.
Finnepost den 10.12.03

i Finnebyens forsamlingshus den 25.1.03
Vi starter med ”Tour de gourmet” (medbragt
mad)
Derefter hygge og dans til levende musik (se
solister søges)
Har I underholdende indslag, er de meget
velkomne.
Henvend dig til Ole Skou, Østerlarsvej 7,
86168726, inden 6.januar. og fortæl om dine
gode ideer.
Præcis program udkommer med næste Finnepost
i begyndelsen af det nye år.
Solister søges
Som tidligere annonceret i finneposten
forsøger jeg at samle et dansktop
orkester til vinterfesten blandt beboerne i
finnebyen.
Et hyggeligt sammenrend som kan give
en god anledning til at svinge træbenet.
Skift den håndholdte hårbørste ud med
mikrofonen og træd op, -måske sammen
med veninden.
Vi mangler stadig solister som vil
synge en sang eller to, ligesom der
endnu er rigtig god plads i
orkestergraven.

Tag klaveret ned af væggen, jeg skal nok
hjælpe med at finde en rolle du kan klare.
Vi sætter det hele sammen om
eftermiddagen før festen.
Kontakt Ole Skou, Østerlarsvej 7,
86168726, inden 6.januar.

Rygepolitik
Tidligere erfaringer om finnebyboers
rygevaner i det forholdsvis lille og dårligt
udluftede lokale har gjort, at bestyrelsen
har besluttet sig for, at vi ved årets
vinterfest, vil gør noget særligt for
rygerne.

Vi vil holde selve salen røgfri, men sørger
til gengæld for, at der er rart at være de
steder, hvor der må ryges, nemlig
udendørs.
Bestyrelsen stiller med bål og varme
drikke, for at gøre overgangen fra de
festvarme indendørslokaler til en hurtig
smøg i tusmørket så lempelig som
overhovedet muligt.
Bestyrelsen v. Thomas
Underskudsgaranti til arrangementer i
forsamlingshuset.
Vi havde jo en dejlig aften i Finnebyens
kulturpalads, stor tak til arrangørerne. Der
er vist nok flere af disse aftner på vej.
Arrangørerne bag kulturpaladset vælger
indholdet og det er deres intention at
holde et professionelt niveau. Men måske
kunne andre få lyst til at lave
arrangementer for finnebybeboerne med
andre overskrifter og andet indhold. ?
Initiativet og succesen var derfor en god
anledning til at bestyrelsen igen drøftede
temaaftner i forsamlingshuset. Resultatet
blev, at vi som en forsøgsordning vil give
en underskudsgaranti, til de der har lyst til
at arrangere en (hverdags-)aften i
forsamlingshuset for finnebyboere,
svarende til udgiften til leje af
forsamlingshuset.
Bestyrelsen v.Ole
Redskaber udlejes:
Højtryksrenser (ny) med renseslange til
rør og kloakrensning.
Jordfræser- bred og smal
Kværn (ny ) til 3 cm tykke grene
Kædesav (ny) 220 volt.
Hvis noget går i stykker, så lad være med
selv at reparere det.
Knud Vejlin
Sandvigsvej 3, Tlf. 8610 3736

Udbytterig aften med GORI.
Ca. 60 var mødt op til en vellykket aften
med uddeling af gavekort fra GORI. En

veloplagt ekspert udi trævedligeholdelse
fortalte bl.a. om forbehandling, drypnæser
og algebehandling. Redaktøren blev i
hvert fald lidt klogere.
Ikke alle har hentet deres gavekort på
Bornholmsvej nr. 11.
De kan stadig afhentes inden 21.12.02
Efter den dato vil gavekortene overgå til
fællesskabets bedste. Bestyrelsen vil
tænke i kreative baner.

Til kalenderen:
Som tidligere omtalt er der:
2.3.03
Fastelavnsfest for børn –
med voksne
11.3.03
Generalforsamling

Medlemskab af grundejerforeningen
Med næste Finnepost udsendes
giroindbetalingskort til
grundejerforeningen.

Finnebyen – foregangshuse fra 1947
Lars fra Rytteknægten var ”faldet over
vedlagte artikel fra bladet ”Skoven”

Redaktør
Henny.k@get2net.dk
Henny Kjær, Due Odde 1
86103029
Næste deadline 8.1.03

Bestyrelsen
ønsker alle en
rigtig god jul
og et godt
nytår.

