på älgjakt i Norrtälje och står på ett 
pass alldeles bredvid en travträningsbana,  när älgkon kommer mot 
mig och jag precis ska trycka av kommer två damer med hästar 
och sulky och möter älgen som då tvärvänder. jag avstod att skjuta 
(trots patron i loppet ) för att inte skrämma hästar o tjejer, de blev 
nog tillräckligt skraja i alla fall i mötet med springande älg jagad av 
hunden 
  
Jag lovade vid älgjakten att skriva  
ett brev till kommunen angående  
campingen.  
Av olika skäl har detta inte blivit av 
men jag lovar att skicka iväg detta  
under veckan till Roslund med fler i 
Pite kommun samt kopia till  
lokaltidningarna 
  
Ha det så bra 
Vinterhälsningar från Åkersberga 
Conny Söderström 

Tummen upp för alla som 
jobbar och bidrar för att  
Sikforsbygden ska fortsätta 
att utvecklas till en trevlig 
plats att bo och verka. 
 / S-bo  
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 FEST I BYN! 
 

  Lördagen den 8/12 
 KL 19.00 

 Sikfors folketshus 
 

  TA HELA FAMILJEN  
OCH GODA VÄNNER PÅ  

 80-ÅRS JUBILEUM 
  

Vi fyllde ifjol men vill så gärna fira  
med just DEJ!! 

 

Det blir super god mat från  
 Märit och tårta från egen tillverkning. 

När maten är avklarad så spelar 
 

TAJT 
Spelar Country, Rock,m.m 

 Som består av  
Jan Lindberg och Pär Eriksson 

 

Pris:150kr/vuxen 
Barn t.o.m. 10 år  gratis 

Ungdom t.o.m. 15 år Halva priset 
 

Anmälan till:  Nina, Lina eller Åsa 
                           70189,  37472,   70079 
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SIKFORS MISSIONSHUS BYGGNADSFÖRENING 
 
Efter 65 års verksamhet har föreningen upphört, beslutet togs den 
14 november 2007. Som Linnea Andersson sa, en epok är över. 
 
DUF, De ungas förening inom EFS Evangeliska fosterlandsstiftel-
sen, fanns längre tillbaka och 1939-01-09 blev stadgarna antagna 
till Sikfors Missionshusbyggnadsförening och dess första styrelse 
var August Stenvall, Johan Nilsson, Ivar Lundström, Frans Fors-
berg och Fritz Forsberg. 
Biskopen Bengt Janzon i Luleå bad om stadgarna för att kunna 
lämna bidrag till byggandet av huset och prästerna i Öjebyn visste 
att man förberedde ett Missionshus i Sikfors. 
 
Tomten avstyckades från fastigheten 1/8 mantal Sikfors 1:10,  
fastigheten 1:47. 
Köpesumman var 351 kronor med en areal av 1348  kvadratmeter. 
1939-09-13 läser vi att nu finns lagfartsbeviset å fastigheten Sikfors 
1:50 och med gravationsbeviset 1940-02-27 började planerna på 
bygget att bli verklighet. 
 
1940-12-30 lämnade Bröderna Erikssons Snickerifabrik i Bjursträsk 
offert på fönster och dörrar. 
 
1941-02-05 intygar Biskop Bengt Jonzon att bidrag till uppförande 
av ett missionshus i Sikfors är i hög grad behövligt på grund av  
ortens storlek och dess avstånd från kyrkan. 
 
1941-04-01 tillstyrker och rekommenderar kyrkoherde Axel Löfquist 
i Öjebyn Sikfors Ungdomsförenings göranden och låtanden för  
anskaffandet av resterande medel till arbetets snara utförande och 
fullföljande i enlighet med föreliggande ritningar. 
Arbetsbeskrivning och kostnadsberäkning uppgick till 11 550 kr. 
 
1942 hade föreningen 99 medlemmar att jämföra med 2007 då vi 
var 15 medlemmar varav 4 var ungdomar och barn. 
 
Allt sedan dess är det många som arbetet för Missionshusets beva-
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rande och genom många insatser bidragit till husets bevarande. 
Verksamheter som i allra högsta grad sammanlänkade byn och 
som har haft stor betydelse för gemenskapen.  
De årligen återkommande Missionsaktionerna lämnar många fina 
minnen där Arvid Söderström svingade klubban och förnöjde med 
härliga kommentarer. 
Hilda Lundström och Märta Johansson kan nämnas som några av 
dem som tidigare verkat för Missionshuset och idag framför vi alla 
vårt varmaste tack till Linnea Andersson, Anna-Lisa Norman, Aina 
Holmgren, Judith Stenvall, Doris Olovsson och Irma Öberg för de-
ras osjälviska arbete för Missionshuset. Framförallt tackar vi Elof 
Stenvall för hans storartade insatser. 
Enligt stadgarna från 1939 fördelas intäkten vid försäljningen till 
Svenska Kyrkan och EFS. 
Vi känner glädje att en från byn Erik Arvidsson med familj är den 
nye ägaren till huset. 
 
