
Får vi presentere kveldens

Aller første årgang  
 til en helt utrolig pris

Dagens store nyhet:
Vi feirer Stein sin dag!
Nå er vi alle samlet her til brullupslag.
Heisann å hoppsann ja nå skal det bli fest.
I denne gjengen vet vi at Stein han trives best.
Heisann å hoppsann nå er vi alle gla!
Det feires skal og derfor i fra oss et Hipp Hurra!

Freden brutt !! 
I huset ved sjøen her i Vats
Cherry Baby ruler, har inntatt sitt palass
Her i kveld skal æres de som æres bør
Så har du no’ på hjertet?
Reis deg, om du tør!
Cherry Baby, Stein, he loves you so.
Using cyberspace, and then let everybody know
Cherry Baby, everybody see
How happy you have made our Stein to be 

Dagens store nyhet fra sladrespalten tatt:
Stein og Cherry Baby ser fram til bryllupsnatt!
Tålmodig har de ventet i nokså mange år
Endelig er Cherry her med oppsatt hår!
Heisann og hoppsann – det feires skal med stil!
Vi nyter hvert sekund av det – nei det er ikke tvil!
Heisann og hoppsann, cognac og litt vin,
Dere begge stråler, så brudeklar og fiin.

fest-avis

1



Fest-avisens leder
Handler om en kar, 
Som sitter på kontoret og mange jenter har.
Bryllupsråd er mange, og som du lytter til. 
Skytterhus ble kjellerstove, litt under tvil. 
Stjerner i blikket, perler på en snor. 
Vi venter på at Stein blir far, og Cherry hun blir mor
Våke-netter og bleieskift det blir
Ingen morgenrytme, du vil kjenne at det svir

I Sport- og idrettspalten
Det ingen nyhet blir
et råd fra dataverden,
er heller mer på gli.
Du stiller opp for alle, 
er positiv og grei, 
kommer det en video, musikk i en fei.

Dagens TIME-PLAN bør lyde slik:
tidlig opp om morran, ut av senga uten pip.
Ta en strekk, få kroppen godt i gang-
På med uniformen mens du nynner på en sang!
Telefonen kimer, hele dagen lang.
Stein han finner timer, og svarer det han kan. 
Hjemme ordner Cherry, med vårrull, saus og ris.
Og Stein han vasker huset så det ikke lukter fis.
Heisann og hoppsann, de trives begge to
Nå har de jammen giftet seg og går i samme sko.
Heisann og hoppsann, vi gleder oss for det,
At dere to er lykklige, det kan vi jaffal se.
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Store drikkeorgier
rundt alle disse bord.
Dette må få følger
setter dype spor.
Her blir ikke regnet
Joule og kalori.
Nei fra slike tanker
har nå alle tatt seg fri!

Dagens 
visdomsord
Vi kjenner godt:
det er veldig 
dyrt å lage fest 
Så fin og flott.
Derfor fører 
dette ev’nemang
til at denne side 
vies 
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PC selges
også samme sted.
Skal du ha en tele-kiosk
så har vi også det!

Gamle saker selges
kom og gi et bud!
Denne store festen
betales innen jul.
Regningen den kommer
den forfaller straks!
Korker auksjoneres,
kanskje har du flaks.
Gi et bud så blir vi sikkert sams.
Og blir det no til overs,
drar de kanskje utenlands.

Avertissement .

2003 MODELL
en bil så fin og flott
dekkene er hele
og bremsene står godt
Skal du ha en Mazda
som er så blank og fin
-gi meg åtte tusenlapper
så er bilen din!



Leserbrev
Til  kveldens  hedersgjest!
I kveld en smakebit du får, til månens store fest!
I den flotte Vatshallen det skjer,
At vi skal feire dere, med familie og fler.
Cherry hun har shoppet kjolen sin på nett, 
og heldigvis så slipper hun å slanke bort no fett.
Huset det har flere rom, og vi undres på,
Hvor lenge vi må vente før det kommer noen små.
Hurra for de to som gifter seg i år
Vi håper dere mange fine stunder sammen får
Nå skal vi hedre paret her i Vats!
Alle sammen skåler, og vi hever våre glass!!!

Vil man abonnere på vår Fest-avis,
den som vi leverer til en helt utrolig pris.
Skal man bare sende denne her kupong:
Navn:………………………………….
Adresse:……………………………….
Stilling:………………………………..
(skriv med blokkfasong)

Her i bladet kan du følge med
Stone Oak Valleys familiy, og alt som da vil skje.
Men vær snar det koster kun en sang.
Neste nummer kommer når vi tar den nok en gang.

I redaksjonen

   Anita, Camilla 
Hilde, Torhild, Vivi, 
Bente, Torhild S., 
Jarle, Ove Johnny, 
Thor
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