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                                           Årgång  11   Nr  8 November  2008 

 

FIRA FIRA FARFAR  MEDMED  MIDDAGMIDDAG  
DEBUTKURS DEBUTKURS II  RÄJSRÄJS  

CAMPINGEN CAMPINGEN II  NYNY  REGIREGI  
HÖSTMÖTEHÖSTMÖTE  

BROBYGGE BROBYGGE FÖRFÖR  RALLYRALLY    
VARGENLIVS VARGENLIVS ÄRÄR  NÄRANÄRA  DIGDIG  
DAGS DAGS ATTATT  BOKABOKA JULBO JULBORDRD    
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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              

            November:   Folketshus   
            December:    Intresseföreningen               

Jul & nyårs uppehåll   
 

20:e januari stopp för februari numret               

            Februari:Husmodern 
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SSK Räjs sektionen jobbar för fullt med att restaurera inför de 
som komma skall!!! 
 
Här är en bild från brobygget mellan Kastaka och Brände (Nedre 
Svedjan, Tvärån)  
 
Där ska SSK´s första RALLY den 27/12 passera.  
 
Bron kommer självklart att kunna användas av både fordon och 
djur när vi inte kör Rally.  
 
När det är tävling där kommer naturligtvis skyltar att meddela  
mellan vilka tider vägarna är avstängda. 
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Till Salu 
 
Bord storlek 120x70cm med  2st skinnstolar  säljes för 
100kr /set. 
Först till kvarn 
 
För mer info & köp kontakta Hans Lindberg på  
tfn 0706277417 
 

Sikfors Folketshusförening 

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

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

Obs! 
Glöm inte släcka ljusen när du går ut! 
Tänk på brandrisken. 
 
Har du kollat batterierna i  
Brandvarnaren? 
 
Har du reflexer när du är 
ute i mörkret? 
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Sikfors SK  
Julbord i Sikfors  

Folkets hus 
Söndag den 7 december 

Kl. 15.00  
underhållning 

 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 4 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 1dec.             
 

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

200:-/p 
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      November är årets elfte månad i den 
gregorianska kalendern och har 30 dagar. Den 
innehåller årets 305:e till 334:e dag (306:e till 
335:e vid skottår). Namnet kommer från latinet 
och betyder den nionde månaden. 
 November kallades förr i Sverige för vintermå-
nad, och i Danmark slagtemåned.  
I Japan kallades månaden Shimo tsuki  i den 
gamla japanska kalender som den 1 januari 
1873 avskaffades och ersattes av den gregori-
anska kalendern. 
November börjar alltid på samma veckodag 
som mars, och om det inte är skottår även  
samma veckodag som februari.  
 
Fars dag infaller i Sverige andra söndagen i  
november.  
I USA firas Thanksgiving fjärde torsdagen i   
november.  
Val i USA hålls alltid på tisdagen efter den     
första måndagen i november,                             
alltså mellan 2 november och 8 november. 
 
Omkring den 17 november passerar Jorden 
meteorsvärmen Leoniderna. 
 
Den 7 november 1917 utbröt den ryska Okto-
berrevolutionen. Den ryska arbetarklassen,  
ledda av det starka bolsjevikiska kommunistpar-
tiet och Lenin, grep makten och grundade   
Sovjetunionen.  



Sida 11 

Den 9 november 1989 revs Berlinmuren,         
en händelse som brukar uppmärksammas    
årligen.  
 
Den 11 november uppmärksammas den så 
kallade stilleståndsdagen, då vapenstillestån-
det 1918 slöts efter första världskriget.      
Uppmärksammandet kallas Hågkomstens dag.  
 
Alla helgons dag infaller oftast i november, och 
Allhelgonadagen är alltid den 1 november.  
I november tar kyrkoåret inom Svenska Kyr-
kan slut med Domsöndagen som infaller sön-
dagen före 1:a advent. Vissa år infaller första 
advent i november. 
  
Enligt Gastronomiska Akademins Almanacka 
för år 1987 infaller Domsöndagen just sönda-
gen före advent.  
Då bör även Domseglet hissas.  
 
Mot slutet av månaden börjar de kristna förbe-
reda sig inför julen. I Norden börjar stearinljus 
tändas allt oftare, och många börjar spela  
julmusik lite smått. 
 
Den här artikeln är hämtad från http://
sv.wikipedia.org/wiki/
November 
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SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
 

HÖSTMÖTE 
26 november  

kl 19:00 
 

OBS! PLATSEN 
 

SIKFORS KONFERENS 
OCH FRITIDSBY 

Restaurangen 
 

Vi vill på detta sätt ge alla en  
möjlighet att träffa de  

nya ägarna i deras rätta miljö. 
 

Vi bjuder på kaffe och tårta 
 

VÄLKOMNA 


