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Välkommen till Skivsjöbygden!

Vårt varma tack
till alla er som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära
Elsy Nygren
vid hennes bortgång och begravning
Staffan och Anna-Maria
med familjer

Lycka är...
att efter ett långt
skönt kvällsbad
få gå och lägga sig
i en säng med rena
lakan i sällskap med
en god bok.

Mark Daniel som nu har
bosatt sig i Skivsjö
samt
Madeléne och Joakim Frölander
med sonen Ludvig
som bosätter sig i Sundö

Vi hoppas ni skall trivas här!

Höstvisa av Elsa Beskow
Det glimmar i guld och i klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken:
”Så fall våra blad, fall mjukt och lätt,
vi väver ett täcke så varmt och tätt,
vi väver ett täcke åt marken.
All uppvaktning undanbedes
vänligt och bestämt. Bortrest.
Hans-Roland

Se, vintern är nära och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väver ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väver ett täcke i guld och rött,
vi väver ett täcke åt marken”

inträder den 30 oktober

Kanelbullens dag 4 oktober
SKIVSJÖ KAPELL

Gudstjänst
Sönd. den 16 oktober kl. 18.00
Maja Svedmark o Lennart Ljungkvist
Kyrkkaffe av Liljorna

SIF:s styrelsemöte
Månd. 24 oktober
kl.19.00
i Lunkebo

——————————————-

Sönd. 23 oktober kl. 11.00
Filip Boork m fl.
Kyrkfkaffe av Violerna

Välkomna!

Sophämtning
udda veckor
alltså v. 41 och 43

Ett varmt tack för gåvorna
till minne av Elsy Nygren
Skivsjö kapellstiftelse

ICA Skivsjö

SKIVSJÖBYGDENS KAPELLSTIFTELSE
medlemsavgift 2022
Vid kapellets årsmöte beslutades om en oförändrad
årsavgift 25 kr/pers.
För att underlätta administrationen får ni gärna betala
till vårt bankgiro 366-7664.
Ni som betalar via internetbanken, se till att få med
information om hur många som betalningen avser.
Vill man betala för flera familjer, så är det enklast för
kassören om man gör ett inbetaln.kort för varje fam.

tfn.53001

Öppettider:
må, on, fr 13.00 -17.30
ti, to
stängt
lördag
9.00 -15.00
söndag
stängt

Välkomna! /Sven och Lena

Det går även bra att betala i samband med
en gudstjänst eller via Swish 123 132 90 93.
Påminnelse om betalning av
Årsavgiften till Sundö byastugeförening 2022

Resultat av storfisketävlingen:
Abborrar:
Inger Häggblom 1200 g
Gun-Marie Persson 960 g
Bjarne Johannesson 913 g
Gäddor:
Hampus Eriksson 8.0 kg
Erik Boman 4.0 kg
Vinnarna i varsin klass
får vinsterna på årsmötet.

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kr per hushåll och år.
För att underlätta administrationen får ni helst betala till
föreningens PlusGiro 81 09 17-5.
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.
För bokning och hyror kontakta Carl-Gustaf Frank 070-348 62 02.
För övriga frågor Jan Hedqvist 070-325 80 99

SIFFRA ELLER ANSIKTE

Myndigheter behandlar människan som siffra.
Tilldelat personnummer skymmer ansiktet.
Den som hamnar i kö får ett nummer i handen.
Byråkraten glömmer att varje människa
är mer än ett nummer.

Bankkontonummer, swishnummer,
portkod till bostad, affärskort med siffror.
Praktiska siffror kan bli hot mot personligt värde.
Glöm aldrig bort att unik människa äger okränkbart
värde bortom tilldelade siffror.
Kjell Olof Bohlin

Har du glömt att betala medlemsavgiften till SKIVSJÖBYGDENS IF för 2022
Vid SIF:s årsmöte beslutades om en oförändrad årsavgift, 75 kr/vuxen och 25 kr för barn tom 12 år.
För att underlätta administrationen får ni gärna betala till vårt bankgiro 421-9465.Ni som betalar
via internetbanken, se till att få med information om hur många medlemmar (antal vuxna och barn)
som betalningen avser. Vill man betala för flera familjer, så är det enklast för kassören om man gör
en inbetalning för varje familj. Vid frågor kontakta Marina 070-3644895.
Macken
försäljningsstatistik september
95 okt. 3.141 lit Diesel 4.608 lit.

Papperet till Skiran är skänkt av
Kvalitena Industrihus Umeå Holding AB

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

