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GÅBINGO

Städdag

Måndagar kl. 18.00 -19.30
med start 28 juni
Brickorna kostar 5 kr/st
Välkommen!

vid Lunkebo
Söndag
den 13 juni
kl. 10.00

/SIF

~~~~

Ansvar för gåbingon:
28/6 Ann-Gerd 19/7 Dick
5/7 Staffan
26/7 Stellan
12/7 Marina

/SIF

FÖRSOMMAR

28/6 Ann-Gerd 19/7 Dick
Maskrosorna blommar på ängen
5/7 Staffan
26/7 Stellan
kastanjen12/7
har tänt
sina sommarljus.
Marina

En näktergal drillar så fint och vackert,
träden susar av vindens bris
- Visst ger denna ljuvliga
försommarmorgon,
en hälsning från Paradis.

Syrenerna prunkar i skönhet,
en vacker bukett tar vi in i vårt hus.
Det grönskar och spirar av liv ur jorden
som nyss varit frusen, död och kall
och fåglarnas jublande sång i dungen,
bland lövträd så gröna från gran och tall.

Styrelsemöte
Måndag 21 juni
kl 19.00
i Lunkebo
SIF

Noomi Hjertqvist

Årsmöte för
Lövö Strömsjönäs Vvo
Uppskjutet
till senare under hösten
pga Covid-19.

Eleonor Vikström var närmast och
vinner ett presentkort på ICA på 300 kr.
Grattis! /Sif

Sophämtning udda veckor alltså v. 23, 25 och 27
~~~~

Mattias 6 år hälsar på
hos sin farmor en
kväll. Han ligger
bredvid henne i sängen
och stryker henne över
kinden. Efter en stund
säger han. - Du känns
precis som en ballong
som har tappat luften.
~~~~

FISKETÄVLING

för Direktörsstigens medlemmar
från 1 maj till 1 augusti.
Vem får minsta fisken? Vikten som gäller.
Fina priser.
Invägning sker hos Bo-Anders Oppabacken.
Lycka till med fisket.
OBS!
FISKEN SKA VARA FÅNGAD PÅ KROK.

ICA Skivsjö

tfn.53001

Öppettider:
må, on, fr 12.00 -17.30
ti, to
stängt
lördag
9.00 -15.30
söndag
stängt

Välkommen!
Sven m personal

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

VÄNSKAPENS BRIST PÅ LOGIK
Vänskapen grundar sig på vad den ger,
inte vad den får.
Vänskapen hålls vid liv genom att man tjänar,
inte genom att man blir betjänad.
Vänskapen motiveras av kärlek, inte av skuld.
Vänskapen är villig att offra sig, utan att vänta
sig något i gengäld.
Den är inte logisk, utan ju mer den avstår från,
desto starkare blir den.

Dags att betala årsavgiften till Sundö Byastuga för 2021
På grund av den pågående pandemin är årets årsmöte inställt. Alla förtroendevalda förlänger sina
uppdrag. Hyror och avgifter lämnas oförändrade.
Medlemsavgiften är 200 kr per hushåll och år. För att underlätta administrationen får ni helst betala
till föreningens PlusGiro 81 09 17-5. Ange vilket hushåll och år det gäller. Det går naturligtvis också
att betala direkt till vår kassör Carl-Gustaf Frank.
Nya medlemmar mottages med tacksamhet. Du vet väl att Du som medlem har billigare hyra i
Byastugan. Vid frågor kontakta Carl-Gustaf 070-348 64 02 el. Janne 070-325 80 99

92% av vår oro inträffar aldrig
En affärsman som ständigt oroade sig beslöt sig för
att analysera sina bekymmer. Han fann att 40% av dem
handlade om sådant som aldrig skulle inträffa. 30%
om beslut i det förgångna som inte gick att ändra på,
12% gällde kritik från andra som inte spelade någon roll,
10% gällde hans hälsa som han redan gjorde sitt bästa
för att bevara. Endast 8% var verkliga bekymmer.

Glad midsommar

SKIVSJÖBYGDENS KAPELLSTIFTELSE medlemsavgift 2021
Vid Kapellets årsmöte beslutades om
en oförändrad årsavgift. 25 kr/person
För att underlätta administrationen
får ni gärna betala till vårt bankgiro
366-7664.
Se mallen och fyll i därefter.

Karin och Mårten Ericsson
2 personer à 25 kr
Karin Ericsson

Skivsjöbygdens kapellstiftelse

Ni som betalar via internetbanken,
366-7664
50.00
se till att få med information om hur
många som betalningen avser.
Det går även bra att betala i samband med en gudstjänst eller via Swish 123 132 90 93.
Vill man betala för flera familjer, så är det enklast för kassören om man gör ett inbetaln.kort för varje fam.

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

Papperet till Skiran är skänkt av
Hörnefors Företagscentrum AB
MACKEN Försäljningsstatistik maj
95 okt. 3.265 lit. Diesel 5.096 lit.

