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Välkommen till Skivsjöbygden!

LJUSSTUMPAR

Dagligverksamheten Älvan i Vindeln
tillverkar braständare, som ni kanske vet.
Braständarna är gjorda av återvunnet
tidningspapper, spån och stearinrester.
Vi behöver stearin så därför skulle vi
uppskatta om ni samlar ljusstumpar och
stearinrester till oss. Vi behöver även
värmeljuskoppar i aluminium.
Ni kan lämna dessa i uppmärkt kärl
vid Ica Skivsjö och Sundö byastuga.
Carina Långström

Susan och Nils Björklund
med familj
som har flyttat hit till Skivsjö

Vi hoppas ni ska trivas här!
Skivsjöbygden

Är det inte en besynnerlig paradox, att vi
när telefonen satt fast i väggen var fria
och att vi nu, när telefonen är fri och mobil
sitter fast mer än någonsin...?

UNDER SAMMA STJÄRNA

Vi som bor under samma stjärna
borde om varandra värna
Låt oss inte vara tröga
Våga le mot främlingsöga
Främlingen som korsar din stig
Kanske har lidit under krig

Han som flytt ifrån otryggt land
Han som landat på okänd strand
Vill nu knyta band
Våga ta hans utsträckta hand
Solveig Arapoglu

NYA SOPHÄMTNINGSVECKOR

Efter årsskiftet kommer soporna att hämtas veckor med ojämnt
nummer och då kan vi för att komma ihåg vilka veckor det är
genom att tänka: DET ÄR INTE SOPHÄMTNING JÄMT.
Alltså ingen sophämtning veckor med jämnt nummer.
Jan Hedqvist

Framgång är att gå från misslyckande till misslyckande
utan att tappa entusiasmen
Winston Churchill

Förintelsens minnesdag 27 januari
Det tyska förintelselägret Auschwitz i södra Polen
befriades den 27 januari 1945 och med anledning
av detta inrättade FN officiellt dagen som Förintelsens
minnesdag.

Sophämtning
ojämna veckor
alltså v.1 och 3

ICA Skivsjö

tfn.530 01

Öppet: må,on,fr
ti, to
lörd.

12.00-17.30
stängt
9.00-15.30

Öppettider v. 53
V. 53 Må-On 12.00-17.30
Nyårsaft. 9.00-14.30
Nyårsd. Stängt
Lörd.
9.00-15.30
Sönd.
Stängt
Välkommen
att handla hos oss!
/Ann-Gerd och Lena

Elljusspåret vid Lunkebo

Papperet till Skiran

Så här fungerar belysningen på spåren.
Mellan 06.00 och 22.00 kan belysningen vara tänd.

är skänkt av

För att tända belysningen så trycker man på den gröna knappen.
Det lyser då ca 3 timmar sedan släcks lyset.
(Knappen för att tända lyset sitter på boden vid spåren.)

Team Edlund Finans AB

Är belysningen redan tänd när man kommer så kan man trycka på
knappen för att påbörja en ny 3 timmars period,
och på så vis undvika att lyset släcks medan man är på spåret.
OBS! Klockan 22 släcks lyset automatiskt.
Skivsjöbygdens IF

MACKEN

Försäljningsstatistik
december
95 okt 3.332 lit.
Diesel 3.748 lit.

Dags att ansöka
om bygdeavgiftsmedel!

Skivsjöskira´
Manus till nästa blad skall vara inlämnat
till Birgit J 076-817 46 69 senast 25 januari.
E-post: birgit.jonsson@yahoo.se
Ansvarig utgivare: Studiegruppen

Sista ansökningsdagen är 31 jan. 2021.
På kommunens hemsida
finns allt ni behöver veta om ansökan
och hur det går till.

Du vet väl om att det är Gratis annonsering i Skivsjöskiran!!
Nyårsklockan

av A l f r e d T e n n ys o n

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning över land och vatten!

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, avundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten,
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar
och forngestaltningar av split och kiv.
Ring in ett ädlare, ett högre liv
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring in den tid, då andarna befrias
ur själviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidande Messias.

