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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  2009          

            November:   Folketshus   
            December:    Intresseföreningen 
             
                2010 Februari: Husmodern 



Sida 3 

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

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

 

 

Sikfors rör 
 

Efter många års funderande så har jag tagit det stora klivet... 
Nu under hösten har jag slutat min anställning och öppnat eget.   
Så jag tänkte börja marknadsföra mig, och då börjar jag ju förstås 
i detta världs blad. 
 
Så har ni några droppande kranar, 
problem med eran värme anläggning, 
byte av panna, varmvatten beredare. 
Eller funderat på om eller tillbyggnad. 
Så hör av er så kommer jag  
och kollar och ger ett pris. 
 
Mvh Daniel Olofsson        
 
070-2996732 

Nu har Sikforsbygden fått ännu ett  nytt företag! 
Se nedan annons. 
Vi är verkligen på gång i Sikforsbygden! 
Danne! Lycka till med ditt nya företag Sikfors rör! 
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Klubbmästerskap i Radiostyrt  
Lördag 28/11 

på  
Folkets hus  

med start kl. 11.00  
 

Tävlingen går ut på att köra 5 varv på så snabb tid som 
möjligt. Varje deltagare får 2 försök.  

Anmälan sker på plats 
 
  Det kommer finnas hamburgare och läsk till försäljning    

och i övrigt liknande som de andra klubbtävlingarna. 
 
          Vid frågor kontakta                                                                                                                 
 Roger Bergman 070-1841015, Richard Malmlöf 070 5885282  
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 INTRESSEFÖRENING 

 

HÖSTMÖTET 
 

SIKFORS FOLKETSHUS 
 10 november KL.19.00 

 

Vi kommer att ta upp bl.a. 
Majbrasan 

Fas3 arbeten 
Byagrupperna 

Ekonomin, mm" 
 

KAFFE O FIKA 
 

VÄLKOMNA 
          

Styrelsen 
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INFO från SSK 
Jag vill rapportera om en väl genomförd Funktionärskurs i Sikfors som 
var organiserad av Sikfors SK.  
Lördag den 17:e oktober var det kursdags på Folkan i Sikfors. SSK 
genomförde sin årliga funktionärskurs som leddes av Curt (rally) Jonsson.  
Vi var en 20 stycken som fick lite teori men mest av tiden var vi i skogen 
och testade våra nya kunskapar. Vi fick sätta upp skyltar och pilar inför 
den kommande Debuträjs som är den 
7 november i samband med SSK's kompletta Rallyutbildning.  
Sen körde vi tillsammans  runt banan och kollade om vi hade gjort rätt. 
Denna funktionärsutbildning var till för att få fler (utbildade) funktionärer 
till vår Stora Rallytävling den 19:e december som heter Sikforsrundan 
2009. 
  
För mer information är ni Välkommen att titta på http://www.sikforssk.se 
  
Med vänlig hälsning,   

Gijs van de Moosdijk 
Sikfors SK 

Bilden ovan från teorin  
 
Bilden tillvänster de som ska 
vara i sekretariatet. 
 
 
Vill du se bilderna i färg gå in 
på www.sikfors.com 



Sida 7 

Utsättning av skyltar 
 
 
Kontroll av utsättning 
av skyltarna 

Avslutning med en 
god grillad ham-
burgare och lite 
eftersnack….. 
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Dessa kreativa damer Monika Grannas, Kristina Karlsson, Sylvia Berg-
lund samt Heli Jountulla arrangerade åter igen en hantverksmässa men i år 
samarbete med Studieförbundet  ABF en mycket, mycket uppskattad 
hantverksfestival.  
Det var ett  20-tal utställare som visade upp och sålde sina alster. 
Alla rymdes inte inne på Folkan,  2 st utställare var utanför entrén 

Bland utställarna kunde vi hitta Maj Nilsson som målar tavlor när hon inte 
arbetar som sjukhustandläkare vid Piteå Älvdals Sjukhus. 
Målning i olja har varit en av hennes intressen sedan –70 talet. 
Numera målar hon även i akvarell & torrpastell samt blyerts. 
 

