
   August 2013 
SÆRNUMMER: RUNNING MORGENMAD 17.8.2013 
 
Overvejer man at tilmelde sig Running Morgenmad, men er usikker på hvad det går ud på, 
er der en mere detaljeret beskrivelse her: 
 

• 2 familier besøger en tredje familie for at spise morgenmad, for at lære hinanden at 
kende, og for at udveksle gode Finneby-historier. 

• Bestyrelsen vil sørge for at hvert morgensmadtræf får leveret 10 rundstykker og 5 
wienerbrød, fra føtex-bageren. Bestyrelsen betaler!! Ønsker man ikke at modtage 
tilbuddet, kan Værten i stedet få de 50 kr til selv at sørge for morgenbrød, eller lign.  
 

• Som Vært melder man sig til at sørge for dækket bord, smør/pålæg, kaffe, mælk 
etc. Der opfordres til at morgenmadsudvalget holdes på et "hverdagsagtigt", og ikke 
for omfangsrigt, niveau. 

• Som Gæst melder man sig til at betale 10 kr pr. snude til Værten; dette beløb er til 
dækning af udgifter til pålæg, kaffe, drikkevarer etc. 

• Morgenmadstræffet varer 1 time. Herefter skal Gæsterne sørge for at sige pænt tak 
for nu, og forlade Værten  -medmindre andet aftales. Man kan passende sammen 
gå hen til børnehaven (mødetidspunkt: 11.00) og gå med på Tour de Finnehus. 

• Vært og Gæst vil senest i løbet af fredag få at vide, hvem de kommer til at spise 
morgenmad sammen med, og evt sær-ønsker afklares Vært/Gæst imellem, fx om 
Vært/Gæst hellere ønsker at lave sammenskudsmorgenmad. Mail seneste inden kl 
18, om man IKKE ønsker at modtage rundstykker/wienerbrød.  

• Tag gerne et stemningsbillede fra morgenmadstræffet, til at lægge på websiden. 
• Tilmelding på mail (runningmorgenmad@finnebyen.dk) eller ved at lægge en 

seddel i postkassen på Østerlarsvej 13. Tilmelding senest onsdag d. 14. august (Fx 
til auktionen, der starter kl 19.00).  Skriv hvor mange fra hustandende, der deltager, 
og om man lyster at lægge hus til. 
 

                             
      
SE I ØVRIGT WWW.FINNEBYEN.DK FOR SENESTE NYT, OG SOMMERFEST-INFO. 