Birgitta Jonsten Nordström 

Linnea Andersson och Margareta Arvidsson  
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Sikfors Pro Julfest 
 

Lördagen den 8/12 kl 13.00.  
Inbjuds alla medlemmar med sällskap, 

samt även blivande medlemmar,  
till Sikfors Folkets hus,  

för att bl.a. avnjuta ett läckert julbord.  
Tora och Bruno svarar för underhållningen. 

Glöm inte vinster till lotteriet. 
Anmälan senast den 5/12,  

till Eivor 700 37 eller Birgit 70100. 
Hjärtligt välkomna!   

 Styrelsen  

Efterlysning 
Vi behöver skidintresserade vuxna som kan ta över  
skidträningen av barn och ungdomar 
Ring eller skicka  mail till Nina Olofsson 
Tfn 70189  
Mail:  nina@di-nifarmen.se 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 

Butiken nära dig 
Ombud för Apotek,  

SvenskaSpel, Systembolag  
 

Välkomna in   
  Tfn 70008 

Under December 

 
 
 
 
 
 
 
 

V49 Scan hamburgare 90gr i 8-pack. 2 för 69:- 
          Hamburgedressing lösvikt  på X-pris 
 

                  Under  V50  –  V52  
Kopparbergs Julmust 1 1/2L 2 för 20:- 

Frukt: Äpplen, Päron och Apelsin för 14.90:-/kg 
 

Hos oss hittar du även  
allt för ditt 

 jul och nyårsbord 
 

God jul och gott  slut  
 

önskar vi på                         

Vargen Livs 
 

           Märit       Catrin      Fredrik 
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Bowlingkväll i Älvsbyn 
 
Måndag den 8 oktober åkte ett glatt damgäng från Sikfors 
Husmodersförening till Älvsbyn för att bowla. 
Bland dem fanns både proffs och blåbär. 
Vi fick dela upp oss i 6 lag, två i varje. 
Vi har ju flera duktiga aktiva spelare i föreningen, så dom fick 
lära oss blåbär hur vi skulle hålla kloten och kasta och mycket 
annat. 
Vi spelade 1,5 timme med glada tillrop från några supportrar 
som var med och tittade. 
Efter en lyckad bowling kväll smakade det gott med kaffe och 
smörgås innan resan gick hemåt 
 
"Visst verkar vi ha roligt i Sikfors Husmodersförening - kom 
gärna med som medlem"                           Margareta Dahlkvist 
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Sikfors SK i samarbete med  
Åsa från f.d. Sikfors Camping   

 

Julbord i Sikfors Folkets hus 
Söndag den 16 december 

Kl. 15.00  
Luciatåg kl: 16.00 

 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 5 sorters sill, hemgjord sillsallad, 
 mimosasallad, rödbetsallad, kalvsylta,  

2 sorter, korvar av olika slag, kalkonskivor, 
rostbiff, gravad & rökt lax, gravlaxsås,  

pastramilax, leverpastej 2 sorter, ägghalvor, 
köttbullar, revbensspjäll, Janssons Frestelse, 
prinskorvar, hemkokt blodkorv, kokt potatis, 

skivad ost, brieost.  
Glögg, 1 läsk/lättöl, samt kaffe & efterrättsbord! 

 

OBS! Bara 1 sittning 
 

Anmälan senast den 14 dec.             
 

Tel: 070-34 35 004 Åsa 
     Tel: 701 89 Nina            Tel: 374 72 Lina 

200:-/p 
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Nu rullade paltarna i Sikforsgården! 
 
Tack alla sikforsbor för att ni gjorde Paltdagen den 28 oktober till 
en succé! 
Vi hade även besökare från Älvsbyn och Piteå som kom till oss 
både för den goda palten samt den vackra Sikforsgården. 
 
Visst känns det roligt när vi kan träffas och trivas tillsammans i byn, 
det är något vi bör värna om! 
 
För oss i husmodersföreningen är det också ett mycket välkommet 
tillskott i ekonomin till driften på gården. 
 
"Visst verkar vi ha roligt i Sikfors Husmodersförening - kom gärna med 
som medlem"                                                               
                                                                                                    Gun Malm 

Sonny och Birgit i köket med palt fulla kastruller. 
                                                                        Foto: Carin Lövgren 
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Brittinger 
Serverar 
Palt till 
hungriga by-
bor.. 
 