När jag är i skog och mark så vistas 
jag bland tomtar & troll, men Maj 
hon hämtar inspirationen från björn 
& varg. 
Som flitig motionär är det lätt att få 
inspirationen från naturen säger hon 
som gärna drar en trudelutt på sitt 
dragspel när hon inte åker runt i 
husbilen eller pysslar i trädgården . 
En tavla som väckte stor uppmärk-
samhet var Sikforsvargarna! 
Mycket passande då Byn en gång 
kallades för Vargbacken. 
Men historier om varg i denna by 
har inte nått mina öron ännu. Så en 
liten förfrågan, är det någon som har 
en varghistoria från vår by? Annars 
så har det nog varit mest björn fros-
seri,  i alla fall sista åren. 

Hantverksmässa 24-25 oktober 
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Eva Lidman visade något som både björn 
och varg gillar! Jo, får ull!  
Eva hade tagit med sin/min/sin spinnrock 
och visade hur man spinner på ett tradi-
tionellt sätt, spinnrocken är en modern 
Ashford modell högrock. Ullen är från 
hennes egna får. 
Det är lite roligt med denna spinnrock för 
den har varit i min ägo också!  Eva köpte 
den –84 när hon hade uppfödning av 
Newfoundlands hundar, då tog hon reda 
på ullhåren från dem och gjorde garn 
som sedan blev varma tröjor till  famil-
jen. Jag tog över den på 90-talet när jag 
hade uppfödning av bla. Angora kaniner, 
och nu när jag inte har det och Eva börja-
de med får så är den tillbaka i hennes ägo. Vem vet när Eva slutar med får 
kanske jag har en säck med häst hår!? 
 
Under mässan gick det att fynda det mesta, allt från ortens honung, tyger 
till Järnänglar. Själv köpte jag en tavla och pratade  lite med Anna-Lena 
Höglund som tillverkar tavlorna  och har Lilla Butiken i Piteå. 
Det började som en hobby och nu 10 år senare en liten butik/verkstad 
hemma på gården. Ni hittar henne även ut på marknader. 
 
De serverades mycket gott hembakat fika för en billig penning,   

Tack för ett trevligt arrangemang 
      RED / Carina 
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       Julbord  
          i  

          Sikfors 
Folkets hus 

Söndag 6 december 
Kl. 13.00 & 17.00 

 
Pris 195kr Vuxen 
160 kr pensionär 

Barn upp till 5 år gratis  
däröver  10 kr per år tex 15 år = 100kr 

 

Underhållning 
 

Julbordet innehåller:   
Skinka, 3 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 ingår, samt kaffe & efterrättsbord! 
 
 

Anmälan senast den 29 nov   
 

Välkomna 
Sikfors SK    

     
                      
                            Tel: 70215 Solveig 
               Tel: 701 89 Nina  El. 070-34 35 004 Åsa 
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Detta händer under hösten 2009 

Våra mötesdagar i Sikforsgården är följande måndagar kl 19.00 

9 november                                                                                  
Lilla Julafton 14 december                                                         

Nya och gamla medlemmar är varmt välkommen 

Övriga aktiviteter:                                                                      
OBS! Paltserveringen flyttad till                                              

Söndagen den 15 november kl 12.00 - 16.00                 
i Sikforsgården 

Söndagen den 6 december kl 15.00 Adventsgudstjänst 

Varmt Välkommen                                                        
Sikfors Husmodersförening 

PRO:s höstmöte 2009-10-22 
 

Bojan hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till höstmötet. 
 

Höstens aktiviteter har startat, bl.a. läsecirkel, bowling, snickarkurs och 
gymmet. 
Fler medlemmar är välkomna till de olika aktiviteterna. 
 

Bojan informerade om samvaron på Öjagården, ABF:s verksamhet m m. 
Valberedningens arbete inför årsmötet startar inom kort. Rolf vädjar om 
hjälp att hitta fler som kan tänka sig att ta på sig något uppdrag i styrelsen. 
 

Leif Lidman underhöll med sång och historier, ett mycket uppskattat in-
slag. 
 

Efter mat och kaffe vidtog lottdragning med många fina vinster. 
 

Som avslutning framförde Bojan ett tack till de medverkande samt till alla 
närvarande för en trevlig eftermiddag. 
 

Nästa möte blir julfesten den 3 december, anmälan till Birgit. 
 

/Kerstin 
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