Julkort är straffet man
får varje år för att man
inte skrev de brev man
borde under året.
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Tunsjö Byalags festkommitté inbjuder till

Jul– och Luciafest
Lördag 12 /12 kl. 17 i Tunsjö Byagård
I år har både Lucia och Tomten lovat förgylla vår julfest.

Ny bosättning i Tunsjön
Vi har fått en ny invånare i
byn.
Diskretion verkar vara något
som vår nya medborgare
uppskattar, då det är få som
över huvud taget sett skymten av den nya tunsjöbon.
Redaktionen för Tunsjö-Nytt
tog därför kameran till hjälp
för att föreviga vår nya granne. Det lyckades inte speciellt
bra då ingen av fiskljusarna
var hemma, sår vi fick nöja
oss med att fotografera enbart bostaden.

Lucia kommer att börja med att bjuda på glögg med tilltugg. Därefter serveras
den utomordentligt goda julgröten med skinksmörgåsar, varefter den kulinariska
delen avslutas med kaffe och kaka.
Då är det dags för Tomten att träda in i handlingen och svara för julklappsutdelningen. Varje festdeltagare tar med sig en julklapp, max.värde ca. 50 kr., som tomten sedan slumpvis delar ut.

Programmet i övrigt är öppet. Dans finns redan nu på förslag, så det kan vara idé att putsa upp
dansskorna.
Priset för denna helkväll är endast 60 kr per deltagare och anmälan kan göras hos Agneta senast
den 6 december på telefon.nr. 0620-911 33.

Kalendrar

Julkalendrar/Lotterier
Stöd gärna föreningen genom att
köpa våra julkalendrar och lotter.
Försäljningschef är Peter Jonasson. tel. 0620-911 01.
Hemsidan

Påminner om att föreningen
har en egen hemsida:

www.tunsjon.se

Även i år har Tunsjö Byalag tagit fram en skrivbordskalender med bilder från Tunsjön. Vi har i år
försökt ta fram en ny modell med en tydligare almanacksdel, vilket framgår av ovanstående bild.
Vidare så finns det i almanackan infört viktigare händelser i Tunsjön under året, som t.ex. möten,
fester och olika tillställningar.
Ta chansen att införskaffa det som måste betecknas som årets julklapp 2009. Det har visserligen
i massmedia figurerat uppgifter om att spikmattan skulle ha fått den utmärkelsen, men detta kan
nu dementeras. Spikmattan kan inte jämföras med Tunsjökalendern när det gäller att skapa
välbefinnande till innehavaren.
Nytt i år är också att man får mängdrabatt! En kalender kostar 100 kr, köper man 3 kostar det
250 kr, 5 stycken kostar 400 kr och slår man till med 10 kalendrar betalar man bara 750 kr.
Är Du intresserad kontakta Ingrid Jacobsson 0620-515 02 eller Per-Anders Hamrén 0620-910
24 , 0612-802 69. Du kan också skicka mail till per-anders.hamren@telia.com.
Vi kan också skicka kalendrar per post om så önskas mot ett litet portotillägg.

