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ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Augusti är den åttonde av årets månader enligt den Gregorianska kalendern och har 31 dagar. Den
innehåller årets 213:e till 243:e dag (214:e till 244:e vid skottår). Den är uppkallad efter den romerske
kejsaren Augustus.
Augusti kallades förr i Sverige för skördemånad, i Danmark höstmåned.

Jaktskyttebanan är i år stängd p.g.a. sönderskjutna pricktavlor, älgar, burkar,
lerduvor, duvor, termosar, snusdosor, kronofogdebrev, o-ringar till Volvo PV,
stålullställningar och postlådor.
Nästa år beräknas jaktskyttebanan åter vara i bruk, då med parkeringshus,
Texaco-mack, McDonald´s, Ikea, Jula, ICA-Maxi, Sängjätten och busshållsplats.
Annonser:
Säljes:
Semestertips, 20:-/st
063-814769956
Nitlotter, 5:-/st
063-8641155997
Begagnat tivoli inkl. pinnstol och
en 50-öring, 66:063-1972846789
Köpes:
Patriotiska hemvärnssoldater med
lite sexigt skäggstubb köpes.
063-19977548446
Vräkes:
Tvåbarnspappa med hembrännare
och hagelbössa utan licens och en
massa obetalda räkningar.

Gissa vilket bär som visas på bilden.
Skicka in ett likadant bär till oss i
redaktionen, så har ni chans att
vinna ett sådant bär. Märk brevet
med ” Hallon”.

Vi finns på nätet:
ANNERSIA.WWWW.SE
Jaktmässa i Marieby 22 augusti
Stor mässa med lokala jägare på scen. Rösta
på ”din” jägare. Hundmarknad, vapenloppis,
tipsrunda med Lasse, gissa vikten på Sven,
skjut på skidskyttar, plocka-mossa-område,
Göran spelar på sin hagelbössa, frisering av
älgar, spott-tävling, pantning av tomhylsor,
spritförsäljning.
KL. 12.00 på scen: Smalare än Björn
KL. 15.00 Lokala älgar spexar
KL. 21.00 Älgmaskerad

Afrikansk straffspark visas på IP i Brunflo söndagen den
26:e augusti. Den kände straffläggaren Agnarbdi
Fghaartks kommer att skriva autografer
Spritförbud - 1/9 kl. 13.00
Gäller hela Marieby socken
Ni får hålla er till kl. 13.01

Lokala nyheter
Bär & Jakttider
Bärsäsongen börjar komma
igång på allvar, det har Alvar
från Sörviken fått erfara efter
en dags plockande i skogen.
Han fick inte bara konkelbär
med sig hem, utan även en
laptop- en sån som man bär.
Jakttapeter till jaktstugor
tycks bli en hit. Bara nu i Juli
såldes inte mindre än 4 våder
av den sorten. Tapeterna har
ett hårigt intryck med
brunstiga läten.

1/9 kl. 20.00

Bärbörsen fortsätter att imponera med starka uppgångar
på lingonaktien och hallonfonden. Hjortronaktien har
tyvärr fallit.

Ta med hemkört. Lingondricka
kommer att finnas. Vapen får ej
medhavas. Dans till The Älgwraps

Hittelön delas ut till de som
lämnar in upphittade bär till
polisen………..jo men visst.

Jaktfest i skogen

Totalt strömlöst blir det i mellersta norrland vecka 35,
36, 37 och vecka 38, De som ej berörs är Mariebybygden, eftersom det ännu inte finns någon möjlighet till
el-ström där. Vill man ha det får man ringa El-len Ström
på tel. 070-8461258749865

Jaktskytteföreningen
”Älglaus” i Marieby kommer
att starta en insamling där
man kommer att stå vid
”Nisses” och ta emot skänkta
älgar. På så sätt kanske den
minskade intäkten av kött
ska gynna föreningen.
Insider
Det sägs att Bo och Ivan i
Rossbol har köpt en ny älgstudsare tillsammans. Den
nya kan tydligen studsa hur
långt som helst.
Hörde ni att Märit i Vålbacken har köpt en ny jaktbil. Se
bilden nedan.

SPORT
Travdagen den 25/8 i ByeValla är inte inställd, det är
ett som är säkert. Har inte
fått några som helst indikationer på att den kommer att
ställas in. Men om den skulle
ställas in så säljer vi lotter
istället, till förmån för de
hästar som inte fick ställa
upp.
Virknings-EM gick av stapeln förra helgen och Ester
från Slandrom vann överlägset med sitt virkade fartygskapell.
Distriktsmästerskapet i tugggummi vanns enkelt av Jay
Leno som räknas till distriktet eftersom hans mormors
brors katt kommer från Marieby.

