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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
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 
     

   20 augusti manustopp för September 
 

September: Varg backens ryttarförening 
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Första examen i Ur och Skur 
- Stig Söderberg - 

I fagraste sommarväder avslutade den nya skolan i Sikfors sitt för-
sta läsår. Naturligtvis ute i det fria som det ankommer en ”I Ur och 
Skur-friskola”. Skolans grundidé är att barnens behov av kunskap, 
rörelse och gemenskap bäst tillfredsställs genom vistelse i naturen.  
- Det har varit ett spännande och händelserikt år. Grunden är nu 
lagd och nu kan det bara bli bättre, säger en nöjd friskolerektor 
Lena Wiksten. 
- Vad har överraskat dig mest under det första året? 
- För mig var byskoleformen en nyhet. Att alla känner alla känns 
fantastiskt. 
Ibland blir det kanske lite svårt att skilja på skola och fritid, men det 
får man ta. 

- Vad väntar nästa läsår? 
- Till hösten kommer vi även att driva förskoleverksamhet i 
friskolans regi. På så sätt kan vi erbjuda alla åldrar vår speciella 
pedagogik. Jag tror att det kommer att gynna helheten i vårt 
lärande. 
Vidare har vi utvecklat skolgården till att bli en ännu bättre miljö 
för lek, lärande, vila och odlingar. 

Dans och musik 
Att dans och musik fått fäste i den nya friskolan visade eleverna 
prov på vid en bejublad föreställning i Sikfors Folkets Hus för 
någon vecka sedan. 
Föreställningen kulminerade när skolans tjejer dansade loss till 
musik av Abbas ”Mamma Mia” och grabbarna kontrade med ett 
häftigt framförande till musik ur musikalen ”Grease”. 
 
- Dans och musik är viktigt för barnens utveckling, konstaterar 
Krister Hansén, en av friskolans många drivande krafter. 

Hjäm och flytväst på! 
Med uppmaningen ”hjälm när ni cyklar och flytväst när ni är i båten” 
önskade rektor Lena alla en skön ledighet. 
 
Bildtext till den digitala bilden: Sikforsskolans elever sjunger ut det 
gånga läsåret 
Foto Petra Söderberg 
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Bildtext till pappersfotot: Johan Andersson, Joel Nilsson, Gustav 
Bergström, Oliver Olofsson, Johan Eriksson-Sager samt Olle Öh-
lund (skymd) dansar loss till musik ur musikalen ”Grease”. 
(jag kommer strax ner till redaktionen med pappersbilden) 
Foto Stig Söderberg 
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Fotbollensdag                                       
lördag den 23 augusti kl 16.00 

Kom och titta och umgås, även om ni inte spelar! 

Vi återupprepar succén från Sikforsdagen                                               
med mixad fotbollsmatch. 

Fram med skorna igen och ladda för ny match!                                      
Nisse har rött kort, men vi har skickat in en dispansansökan                       

och han får spela igen! 

Ring runt eller maila till alla ni känner och be dem dra                          
på sig skorna och komma. 

Vi avslutar kvällen med Surströmming på "Folkan" kl: 19.00  

Pris:75:- medtag egen dryck, vi tar gärna anmälning ring 780 43. 

Prisutdelning av "Måltipset" andra omgången,                             
hålls i pausen på mixmatchen. 

Kom alla ni som hamnade på 10- i topp listan. 

Välkomna önskar SSK . 

 

                                                                                                                                      

Damlaget spelar                       
hemmamatch                       

denna helg                                  
se affisch! 

Sikfors SK - Svensby SK 
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SSK utökar verksamheten med bilsport 
Sikfors SK har anslutit sig till Svenska Bilsportförbundet,  
vilket betyder att SSK utökar sin nuvarande verksamhet, fotboll 
och skidor, med bilsport. 
Man kan fråga sig varför man skapar en motorklubb när det redan 
finns stora och duktiga klubbar inom Fyrkanten.  
Svaret är att SSK/RÄJS skall försöka fånga de ungas intressen 
tidigt i åldrarna på hemmaplan, detta för att undvika transporter. 
SSK/RÄJS vill även att bygdens boende skall vara stolta ambas-
sadörer för sin bygd och arrangera enkla bilsportevenemang som 
exempelvis de två lådbilstävlingarna (se bilaga!) på midsommar-
dagen och söndag före skolstart, samt kurser inom bilsport och 
ev. någon enkel tävling på Bodträskets is.  
Som sagt, vi SKA vara lyhörda och lyssna på vad våra medlem-
mar/bygden vill göra, och stötta dem på bästa sätt! 
SSK/RÄJS står också bakom byggandet av en "Dirtbana" med 
ramp för cyklar.   
SSK/RÄJS 
Curt Jonsson 
Tfn.  a) 070-360 69 19     b) 0911-70 215         

Ekipage  
Herr  

”Larsson” 
Apan 

 
Från  

Lådbils Räjset 
080621 
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Hej! 
Som den absolut första som åker biltävling för SSK så känner jag 
mig tvungen att delge alla Sikforsare mina blyga resultat . 
Klassen jag åker i Racing Specialtävlingar är en hopslagen klass 
där både Volvo Original och Klass Ekonomi (min klass) tävlar  
tillsammans och jag återfinns oftast i resultatens mitt.  
Placering 10 & 12 
Nu gäller det för ALLA Räjsintresserade Sikforsare och andra att bli 
 medlem i SSK, detta är synnerligen viktigt för att vi ska kunna ha 
en sektion för RÄJS, dvs. bil, cykel, snowrace, lådor mm. 
Med varma hälsningar 
Curt Jonsson 

Snyggt med lila färg på bilen/ :-) red Carina 
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Foto: Birgitta Jonsten-Nordström 

Det var en lyckad dag mer om det i nästa nummer. 
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Möte för Sikfors                                 
alla föreningars styrelse! 
Måndag den 25 augusti kl 19.00                         

Sikfors Folketshus 

Minst 1 från varje förening,                                     
och snälla kom från varje förening! 

Sikforsdagen org. 

 

Hallå alla som gått i Sikforsskolan! 
 

Vi behöver klassfoton att kopiera, alla ni som gått 
ut skolan från 1959 till 1990. 

Låna ut din bild till Lena Viklund eller 
 Marianne Johansson så kopierar de, vi vill ha 

ännu fler bilder att visa i skolan! 

Sikforsdagen 11 juli 2009 
 

Sprid detta redan nu, det blir inget utskick via brev. 
Ni får gärna lämna mailadresser till  
Åsa Nilsson så skickar hon ut info. 

Prata med släkten, utflyttade Sikforsare,  
så gör vi om den lyckade dagen! 

sikfors@gmail.com 
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Åsa Persson med pianist! 
 

Sikfors folkets hus  
söndag den 19 oktober,  

se nästa Sikforsblad  
om tid & pris. 

Välkomna SSK 

 
Hantverksfestivalen 18-19 oktober 

 

Sikfors Folketshus kl: 10-15 varje dag. 
Pris:20:- gäller hela helgen! 

 


