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Hej tomtegubbar
slå i glasen!

Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom.
Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom.
Fru Söderström, fru Söderström,
fru Söderström, fru Söderström och lilla mamsell Ros.
De ge oss lite sodavatten, sodavatten, sodavatten.
Ge oss lite sodavatten, sodavatten, punsch!

Vi finns på nätet:
ANNERSIA.WWWW.SE
Drop-in för luciatåg
Är ditt luciatåg
sugen på en bit mat
och julmust? Kom in
och ät oss ur huset.
Maten kommer att
stå framme hela
dagarna.
Evert & Hulda

Annonser:
Säljes:
Tuff badmintonhandske.
78:063-87564786
Begagnad fotbollsspelare
(forward). 55:063-486156978
Sandad raksträcka.
120:063-183469799
Bytes:
23 meter packtejp mot en ny
Volvo XC 70.
063-587139815
Uthyres:
Tomtekallingar
063-9613877354

Gissa vilken bilmodell som står
parkerad utanför Kronbloms hus.
(Ledtråd: börjar på Sa och slutar
på ab V4). Skicka in ert svar via vykort

JULFEST - Marieby Stenbrott
22/12 kl. 20.00
Dans kring grannen - sprit glögg - hitta Nymo - utlottning
av sparkdräkt - gratis knäck
(tandläkarna sponsrar) tomterock

Kom och rocka med Eilert
Pilarm den 14:e december vid korvståndet i
Marieby/ Marieby vägkrogsförening

JULCROSS - Vålbacken Cup - 25/12

VM i julstök i Namn den 15 december.
Kom och se eliten göra upp i:
Julhopp, kast med liten stjärngosse, julgodisskytte,
tomtesim, luciaschack och renrally.

Adventskaffe - Marieby lusthus 2:a december
Kaffe med stearinkakor, lusekoftor, bredbandstårta,
hårdrocksglögg och kanel.

HJULBORD - 15:e december kl. 19.00
IOGT/NTO, Vålbacken
Kom och rulla in våra hjulbord till magasinet.
Tillsyn av hjul, axlar, nav, bromsar samt smörjning.
After hjulbord:
Saffransdisco, julölprovning, kall jultallrik med varm
mat, stand-up av lokala hemmafruar.

Lokala nyheter
Nu är julen snart här!
Jul i december? Ska inte
julen vara i juli? Det ska
Bye-föreningen ordna till
nästa år. Då kommer man att
kunna njuta av julmat, en
meter snö, saffranskrig, Kalle & hans vänner, Allsång
med Bosse Larsson, stryktips
från coachen och julmusik i
massor.
NYHETER
Den skandalomsusande rivstart som gjordes den 15/11
utanför familjen Gjorth i
Sörviken har polisanmälts
och högsta domstolen har
som mål att döma rivstarten
till döds.
En flaggstång har blåst ner
på backen i Söre. Det har
medfört att man nu funderar

på att sätta upp den igen. Ja
det är inte klokt vad som
faller på backen och vad som
faller en in.
Sist men inte
minst………………………
…………...STÖRST.

VÄDER
Väder och väder, nä men en
riktig omgång med snö väntas in över de södra delarna
av de norra delar som sträcker sig längst ut till väster.
Kvällsmörker och morgonskugga väntas komma med
besked när så blir dags. Borttappade snöflingor återfås av
SMHI mot beskrivning.
Kalla kårar följt av varma
vindar bör bli en tankeställare till nästa väderprognos.

SPORT
Snöinnebandyn fortsätter
sin serie utomhus och nästa
match mellan Solberg och
Liverpool beräknas ställas in
pga. snö kanske eventuellt.
Skottkärre-SM har avgjorts
i Överbyn och segraren säger
så här: -Det hade vart kul å
bli trea……….de ha ja aldrig
blive.
TV-sport mästerskapen ska
avgöras annandag jul i Marieby kyrka. Det kommer att
bli rafflande heat av de fyra
finalisterna som obehindrat
ska se så mycket sport på tv
de bara orkar. Tävlingen
kommer att pågå i en hel
kvart. Vinnaren får stå till
nästa år.
Diana blev sist i sin gren.

