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Håll i hatten, här kommer Midsommarnumret igen!

Annersia-bladet

ANNERSIA.WWWW.SE
Havrevägen 237, Torvalla

Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Midsommarfest för hela familjen hela tiden!
På Knytta-Midsommargård kan ni varje dag hela sommaren fira midsommar. Tänk vad roligt att sjunga ”små
grodorna”, äta sill med nubbe och sitta ute bland de andra
alkisarna i gräset medan himlen öppnar sig. Eller varför
inte dra över grannfrun? Röka fisk? Skaka bäver?
Annonser:
Säljes:
Hungerkänsla, 62:063-53487644
Danssteg, 107:-/st.
063-7521984946
Gotländska, 60:063-108743645
Bytes:
Motorsåg mot en partner
063-1944876466
Uthyres:
Jänsmässholmen
2 stugbyar, 2 pistmaskiner, 1
servicehus, inbyggd grusväg ända
fram, fiskevatten, rinnande vatten
och whiteboardtavlor.
Går endast att hyra per dygn.
0640-618423894

Gissa i vilken del av barnvagnen
som babyn ligger i?
Skicka svaret med posten.

Midsommarmarknad i
Marieby den 20/6
Hela tre stånd att handla på. Lars
med yxorna är där, Ingbritt med
strumporna och så förstås Rulle
med sin sjungande tax.
Fika för alla med eksem.
Gissa och vinn en nymåne.
Inträde för barn under 5 år.
Köp lotter - vinn en lottring

Midsommarafton i Namn
Kom till Namn och önska oss glad midsommar!
Alla i Namn behöver träffa andra människor.
Ingen i Namn har bil, det har dom i stan. Alla i
Namn får inte plats i samma buss. Det får dom
inte i stan heller. Vi i Namn har även varsina
efternamn. Det tror jag inte dom har i stan.
Men vi har hört talas om andra namn utanför
Namn också. Midsommar i Namn brukar inte
vara särskilt trevligt. Det brukar det vara på
andra ställen. Vi är sugen på att ha fest i byn.
Det har vi varit länge. Vi kanske skulle ställa
till med midsommarfest. Fast då skulle väl
ingen komma. Hur skulle folk veta att det är
fest? Det är säkert nån annan som ordnar nåt i
nån grannby. Vi får väl åka dit då.
/ Namnborna

Kom till vår enkla boning och bjud
oss på sprit. Vi öppnar dörren för
alla sorters sprit. // Bodil & Mange

TV-pejling i Marieby den 28 juni
Se upp för tv-pejling-bilen denna dag. Har ni tv så
gömmer ni den då. Har ni ingen tv är det dags att köpa
en innan OS börjar. Om tv-pejlar´n kommer till er säger
ni bara att ni hört talas om att det finns tv-apparater,
men aldrig köpt någon. Då går det bra. /Redaktionen
Norrlands Guld är inte bara ett
ölmärke. Det är även Annersia.
Om alla i Annersia dricker Norrlands
Guld samtidigt. Då skulle det bli
roligt. Mest kul skulle det bli för alla
som dricker. Om man dricker klass 3
vill säga. Nu fyller jag på med lite
fler ord här så ska ni se att jag strax
kommer till den nedre delen av denna textruta. Nu, nej men NU!!!

Lokala nyheter
Trav!
Ska man någon gång satsa på
trav så är det nu. Aldrig har
väl trav varit så inne som
förut. Vem minns väl inte
Gregory Peck på hans
Zoogin, eller Zeb Macahan
på Legolas. När så S-H
Johansson började vinna på
sin mountainbike blev det sig
aldrig mer likt igen. Vem
kunde tro att han skulle
vinna så många lopp på sin
mountainbike som han
gjorde. Ego Boy köpte
jultidningar av Stig-H när
han var två år. I och med det
bidrog han till den totala
vinsten jultidningsförlaget
inte hade råd att betala. Så
S-H fick en travhäst istället.

Konstigt tyckte vissa, klokt
tyckte andra. Nu kommer
vädret!
VÄDER
Väderprognosen ser ut att bli
lite sen så vi måste ta in lite
reklam så länge……………..
……………………………
…”Findus gör det goda
godare”……………………
När så solen börjar komma
fram i småtimmarna ska ni
vara rädd om den och stoppa
in den i en liten låda med
snören runt. Det gjorde alltid
farfar.
SPORT
Midsommarhelgen bjuder på
friidrott på Solberg Stadion.

Följande grenar finns med:
•

Chipsgång med tung
hammock

•

Laxtrappa utan kök

•

Staffetpilsner

•

Göta Kanal-imitation

•

Sokrates-skutt

•

Fotbollskvitter

•

Dans med järvar

•

Läppglans-bugg

•

Familjediskus

•

Bromsspår

•

Spänning med el

•

Svaljkonst med spänst

•

Tuppläten utan ljud

