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Finnebyen til Marseiisløb.
Der er M arseiisløb søndag d. 30 august kl. 14.00 med start og slut ved
Tangkrogen.
Som aftalt på generalforsamlingen, er der en flok Finnebyboere der løber
med - selvfølgelig i jubilæ ums-T-shirts.
Og der er en flok supportere, der er med i Tangkrogen - selvfølgelig også
i vores T-shirt.

\

Vi stiller en parasol op et sted på arealet ved iskiosken, så vi har et
tilholds- og mødested. Og vejret ser ud til at blive fint på søndag.
Så mød op og løb med- eller mød op og se på!
M arselisløbet er festugens publikumsmæssigt største arrangement og
lidt af en folkefest.
Og så er der jo dejligt nede ved vandet!
Løbet har 2 distancer: en på 6 km og en 12 km. Og der er bestemt ingen,
der siger, at man skal løbe. Der er rent faktisk rigtig mange, der går
igennem de 6 km.
Den officielle tilmelding er slut; men på selve dagen kan man købe
løbsnummer for 100 kr. på Tangkrogen.
Hvis du har et startnummer, du ikke kan bruge alligevel - eller vil spørge
om der er ledige startnumre, der ikke bruges - så kontakt Kjeld Hansen,
Rytterkncegten 19, tlf. 8 6 1 0 8 5 0 8 ; e-mail: kjeldhansen@finnebyen.dk.
Ved jubilceumsreceptionen blev grundejerforeningen begavet med dette:
Petanque-spil fra børnehaven, indrammet foto fra Ivan Brauer, gi.
matrikelkort og vin fra Arne Dysted, vase med buket fra Arhus Kommune,
vin fra G.&E. Kaustrup Pedersen, Nattergalevej 31 (de bor også i et
finnehus), samt en fl. GI.dansk fra ukendt?

VEND !

PÅ BORNHOLMSVEJ 11 KAN FØLGENDE
KØBES / HENTES / AFLEVERES :
Bogen "FINNEBRÆ DDER OG FÆ LLESSKAB" kan stadig købes.
Plakaten med indgangspartier til 50 kr.
Rigtig mange postkort med den originale tegning til 1 kr. pr. stk.
De efterbestilte T-shirts er også kommet, og derfor klar til salg.
Og så er der alle de glemte sager (fade, glas m.v.) som vi meget gerne så
komme tilbage til de rette ejermcend !!!!
Husk også at af levere det ekstra sæt billeder fra jubilceumsdagen. De
første er allerede afleveret, så skynd jer venligst. Husk kassereren
betaler.

Og til slut en annonce:
Finnehus søges til leje (hvor urealistisk det end måtte lyde) af to
tidligere Finnebyboere (begge studerende) med to børn. Vi vil meget
gerne vedligeholde huset, passe haven etcetera. Både kortere og længere
lejemål har interesse. Så hjælp os med at slippe bort fra den lejlighed, vi
desværre blev spæ rret inde i.
Jens, Birgitte, Benjamin og Jonatan, Paludans Mullersvej 41.
Tlf. 8 6 1 6 8 0 2 8 e-mail: bolwiq@imv.aau.dk
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Når enden er god er alting godt, og selv et festfyrværkeri ville være
blevet overskygget af den finale som vores jubilæ umsfest fik, da et
improviseret band af musiske Finnebyfolk trak stemningen helt i top.
Det blev ( som vi havde håbet) en fantastisk dag, der sikkert sent vil
blive glemt.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle, der hver på deres måde
bidrog til at dagen blev en succes.
Men for at sikre at dagen bliver gemt i stedet for glem t har
bestyrelsen en ide'og en bøn:
Ideén går på at vi om en måneds tid laver en aften i Forsamlingshuset,
hvor vi alle kan se hvad der er trykt og filmet i anledning af jubilæ et.
Derfor er der denne bøn til alle der har fotograferet i løbet af week
enden:
Vil I venligst få lavet et dobbelt sæt aftryk af jeres billeder så vi alle
kan få dem at se.
Kasserer\ er villig tilat betale, så billederne kan indgå i foreningens arkiv.
De som skal lave det næste jubilæ umsarrangement skal jo også have
noget at arbejde med!
Vi vil så sætte dem på nogle store opslagstavler den aften i
forsamlingshuset. Samtidig vil vi så forsøge at lave en storskæ rm så vi
også kan se både den gamle Finnebyf ilm og det der er lavet i TV2 samt
hvad der måtte være af privat video.
Så skynd jer venligst til fotohandleren, og aflever så det andet sæt hos
Ove og Annelise på Bornholmsvej 11 helst inden den 10 september.

