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Håll i hatten, här kommer Midsommarnumret

ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Midsommar firas traditionellt med att man reser en så kallad midsommarstång, en lövad och
blomprydd stång eller påle med en kransförsedd tvärslå. Man bildar ringar och dansar kring
stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Midsommarstången är ursprungligen en fallossymbol för fruktsamheten, och kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300-talet eller 1400talet. Den kallas även majstång, vilket kommer av det åldriga ordet 'maja' som betyder löva.

Vi finns på nätet:
ANNERSIA.WWWW.SE
Sophämtningsdagar i Löfsåsen jämna veckor under
sommaren.
Alla hämtar sina sopor där när bemanning finns. Max
tre soppåsar var. De flesta är fylld till bredden av de
finaste sopor som samlats under året som gått.

Annonser:
Säljes:
Fulla dammsugarpåsar säljes till
högstbjudande.
063-504807566

Olga i Sörviken efterlyser sitt tillverkningsnummer till sin
rullstol. Den sågs senast i Storviken vecka 14. Det är en
plåtbricka med vit text på, upplyser hon.

Nyblåsta såpbubblor säljes,
3:-/st.
063-507899400
Spandexbrallor, stl. 48, 30:063-807771556
Bytes:
12 liter filmjölk mot huggmejsel.
063-153204800
Uthyres:
8 m² villa, 5 r.o.k. byggår 1436,
12 m² tomt, wc hos granne,
närmsta granne 8 mil.
Kallhyra endast: 7200:-/ mån
0670-86045078

Gissa företagsnamnet på bilden
ovan. Ring in ditt svar via
kommunikationsradio, tryck 8.
Vänta därefter i 3 minuter, tryck
in rätt namn på 2 sek.

Midsommarfest i logen
22/6 kl. 20.00
Alla tar med sig midsommarstånd
och varsin kolbulle. Dans kring
stånden till musik av Hasse
Tellemar. Fri öl till alla som fyller
år. REA på varmkorv kl. 22.00.
mvh// Byalaget

Stenbrottet i Marieby 14 juli
Familjedag med underhållning av Metallica.
Prova-på-bottennapp, pusselkastning, spindelled och naturbevakning är några av aktiviteterna. Kottförsäljning.

Mingelafton - 7/7 kl. 18.00
IOGT/NTO, Vålbacken
Mingla med Hillevi några timmar till toner av
RAMMSTEIN. Lotteriförsäljning och starkglögg.
Parkeringsvakter kommer att finnas.

Lokala nyheter
Nu är sommaren här!
Sommarlovet har börjat i
Marieby socken och det
medför att ungdomarna
häckar kring trakterna av
Sibylla i Brunflo.
Ett gäng nyinflyttade som
flyttat in i metropolen Vålbacken tänker klämma till
med gåbingo varje söndag
fram till jul har de lovat. Mer
info om det kommer i nästa
nummer.
Midsommarstången i Hara
har rymt till Bye. Det sägs att
den löper och letar efter tilltänkt partner.
Alla barfota människor varnas nu för att inte gå med
sina skor på fötterna efter-

som man då inte räknas som
barfota.
Tanken är att det nu skall
komma en nyhet just här
……………………………
……………..men se det blev
det inte.
VÄDER
Något väder blir det inte tal
om innan midsommarafton.
Däremot kommer vädret att
göra comeback på midsommarnatten. Så alla som längter efter vädret får vänta tills
då. Men undertiden lovar
vädret att det ska variera lite
fram tills en prognos läggs
ut……………………………
……………………………
….Ja och nu över till sporten

SPORT
Midsommarmaraton går av
stapeln midsommardagen
23/6., från Slandrom till
Namn. Bästa löptid vinner
Nobelpriset i litteratur.
Marieby baseball-förening
köper spelare från
Indonesien för att inte riskera
att åka ur Korpserien.
Fotbollsresultat Div 7 norra:
Löfsåsen - Namn:
22 - 22
Hammarby - Bye:
0 - 23
AIK– Vålbacken: 231 - 0
Diskustävlingar pågår nu för
fullt i Fugelsta(Fugelsta Diskus Open) och
det nya distriktsrekordet lyder på 1,3 meter och 296
meter över havet.

