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Släkten Brynielsson, som på lördagen besökte Räpplinge kyrka och sina förfäders gravplatser.

Svartebergafamiljen blev flickan Alfrida, som förblev ogift
och verksam som barnhemsföreståndare i Uppsala.
Under helgens släktmöte ha-

de Folkets Hus i Borgholm
abonnerats för gemensamma
måltider och samkväm. På lördagen besökte släkten Räpplinge kyrka och fädernegården

i Svarteberga, som numera ägs
och drivs av familjen Axelsson.
Man hann även med ett riktigt
gammaldags kafferep i släktmedlemmen Maj-Britt Nils-

sons trädgård i samma by. Under söndagen gjordes en tur till
det småländska glasriket, innan det var tid för avskedsmiddag för de 121 Brynielssonska
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Vi kokar och säljer

God mat & trevlig personal

KROPPKAKOR

SPECIALERBJUDANDE
SPECIALERBJUDANDE

fredagen 10/8

Pizza &
öl eller läsk

75:-

gäller t o m 13/8

Dagens rätt
0485-774 56

Borgholm

AN, ALGUTSRUM

m (skylt vid 136:an)
s, lök, grönsaker, frukt, pumpor, majs,
ll självplock och försäljning.
skar Familjen Thernström
6, 351 57 el. 070/553 55 66

rsäljning

Barn i föräldrars sällskap äter för 1/2 priset

55:-

Tisdag: Småländska isterband med stekt
potatis och rödbetor
Onsdag: Köttfärslimpa med gräddsås och
lingon
Torsdag: Kokt hokifilé med räksås och citron
Fredag: Västkustschnitsel med pepparsås
och gurka
Lördag, söndag: Helstekt kotlett med champinjonsås och gurka
Måndag: Köttbullar med gräddsås och lingon

Välkommen till Borgholms nya och
fräscha restaurang och pizzeria
Vid torget, jämte Handlar´n

Borgholms Källaren
Öppettider 11-02
söndagar 11-23
Tel 0485-774 64

I Kalmar slottskyrka vigdes den 21 juli Henrik Johansson och Ingela Kaliff, Linköping.
Tärna och marskalk var Angelica Svensson
och Jens Rangefelt. Solist var Anja Jonsson och

Lördagen den 21 ju
slottskyrka mellan J
Wiksten, Kalmar. B
och Majvor Olsson K
till Bengt och Lisette
Vigselförrättare va
och marskalk var Th
Olsson.
Efter vigseln hölls b

