Siden sidst:
Hen over sommeren har grundejerforeningen taget initiativ til to arrangementer. Skt. Hans aften ved
shelteret på Vester Eng og en cykeltur rundt om Brabrandsøen.
Der var god opbakning og godt vejr til Skt. Hans aften, så den hjemmelavede heks blev sendt til Bloksbjerg
med maner, efter at børn og forældre havde hygget sig med grillmad og medbragte drikkevarer.
Cykelturen havde også god deltagelse og godt vejr til turen rundt om den gamle Brabrand sø. Der var ingen
som led overlast eller måtte samles op af ledsagevognen, da der klogelig var indlagt hvilepauser undervejs.
Begge arrangementer vil blive gentaget næste år.
Grundejerforeningen har desuden besluttet at indkøbe 4 stk klapborde, som kan bookes sammen med
festteltet og ellers vil blive brugt til grundejerforeningens arrangementer.
Slutteligt forlyder det, at Finnebykorets røster under kyndig direktion af Morten Kold også vil lyde i
Finnebyen i sæsonnen 2014-15. Ugedag og tidspunkt vil blive oplyst i næste Finnepost og på
Facebooksiden.
Sommerfest 2014 lørdag den 30 August
Fredag kl 17.00 stiller vi telt op ved Børnehavens P-plads. Der vil være en sodavand eller øl til alle som
deltager. Kom glad og lær hvordan du sætter festteltet op - før du selv skal bruge det!
Plan for dagen.
9.30-10.55

Running morgenmad. Spis morgenmad med nogle Finnebyfolk du ikke kender. Birgit? Vil
modtage tilmeldinger via facebooksiden og lave en plan over, hvem der spiser med hvem og
hvem der lægger hus til. Grundejerforeningen spenderer rundstykker og kage. Alle der er
gæster betaler ca. 5-10 kr til værterne.

11.00-13.30

Tour de Finnebyen. Er du nysgerrig for at se, hvordan andre Finnebyboere har indrettet sig
har du muligheden nu. Mød op ved spejderhytten og følg med rundt i flok til de, som har
valgt at holde åbent hus på dagen.

16.30-18.00

Loppemarked. Gør det selv loppemarked ved børnehavens P-plads, for dem som har tid og
lyst til at ”lufte lopperne” og dem som har mod på at gøre en god handel.
Grundejerforeningen er uden ansvar for løsgående lopper.

17.00

Grillene tændes op og vejret er tørt og godt!

18.00-24.00

Fællesspisning af medbragt mad og indtagelse af medbragte drikkevarer. Glædesudbrud,
fællesskål og godt humør forventes. Herefter alm. festivitas. Jesper Måesbøl har lovet at
akkompagnere til Finnebysangen og vi arbejder på at finde nogen som vil spille lidt for os i
løbet af aftenen.

Søndag 11.00 Er der oprydning og nedtagning af telt. Kom frisk.
Kalender for efteråret 2014:
Torsdag d. 11. September

Fællesspisning for alle Finnebyfolk i Spejderhytten. Det er ”Brugsforeningen”,
der står for arrangementet. Tilmeld via ”Brugsforeningens” Facebookside og
mød op kl. 18.00.

Søndag d. 26. Oktober

Æblemost-dag. Traditionen tro vil der igen i år blive mulighed for at få presset
sine æbler til dajlig ren æblesaft. Det bliver atter på P-pladsen ved børnehaven
og alle fremmødte hjælper til med at presse og rydde op bagefter.

Mandag d. 27. Oktober

Krea-aften i forsamlingshuset. Mød op kl. 19.00 og hvis din hobby frem. Der vil
blive rig mulighed for at udveksle tips og tricks, imens the, kaffe og kage
nydes. Høj risiko for udslag på hyggometeret.

Mandag d. 10. november

Mortensaften i ”Brugsforeningen”. Evt. lanterneoptog fra St. Finnebyen over
broen til Li. Finnebyen. Mere herom i næste Finnepost.

Løst og fast
Friske Fisk:
Måske vil der blive mulighed for at købe frisk fisk i Finnebyen en gang om ugen. Birgit Bonefeld er i
forhandling med en fiskehandler. Vi melder ud, når aftalen er på plads.

Paludan Müllersvej i fremtiden:
Bestyrelsen holder skarpt øje med ombygningen af Paludan Müllersvej og prøver at finde ud af hvordan
Udvidelsen vil komme til at påvirke vores bydel.