 
Bilden  
nedan  
tittar vi  
in i salen  
där bybor 
gladeligen 
äter av den 
nykokta   
palten. 
Närmast ser 
vi familjen 
Malmlöf 
 



Sida 14 



Sida 15 

BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS  BYABASTU ÖPPEN 
 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR  
AVNJUTA ENÅNGANDE VARM BASTU 
 

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

ENDAST 10:-/GÅNG SOM  
OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN                                    VÄLKOMNA 

Pust och stön!                                                                              
Nu är Rallykursen i Sikfors genomförd med ett fantastiskt resultat 
och otroligt positiva utvärderingar. Klicka på Kursdeltagarlistan på  
www.race4fun.org så får ni se vilka som galant klarade kursen. 
På collaget ser ni några av alla de duktiga som gjorde den mycket 
lyckade kursen där deltagarna fick en komplett utbildning under en 
komprimerad dag.  

Nu skulle jag vilja att andra tar efter och gör BILLIGA & KOM-
PLETTA kurser så att Rallysporten tryggar återväxten.               
Jag menar nu inte att alla kursdeltagare kommer ut i skogarna utan 
några kanske som funktionärer och andra blir "bara" klokare och 
får en större förståelse för just Rally.                                              
De senare kanske är markägare, tillståndsgivare etc., och får vi 
dessa att förstå vad vi håller på med blir det lättare att arrangera 
tävlingar mm. Jag brukar säga, - Man kan gå kvällskurs i spanska 
utan att behöva flytta till Spanien eller bli spanskalärare".             
Jag menar att vi inom bilsporten SKA utbilda fler som inte redan är 
involverad, få ut informationen utanför våra egna hemsidor och tid-
ningar samt genomföra kurser ute i byarna där bl.a. markägare och 
lokaler finns. Byaföreningar vill gärna att det händer saker i byn.   

Hoppas att ni som har idéer eller kommentarer till ovan skriver det i 
GÄSTBÖCKER etc.   

Nu laddar vi inför vintersäsongen!                     /Curt Jonsson   
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Gympa dags!!! 
Intresseförfrågan???? 

 
För Dej som vill träffa trevligt folk  

och samtidigt få bättre kondition och  
kanske smidigare kropp. 

 
Jag har fått påstötningar om att köra 

 igång någon form av träning. 
Det blir gemensam uppvärmning,  

sen CIRKELTRÄNING där var och en  
jobbar i intervaller efter sin egen förmåga 

 
 

Jag har bokat lokal från den 8/1 och framåt 
 

Plats.  Sikfors Folketshus  Kl. 19.30 
 

Anmäl senast 10 dec om du/ni är intresserade. 
 
OBS!! Alla åldrar och både herrar och damer är  

Välkomna 
 

Om tiden ej passar anmäl er i alla fall kanske vi kör 2 
grupper, ev. dagtid också möjligt 

 
Frågor och anmälan till 

Nina Olovsson      0911-70189       070-5770189 
Mail   nina@di-nifarmen.se 
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Adventsgudstjänst 
 

Sikforsgården 
Söndag 9/12 kl 15.00 

 

Predikan av Hans Marklund 
 

Föreningen bjuder på kaffe 
 

Välkommen 
Husmodersföreningen 

har                                           
Lilla Julafton  

måndagen den 10 december 2007  

kl 19.00 i Sikforsgården.  

Vi hälsar både gamla, men även nya medlemmar  

välkommen 

Alla tar med sig en julklapp för 40 kronor.  
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I Sikforsbygden har vi ju ett 
fler tal byagranar uppsatta för att 
lysa upp i december mörkret. 
Rösta fram 2007 vackraste 
Byagran i Sikforsbygden. 
Det är det teamet som satt upp 
granen som vinner och får fira 
med  ??? överraskning 
Granar finns i Sikfors, 
Skomantjälen, Borgfors och 
Selsborg. 
 

Så far nu runt och kika..  
Och rösta 
 

Lämna din röst senast den 13 
december till Carina i 91:an 
 

Vinnande gran / team meddelas 
med anslag vid affären. 
Omkring den 15 december 
Även en vinnare som röstat  på 
vinnande gran dras och får ett 
pris.                      Red/Carina 

Sikfors 

Borgfors 

Skomanstjälen 

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

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

STUDIECIRKEL MONTERA SOLFÅNGARE 

Kommer att hållas i Sikfors 

Beräknad start i början på          
Januari 2008. 

3 träffar kvällstid  

Hör av er vid intresse till Ronny 
Karlsson tel: 702 51 

OBS! Cirkeln är kostnadsfri 

                                                        Ronny Karlsson 

Tummen upp för Allan och  
medhjälpare för reparation  
av elljusspåret.  
Styrelsen SSK 
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10 år 


