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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  2008 
 

              April:    SSK 
              Maj:  Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
             Juni: PRO 
           Tidningsuppehåll juli & augusti  

20 augusti manustopp för September 
September: Varg backens ryttarförening 
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Hejsan! 
 
Känner du för att hjälpa oss med  
”Gruscupen” den 17 - 20 april? 
 
Vi skulle vilja ha lite hjälp!  
 
Gärna med ett sponsorbidrag till maten 
som vi ska handla på Vargen Livs.  
 
Vi skulle tacksamt ta emot ett penningbidrag som ni kan 
lämna på affär eller till någon ur Sikfors SK;s styrelse, 
tacksam för både stora och små bidrag!  
 
Eller känner du för att ge oss lite arbetskraft så behöver vi 
hjälp i köket både lördag och söndag, vi ska utspisa 250 
fotbollsspelare varje dag, bägge dagarna lunch, men 
även lördag middag. 
 
Vi skulle verkligen uppskatta all hjälp vi kan få, och vi 
skulle tycka det vore roligt om vi kunde träffas och arbeta 
sida vid sida i ett ideellt uppdrag. 
 
Vad tror du?  
 
Kom gärna och se fotboll   
Torsdag den 17 april spelar vi matcher mellan 18-20.00 
Fredag den 18 april mellan kl: 18-23.30 
Lördag den 19 april mellan kl: 8.30- 23.30 
Söndag den 20 april mellan kl: 9.00- 16.30 
 
Hör av dig till Åsa Nilsson 070-34 35 004 eller Lennart 
Nilsson 780 43 
Nina Olovsson 701 89 eller Nisse Bergström 702 17! 
 
Vi hoppas och tror på dej! 
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Hej! 
  
Tyvärr var det nog så kallt på morgonen, -25, men framåt 
starten kl 12.00 hade den siffran halverats så att alla kun-
de trivas i Vargbacken. 28 startande och SSK grillade för 
fullt, själv idkade jag uppdragen tävlingsledare, domare 
och speaker. 

 
Vi hade alltså en vuxenklass också vilket var en 

höjdare som vi kommer att fortsätta med även vid  
sommarens LådbilsRÄJS!! 

 
  Jag vill här passa på att berätta vad SSK-RÄJS kommer 
med i fortsättningen: 
  
21/6 Midsommardagen, 
LådbilsRÄJS nerför Nesvägen, Sikfors 12-14 
 
12/7 Sikforsdagen  
Då vi lånar ut Lådbilar för provåk nerför Nesvägen 12-14 
 
23/8 (Helgen före skolstart)  
LådbilsRäjs nerför Nesvägen, Sikfors 12-14 
 
Ca 11/10 Komplett Rallykurs för förare och kartläsare, Fol-
kets Hus, Sikfors 
 
Mvh 
Curt Jonsson  

På sidan 5-6 så ser ni bilder från SnowRäjset 
Tack för reportaget / Red Carina 
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Detta är en inbjudan till  

"Sikforsdagen" lördag 12 juli 2008. 
 

Vi som anordnar denna dag är många  
föreningar, företag samt privata som vill  

behålla Sikfors levande!   
 

Det kommer att finnas ett uppdaterat  
program att hämta vid informationen i  
Folkets hus, här har du även möjlighet  

att anmäla dig till middagen med 
lite underhållning.   

Sikforsarna 
 

Har du några förslag på vad du  
skulle vela göra denna dag,  

kontakta Åsa Nilsson och ge dina  
synpunkter, kanske vi kan fixa det!        

070-34 35 004    
Maila mig på: sikfors@gmail.com          

 
Jag skulle vela komma åt fler ideer, och även fler 

mailadresser till bybor,  och dit räknas hela  
skolans upptagningsområde!  

                                                Mvh Åsa                                    
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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. 

 
 

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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Den första maj kommer 
den årliga Mcrundan  
fyrkanten runt att passera 
genom Sikfors 
Vi hoppas på vackert och 
varmt väder för de åkande.  
Någon gång efter kl 13 
kommer karavanen. 
 
Ronny 

1:a Maj rundan 
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Sikfors PRO:s Årsmöte 21/2-08 
 
Vid Sikfors PRO:s årsmöte kom det ca 45 st medlemmar. 
Tage D valdes till mötets ordförande och Yvonne H till sekreterare 
för mötet. 
I dagsläget är det  81 i medlemmar i föreningen . 
Tage D och Evert W är två nya medlemmar som hälsades välkom-
na in i föreningen. 
Maj-lis och Lennart B. valdes till justerare av protokollet. 
Dagordningen godkändes och medlemsavgiften är oförändrad på 
180kr och förgåenden protokoll godkändes. 
Verksamhetsberättelsen, kassa och revisionsberättelsen godkän-
des av mötet. 
Val av styrelsen  John L. blev omvald till ordförande på 1 år.  
Gun M. gick in som revisor i stället för Hans F.  
Det blev sedan omval för resterande.  
I valberedningen blev det Rolf Ö. och Bert L. 
 
Två studiecirklar pågår,  läsecirkel och träslöjd 
Bowlingen spelas på tisdagar i Piteå  
Boulen börjar när snön tinat bort. 
Styrelsen sköter sommarresorna 
Datum för nästan möte blir 8 maj 
Kulturfestival blir det i Sunderbyn 22/5 
 
Till Lunch serverades det köttkorv med hemlagad potatismos och 
sallad  ”mycket gott” 
Bert L. och Allan L. och Bertil O. står för lunchen vid nästa möte. 
 
Sedvanliga lotteriet samt kaffe och kaka avslutade mötet 
 
                                                                           Mvh Aina Forsberg 

 
 

Livets ironi 
När man är gammal nog att leva på sina minnen  

så kommer man inte ihåg så många 
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En liten 

Insändare 
 

Pank Pensionär 
 

Tryggare kan ingen vara  
än pensionärernas lilla skara 

Inga pengar ingen lycka  
kan någon ur vår väska knycka  
Riksdan giver men åter tager 
Det är därför jag är så mager, 
Jag tuggar välling varenda da´ 
Men det är bättre än inget ha. 

Loven är ju mycket god.  
Men ingen kan på dem längre tro 
Nån fallskärm har vi ej heller fått  
Den går till dem som lever gott 
Vi ärligt knegat och hårt vi slitit  
Det är därför de har oss svikit 

Men ättestupan har vi kvar 
Där den funnits i alla dar. 

 
75-årig pensionärska utan tänder utan hörapparat utan 

busskort  - inget kul och dessutom gräsligt ful. 
 

Söker likasinnad men med bil, tänder / hörapparat  
Att dela livets slut  utan vårdapparat 
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Sjung in våren med  
grupp 1 vid Majbrasan 


