NR. 2008– 1

ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Annonser:
Säljes:
Skottad gång: 62:063-84233664
Katt, eller vad det är: 9:063-364191119
Spjuver i tyg: 50:063-191991789
Köpes:
Långsamma hemvändare med
inrikesbiljett, gärna begagnad.
063-119868766
Bytes:
Bollnäsbo bytes mot Brunflobo.
Ring på söndagar mellan ett i ett
och 12.59 på eftermiddagen.
0640-843987231

Gissa vilken dag skoterföraren
körde när denna bild togs. Kläm
också i med en vild gissning vad
han kör för fordon.
sms:a sedan in skiten bara.

Vinterbaluns i Vitgården
1/2 kl. 21.00
Balunsbandet ”Slipover” spelar
mogen dansmusik livs levande
denna kväll.
Dresskod: balklänning & keps

Vintern är en den kallaste av de fyra årstiderna inom tempererat klimat.
Vanliga aktiviteter under vintertiden är skidåkning, snöbollskastning, snöskottning, kälkåkning och pulkaåkning. På vintern är sparkstötting ett utmärkt transportmedel.

Vi finns på nätet:

ANNERSIA.WWWW.SE
Tipp-ex-VM i Knytta

2 mars kl. 18.00
Kaffemöte i Slandrom
Helen bjuder på vörtbröd hela kvällen.
Bästa kaffekopp, bästa mellantid på påtår, bästa sörpling och snabbaste tid på dopp med bröd - får priser.
Utlottning av Everts kaffekopp.

23 februari
Deltagare från hela världen. Däribland Bonny
Kirk från Nya Zeeland. Alla har med sig egen
inhemsk tipp-ex. Den mest kända tipp-exen
kommer från Nigeria där tillverkningen slutade 1982 pga. spontana kväljningar i samband med en brand i en av Nigerias lokaler.

8 mars i Sörviken Alpina Area
Kalle Anka-cupen i slalom
800 anmälda ska göra upp om segern i den mest prestigefyllda parallellslalomtävling som finns. Dirigenter
och bödlar kommer att inviga tävlingen i egen ceremoni.

Lokala nyheter
Vintern är här

Frågor på det?

Den första snön jag såg dig,
det var på plogkanten. Sedan
tog du med skotern och jag
var med tanten. Den första
snön jag såg dig, det var en
gång i mars. Den gången den
blev sandad och det var bara
mars.
Med medar du tog rykte om
att va en charmör. En lika
gnällig kompis som tog oss i
favör. Konstapeln han blev
adlad och alla sa vadå? En
sådan karl kan andas men
inte gå på is.
Tro nu inte detta att han blev
kyrkovakt, för ingen har väl
sådan som hans egen katt.
Tillbaka vill vi komma i
denna ljuva sång, för ingen
kan väl andas när alla är på
gång.

Maila i så fall in er fråga på
följande adress:
gratismailadressomingenvillha@mailamig.nu
SPORT
Spikbodarna flyttar nu sin
verksamhet i smyg till
Vålbackens travbana. Där
ska skidåkare få chans att
åka ovals. Denna nischade
gren kommer från Jöns Gren
i Vålbacken. Han har varit
proffs ”over there” i många
herrans år.
Skoterkapplöpningstävlingen
som avgjordes i slutet av
januari i Bye vanns av
belgaren Pariff Berdotte.
Han vann med hela åtta minuter föra trean som togs sig
in till mål efter ett besök på

Hemköp. Tvåa blev trean
Blenkt Nyttogram som blev
fyra. Kurt Hermelid hann
före och blev tvåa.
Sparkstöttingstaffetten i
Fugelsta vanns i helgen av
Vinntu Elin med en besynnerlig segermarginal på hela
6 hundradelar före den som
kom 6 hundradelar efter segraren. Det här är första gången som segraren kommer
före tvåan i en tävling som är
så jämn.
Jitterbugg-sm i maj i
Krångede flyttas till Marieby . Orsaken är att i Krångede har man slut på jitterbugg.
Spannmålsdiskus-cupen fortsätter i sommar med nya
utmaningar för de rutinerade
spannmålsdiskuskastarna
från Annersia-SMDK.

