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Välkommen
till Skivsjö!

till alla som hedrat vår älskade
Hugo Långström
för deltagande vid begravning,
vackra blommor samt minnesgåvor

Simone Andersson

Ulla
Barnen med familjer

Skivsjöbygden

Vi hoppas du ska
trivas här!

Valborgsmässoafton

All eventuell uppvaktning
i samband med min födelsedag
undanbeds glatt och bestämt.

Vi kommer inte att ha någon majbrasa på Lunkebo
då det är svårt att följa restriktionerna för max antal
vid sammankomster.
/SIF

Åsa Johansson

ÅRSTIDER
Antal årstider olika är:
Två vid ekvatorn men fyra här.
Samer har åtta utan besvär!
Efter vinterns kyla, is och snö
ofta även regn, blask, slask och tö
Vänder, alltid ny, våren åter
knappast någon alls det begråter.

ICA Skivsjö
må, on, fr
lörd.

tfn.530 01

13.00 - 17.30
9.00 - 15.30

Om våren däremot tvärtom
direkt efter sommaren kom
skulle vi inte vänta på den så.
Hösten passar bättre där,
skarven då blir mindre tvär.
Ordningen är bäst som den är ändå.
Alwar Almkvisth

Ett varmt tack för gåvorna
till minne av Hugo Långström.
Skivsjö kapellstiftelse

Öppettider under påskveckan
Må, on
12.00 –17.30
Skärtorsdag 12.00 –17.30
Långfredag stängt
Påsklördag 9.00 - 15.30
Påskdagen stängt
Annandag. stängt
Ti 6/4 öppet 12.00 -17.30
Därefter öppet som vanligt.
Välkomna!

Glad Påsk!
önskar Ann-Gerd, Sven och Lena

En gissning/person - endast för föreningens medlemmar.
Inlämning i lådan vid affären.
Sista inlämningsdag 20 april
LYCKA TILL!

SIF:s styrelsemöte
Måndag 19 april kl.19.00 i Lunkebo

SIF

Storfisketävlingen pågår under tiden 1/3-31/8 2021
Vem fångar den största abborren/gäddan inom Skivsjöbygden?
Fiskarna måste vägas in hos kontrollant och endast
medlemmar får delta i tävlingen.
Kontrollanter: Kent Lindberg, Tord Vikström och
Bo-Anders Olofsson
Lycka till med fisket! /SIF

~~~~
Man motionerar inte
för att bli yngre,
utan för att bli äldre.

~~~~
Sophämtning udda veckor
alltså v. 15 och 17

Sveriges nationalblomma
Liten blåklocka vann. Den är vanlig i hela landet från Skåne till fjällen i norr.
En skir himmelsblå papperstunn blomma som prasslar skönt i vinden.
I Skivsjöbygden ser vi den växa i tuvor vid vägkanten långt in på sensommaren.
Latinskt namn Campanula rotundifolia syftar på klocka med runda blad vid foten.
Över 81 000 röstade, drygt 58 000 i finalen. Liten blåklocka vann med nästan
14 000 röster.
Finalisternas placering:
1 liten blåklocka
2 linnea
3 styvmorsviol
4 hästhov
5 midsommarblomster

6 smultron
7 lingon
8 skogsstjärna
9 rödklöver
10 blåbär
/ Karin Fors

Dags att betala medlemsavgiften till SKIVSJÖBYGDENS IF för 2021
Vid SIF:s årsmöte beslutades om en
oförändrad årsavgift, 75 kr/vuxna och
25 kr för barn tom. 12 år.
För att underlätta administrationen får ni
gärna betala till vårt bankgiro 421-9465.
Se mallen och fyll i därefter.

Fam. Sune Arvidsson
4 vuxna
Marina Eriksson

Skivsjöbygdens IF

Ni som betalar via internetbanken, se till
att få med informationen om hur många
300.00
421- 9465
medlemmar (antal vuxna och barn) som
betalningen avser. Vill man betala för
flera familjer, så är det enklast för kassören om man gör ett inbetalningskort för varje familj. Betala gärna
under april. Vid frågor kontakta Marina 070-3644895.

MACKEN
Försäljningsstatistik mars
95 okt. 3.876 lit.
Diesel 4.327 lit.

Skivsjöskira´
Manus till nästa blad skall vara inlämnat
till Birgit J 076-817 46 69 senast 25 april.
E-post: birgit.jonsson@yahoo.se
Ansv.utg.: Skivsjöbygdens studiegr.

Papperet till Skiran
är skänkt av
Katoden
Fastigheter

