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Jag vill tacka Skivsjö IF för presenten
vid min födelsedag.
Ann-Louise Jonsson

JULBÖN 2016

Varmt tack till alla 56 personer som
deltog i julbönen i Skivsjö kapell.

Min familj och jag vill även passa på
att önska alla i Skivsjöbygden
Ett Gott Nytt År!

Ett stort tack till Ramona Vaara
som gladde oss med fantastiskt vacker sång
ackompanjerad av Isa Brolin.
Även tack till Åsa Olsson som förmedlade julens budskap.

Styrelsemöte
Måndag den 16 januari kl 19.00
i Lunkebo
SIF:s styrelsen

Tack för kvällens kollekt på 897 kr
som gick till svenska kyrkans julinsamling.

Kapellstiftelsen
Inte nu, men sen …

Varför skjuta upp det som kan göras omedelbart, snart.
Ingenting blir ju bättre sen.
Hälsa på en kär vän eller gör något på känn.
Eller hur? Kom igen!

Samhällsnämndens
studiecirkel i byautveckling
startar igen

Direktörsstigens Månadsmöte
för alla våra medlemmar

Torsdag den 12 jan. kl. 19.00
hos Dick och Anja
Alla intresserade är välkomna!

Vi önskar er alla Gott Nytt År!

Torsdagen den 12 januari kl.18.30
hos Bjarne
Välkomna!

/Styrelsen

Skivsjöbygdens IF:s styrelse

KAPELLRUTAN
Ti 10 jan kl.18.00 Distriktsrådet Granö-Skivsjö samlas i Granö.
Sö 15 jan kl.18.00 Gudstjänst i Skivsjö kapell. Veronica Eriksson. Kvällsfika av Blåsipporna
Sö 22 jan kl.11.00 Gudstjänst i Församlingsgården Vindeln - Alla kyrkor tillsammans.
Pred. av Lill-Mats Holmgren., Lycksele. Fredrik Juul m.fl.
Gemensam kör, Kyrkkaffe.
VÄLKOMNA!

Kapellstiftelsens årsmöte söndag den 19 februari

ICA Skivsjö

BREDBANDSINFORMATION

tfn.530 01

Det påbörjade arbetet med inblåsning av fiber och indragning
i huset fortsätter efter nyår.

V. 1 må 9.30-17.30
Ti stängt
On 9.30-17.30
To 9.30-17.30
Trettondagen stängt
Lö 9-13
Sö stängt

Vi hoppas att det fortsatta fiberarbetet lyckas klara den tidsplan
som lagts, att inga stora oförutsedda hinder dyker upp.
Löpande information kommer i månadsbladet framöver.
samhällsnämnden

Vardagar lunchstängt 12-13
~~~~~~~

---------

Fyraåriga Lina och morfar är bästa vänner.
En dag anförtror hon honom, att när hon blir stor
ska hon gifta sig med morfar.
- Oj då, svarar han, men vad gör vi då med mormor?
Lisa funderar, så lyser hon upp och säger:
- Hon måste vara med förstås, annars får vi ju ingen mat.

Ordinarie öppettider:
må, on, fr 9.30-17.30
ti, to
stängt
lunch
12.00-13.00
lörd.
9.00-13.00
Gott Nytt År
Helga
Välkomna att handla
i bygdens butik!

~~~~~~~

Dags att ansöka om
bygdeavgiftsmedel!
Föreningarna i bygden påminns om att
sista ansökningsdagen är 31 jan. 2017.

Ett Gott Nytt År
önskas Skirans läsare

På kommunens hemsida finns allt ni behöver
veta om ansökan och hur det går till.
/BOLLU-gruppen

Att odla god majs
En amerikansk bonde odlade mängder av fin majs på sin gård. Varje år anmälde han sin majs
till delstatens tävling för områdets bästa grödor, och varje år vann han.
Ett år intervjuades han av en reporter, som ville få reda på hemligheten bakom den prisbelönta
majsen. Svaret gjorde reportern mycket förbluffad. Bonden berättade att han alltid delade med
sig av säden till sina grannar.
”Men hur kan du ge bort säd till dina konkurrenter?” frågade reportern.
”Åh”, sa bonden, ”det är väl inte så svårt att förstå? Vinden fångar upp pollen och för den
från fält till fält. Om mina grannar odlar undermålig majs, kommer korspollineringen att göra
att min majs gradvis försämras den också. Om jag vill odla god majs, måste jag därför hjälpa
mina grannar.”
Ur boken ”Det är aldrig kört!”

MACKEN

Försäljningsstatistik december
95 okt. 3.513 lit. Diesel 4.313 lit.
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