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Tunsjökalendern

Kjell Normark har i en ålder
av nästan 85 år avlidit,
sörjd av hustru Anne-Marie
och sönerna Per och Ulf
med familj.
I ca12 år har medlemmarna i
Tunsjö Byalag kunnat se den
här bilden åtföljd av någon
kommentar (citat) i TunsjöNytt. Fotot togs av Bosse
Stenman i samband med en
familjedag på sjön år 2005.
Vi tyckte att bilden var så
talande för Kjell. Han hade
en härlig och mustig humor
som han gärna underhöll
omgivningen med.
Samtidigt som vi tunsjöbor
känner sorg och saknad över
Kjells bortgång, så är vi ändå
ytterst tacksamma att haft
förmånen att känna honom,
och gläds när vi minns alla
de trevliga stunder vi haft
tillsammans.

BingoLotto
Brukar Du titta på BingoLotto och köpa lotter, kan
Du stödja Tunsjö Byalag
genom att prenumerera på
dessa. Info på hemsidan
www.bingolotto.se, eller
tel.nr 0771-44 04 40.
Glöm inte att ange Föreningen Tunsjö Byalag som
den förening Du vill stödja.

www.tunsjon.se

Föreningen Tunsjö Byalag
finns också på Facebook,
Tunsjön förr och nu.

Även i år vi tagit fram en bordskalender, med bilder från Tunsjön. Våra ”stamkunder” har
redan köpt sina kalendrar och en
avsevärd del av upplagan är
redan såld. Det finns dock alltjämt kalendrar att beställa.
Ring eller maila till Per-Anders,
070-322 09 66 eller peranders.hamren@telia.com, så
ordnar vi det. Priset som tidigare
100 kr/st, 250 kr/3 st, 400 kr/5 st

Surströmmingsfest
Det blev nytt publikrekord
när Tunsjöns sedvanliga
surströmmingsfest gick av
stapeln den 26 augusti i
Byagården. Över 30 föreningsmedlemmar hade
infunnit sig och lät sig väl
smaka av den sällsamma
läckerheten. För de som
inte uppskattar denna delikatess, fanns det andra
alternativ, så ingen behövde gå hungrig från tillställningen. Som vanligt så var
stämningen hög och skämt
och roliga historier flög
genom rummet. Enigheten
bland deltagarna var total:
Som vanligt, en verkligt
trevlig och gemytlig fest!

och 750 kr/10 st.

Julfest
Festkommittén bjuder in till en tidig julfest den 25
november kl. 18 i Tunsjö Byagård.
I år bjuder vi på julgröt och skinksmörgås samt
naturligtvis glögg och pepparkakor, kaffe med
kaka och ischoklad.
Priset för julfesten är 50 kr per person.
Anmälan senast 19 november till Mauritz tel.
070-5534183
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