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Sportig grammofon utan
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063-349 687 912 66
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Annersia överraskar med att fira jul hemma!
I år kommer Annersiainnevånarna att överraska med ett julfirande i varje hem. Tidigare har det skett
hemma hos Bosse i Brunflo. Eftersom Bosse far utomlands till jul väljer alltså Annersiainnevånarna att
stanna hemma i sina hus och fira där. Det känns ju ganska korkat att göra så när Bosses granne Siv är
hemma. Man kan väl fira där? Hur som helst så firar Annersiainnevånarna i sina hem och inte någon
annanstans………...meddelar Annersiainnevånarna.

Senaste nytt:

Ny familj i Marieby:

´n Albin ha vöre å gjårt ilse i
arman. Han kan int rät ut dom som
föör. Da vörte så nårr n´Egon
hamna i vägen för´n i kön in te ICA
i Solberg.

Nynypen nyponsoppa, 75:063-164 134 347 36 75
Jaktlag, 300:063-416 463 154

Kamelan som ´n Olle skull köpe ha
vörte försena. Dom ha fastna i tulln
neri Göteborg. Nu gett n dit å få
lös döm för hand säg dom.

Pinnar, 12:063-36176688455231556

LatOlle i Bye ha kleve opp nu. Han
klev opp fyre i måranst. Sen ha n
vöre oppe hele dan.

Önskas:
En dyngfull jul utan herpes.
063-13 45 32 14 66 28

Uthyres:
Kalles klätterträd, vecka 5
063-281653551

Från vänster: Vrångben (pappa i familjen), Lusse Ligg (pöjken åt´n
hunn åt´n Alf), Maria Magdalena (släkt med dansken i Alfta), Valle
Planka (styvson åt Vrångben).
Välkomna säger vi på Annersia-Bladet till denna nyinflyttade familj
som valt att bosätta sig mellan två träd nära Rasten.

Annersia-katalogan ä nu utdele i
alle hem på Annersia. Där kan da
kiik å bestäm deck för na slag så
kom n Stålhasse å samle ihop
beställningan ättä hälgan.
Jultidningan ha kömme. Men da ä
förre årets tidninga. Men va faan
da ä väl bare å lasa da.

Nya Julsånger
Tomten jag vill ha en riktig skruv

Lucia gömde golfmormor

Aldrig har du gett mig något som jag önskar

När Luciamorgon grynar jag letar mormor så

Grannens gran den bara grönskar

Ljusen är tända men jag vill inte gå

När julen kommer vill jag inte ha en skoterhuv

För mormor hon saknas och det är inte bra

Nej, tomten jag vill ha en riktig skruv

Lucia är fin men det är nåt annat jag vill ha

Tomten jag vill ha en riktig skruv

Var kan mormor vara, är hon inte här
Lucia hon pekar att mormor är där

Gissa vems huvud som frontar
julgranstjärnan?
Smsa svaret till Stålhasse och du
får chansen till en nitlott.

Förra julen fick jag en bandsåg

Hon pekar på gardinen och ett par fötter

I år får jag säkert ett tåg

Jag blir glad och äter ett par nötter

Om denna julen ska bli ljuv

Lucia gömde mormor, Lucia gömde mormor

Så vill jag av tomten ha en riktig skruv

Mormor var gömd bakom en gardin

Tomten jag vill ha en riktig skruv

Nu kan hon följa mig ut på green
För mormor finns fast bakom en gardin

annersia.wwww.se

Nu vill hon säkert fram och ut på en green

