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Kvällsandakt
Sönd. 20 november kl. 18.00
Veronica Eriksson
Kyrkkaffe av Gullvivorna

OBS!
I samband med serveringen får
vi info om utredningen kring ett
samarbete med Umeå pastorat.
Maria Hammarström(utredare)
samt någon från kyrkorådet
deltar.
Välkomna!

årgång 24

SIF:s
styrelsemöte
Måndag
21 november
kl.19.00
i Lunkebo

Kycklinggryta med ris, kaffe med kaka
<

Sophämtning
udda veckor

alltså
v. 45 och 47
~~~~~~~~
Pub
Efter middagen är ni välkomna till
pub i byastugan kl. 19.00-24.00
(Vid inställd middag så ställs också pubkvällen in)
Byastugeföreningen

Fars dag är en högtid då barn firar sina fäder. Den infaller olika datum i olika länder,
i Finland, Norge och i Sverige den andra söndagen i november.

Årets Julmarknad
PÅ skatboet
Söndag den 27 november mellan kl 11-15
Den innehåller massor av mysig julstämning.
Fantastiskt hantverk att ge som julklappar
och andra presenter.
Mumsigt hembakat bröd, rökt och gravad fisk,
rökt kött, hemgjord leverpastej, blodpalt och annat gott.
Skatboet kommer att sälja smått och gott
att äta och dricka.
Det kommer att finnas bl.a fika/kaffe/varmkorv/glögg.

VÄLKOMNA!
www.skatboetskivsjo.com

skatboet.skivsjo@gmail.com

RÄVJAKT
MED DRIVANDE HUNDAR

i Skivsjö lördag v. 47
Samling vid kapellet 7.30
Endast hagelvapen.
Radio 155 mhz
Efter avslutad jakt samlas vi
i kapellet för att äta ärtsoppa,
smörgås och kaffe.

Välkomna!
Bo-Anders 070-6809711
Bjarne 070-5751562
Ni som kommer långväga ifrån och
behöver husrum, hör av er så ska vi
se vad som går att ordna.

RÄTTELSE
Abborrar:
Gun-Marie Persson 960 g
Bjarne Johannesson 913 g
Gäddor:
Hampus Eriksson 8.0 kg
Erik Boman 4.0 kg

ICA Skivsjö

~~~~~

Resultat av storfisketävlingen:

Öppettider:

”Hur många misstag du än gör
och hur långsamt det än går
så leder du ändå stort över den
som aldrig försöker.”
Tony Robbins

må, on, fr 13.00 -17.30
ti, to
stängt
lördag
9.00 -15.30
söndag
stängt
Välkommen!

författare

Vinnarna i varsin klass
får vinsterna på årsmötet.

tfn.53001

Sven och Lena

Elljusspåret vid Lunkebo

Nu är felet åtgärdat efter åskans härgningar och belysning fungerar!
Så här fungerar belysningen på spåren. Mellan 06.00 och 22.00 kan belysningen vara tänd.
För att tända belysningen så trycker man på den gröna knappen. Det lyser då ca 3 timmar
sedan släcks lyset. (Knappen för att tända lyset sitter på boden vid spåren.)
Är belysningen redan tänd när man kommer så kan man trycka på knappen för att påbörja
en ny 3 tim timmars period, och på så vis undvika att lyset släcks medan man är på spåret.
OBS! Klockan 22 släcks lyset automatiskt.
Macken
försäljningsstatistik oktober
95 okt. 2.903 lit

Diesel 4.065 lit.

Papperet till Skiran är skänkt av
Edlunds Fastigheter AB

/Skivsjöbygdens IF

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

Vill du få Skivsjöskiran via mail
så skicka din e-post adress till
birgit.jonsson@yahoo.se

