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Vi vill tacka Skivsjö If och grannar
för all uppvaktning vid vår inflyttning.

Skidkvällarna startar
Måndagen den 6 februari
kl. 18-19.30

Inger Häggbom och Hans-Erik Sjöström, Lövö

Köldgräns -15o

Kom och åk skidor eller bara ta en promenad
till Lunkebo och ha en trevlig stund.

~~~

Du kan tända många ljus med ett enda
utan att för den skull
förminska det första ljusets lyskraft.

Vi bjuder på kaffe och saft, säljer lotter och har
även kvällens stjärna med chans att vinna 100 kr.
Välkomna!

~~~

/Skivsjö IF

Värdar för skidkvällarna
6/2
20/2
6/3
20/3

Marina
Torbjörn
Marina
Torbjörn

13/2
27/2
13/3
27/3

Samhällsnämndens
studiecirkel i byautveckling

Staffan
Birgit (semlor)
Staffan
Birgit

Nästa träff den 2 febr. kl.19.00 hos Christer Jonsson
Alla intresserade är välkomna!

SKÖTSEL AV SKIDSPÅREN

Direktörsstigens
Månadsmöte
för alla våra medlemmar

Skidkvällar och helger prioriteras
och spåret körs upp av spårskötarna.
Spårskötare
Bengt
Andreas
Mårten
Torbjörn
Dick

Vecka
v.4 v. 9
v.5 v.10
v.6 v.11
v.7 v.12
v.8 v.13

årgång 19

Alla hjärtans dag

14 februari

Styrelsemöte
Måndag den 20 februari kl. 19.30 i Lunkebo

Måndag den 6 februari kl.18.30
hos Bo-Anders och Regina
Välkomna!
/Styrelsen

Skivsjö kapell

SIF:s styrelse

Skoterkafé

Söndag den 19 februari
kl.18.00

Våffeldagen den 25 mars i Skivsjö kapell

Försäljning av kaffe och våfflor m.m. samt lotterier.
Se kommande annons i mars-skiran.
Arr: Direktörsstigens intresseförening

Andakt samt
Kapellstiftelsens årsmöte
Veronica Eriksson

Servering av Liljorna
SIF:s årsmöte
Onsdag den 15 mars kl. 19.00 i Sundö byastuga

Vi bjuder på fikat!

styrelsen

Välkomna!

BREDBANDSINFORMATION
Ny pågår fprtsättningen av arbetet med inblåsning, svetsning
och indragning av fiber i husen.
Som ni förstått håller inte tidsplanen, men vi hoppas att inga
oförutsedda hinder dyker upp som försenar ytterligare.
samhällsnämnden

ICA Skivsjö

tfn.530 01

Öppet: må, on, fr

9.30-17.30
stängt
12.00 -13.00
9.00 -13.00

ti, to
lunch
lörd.

Välkomna
att handla i bygdens butik!

Fettisdag den 28 februari

VINTER
När snön vräker ner, som den värsta av plågor,
Och nordan drar fram med den iskalla fläkten,
Då börjar man undra, då uppkommer frågor:
Vart tog den vägen, den där växthuseffekten?

När norrskenet sprakar i flammande vågor,
Med rimfrosten gnistrande i morgonväkten.
Då uppkommer frågor, så börjar man undra:
Vart tog den vägen, den där växthuseffekten?

När marken är hård som Sibiriens tundra,
Och vit som rökmoln står andedräkten.
Så uppkommer frågor, så börjar man undra:
Vart tog den vägen, den där växthuseffekten?

För vetenskapsmännen, som finns flera hundra,
Man börjar ju närapå tappa respekten.
För visst vill man fråga när man börjar undra:
Vart tog den vägen, den där växthuseffekten?

Källsorteringsvagnen står vid Macken V. 5 och V. 13
Som ni läste i senaste VR Bladet,
kommer källsorteringsvagnarna inte till Skivsjö efter dessa veckor.
samhällsnämnden

Historien om Alla, Någon, Vem-som-helst och Ingen
”Ett arbete skulle utföras och Alla trodde att Någon skulle göra det.
Vem-som-helst hade kunnat göra det, men Ingen gjorde det.
Någon blev arg därför att det var Allas uppgift. Alla trodde att Vem-som-helst kunde göra det,
men Ingen ansåg att Alla skulle strunta i det.
Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon, när Ingen gjorde
vad Vem-som-helst skulle ha gjort.”

MACKEN

Försäljningsstatistik januari
95 okt. 3.051 lit.

Diesel 5.448 lit.

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

