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Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Mariebytomtarna på Stenbrottet
Den 22 december står dom där tomtarna från Marieby, på självaste
Stenbrottet kl. 14.30.
Missa inte när de rockar loss till

Räven raskar över isen

Små grodorna

Skära skära havre

O helga natt

Tänd ett ljus

Annonser:

Säljes:
Dike, 134:063-3482109675
1 st. Skolungdom, 93:063-106874230
Böteslapp, 800:063-4861,6598

Senaste nytt:

Sportig skottkärra, 21:063-843517366

Ingmar lämnar återbud på grävar´n, så det
så. - Finns annat att lägga pengar på, säger
han.

Köpes:

Potatiskriget i Fugelsta har gått över styr. Nu
hotar de inblandade varandra med tomtebloss.

En lagom ny bil som är lite
begagnad fast fin men inte så
dyr som en ny utan billig som ett
rent kap....typ....hade jag tänkt
mig.
063-31713556953

Alla som handlat plockepinn på bua i Vålbacken bör lämna tillbaka dessa mot pengar
tillbaka. Orsaken är att datumet har gått ut.
Hunddagiset öppnar igen efter jul. Det har
hållits stängt ett tag pga. regn.

Uthyres:
1 pall med jämställdhet
063-464369873

Alla ska vara utklädda till Glenn
Hysén och sjunga ”En dag”. När
middagen står serverad i farstun
sätter sig alla till bords och intar
först julfiskpinnarna för att sedan gå in på dopp i blodpuddinggrytan.

I Överbyn firar man så här:
Alla utom en går ut på den egna
tomten på julaftons-morgonen.
När det börjar skymma på eftermiddagen går de in igen .
Den som har varit inne har gjort i
ordning jullmiddagen som består
av majs, flingor, lever, ostron,
gnejs och hallon.

I Fugelsta firar man så här:
Tomten ställer ut ett fat med
gröt till familjen.

I Knytta firar man så här:
SKÅL!

annersia.wwww.se

Ännu en ny travbana öppnas i Öd. Invigning sker den
14 december med pompa och ståt. V75 i 7 dagar i
rad. Madde leder tävlingarna som vanligt.

Lokala variationer på julfiranden
I Sörviken firar man så här:

Gissa vilken fågel som bryter på
franska.
Posta ert svar på vykort till:
Stålhasse & co

Ny travbana

I Slandrom firar man så här:
Barnen spelar tennis tills ”Kalle &
hans vänner” börjar på tv. Då går
de in och stänger av tv´n och går
och lägger sig.
Föräldrarna korkar up vodka på
vodka och sjunger Bellman-visor
hela natten.

I Namn firar man så här:

