
Vinterfest i Finnebyen 
- og generalforsamling og fliser

Foreningens vinterfest 
for unge, gamle og dem 
midt imellem er nu nø
jere planlagt, og det bli
ver - grundet en misfor- 

^  ståelse - hverken den 
ene eller den anden af 
de to datoer, vi varsle
de i sidste Finnepost, 
men derimod den 

15. januar 1994 
i Finnebyens Forsam
lingshus.

Tilmelding:
Man tilmelder sig se
nest 5.1.94 ved at afle
vere kuponen nederst 
på siden (eller få nabo
en til det) med de nød
vendige krydser i brev
kassen hos Margit,

^  Neksøvej 2, eller hos In
gelise, Due Odde 6, 
vedlagt et passende an
tal gode danske kroner. 
Deltagerprisen vil 
være 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn.
Til gengæld sørger vi

for papirsduge, fyr
fadslys, kaffe, plastic
krus og glas, samt 
flutes.
01, vand, og vin samt 
snacks vil kunne købes 
til de sædvanlige rime
lige priser på stedet.
Af samme grund er det 
ikke tilladt at medbrin
ge den slags selv.

Medbring:
Ja, man skal selv - lige
som til sommerfesten - 
medbringe mad sva
rende til det antal, man 
kommer, til en fælles 
buffet. Man må gerne 
slå sig sammen med 
naboen.
Man skal også selv 
have bestik og service 
med.

Program:
Kl. 16 er der bankospil
med kaffe. Spillepla
der til rimelige priser. 
Kl. 17 er der bøme-

marked nedenunder - 
som ved sommerfesten, 
(medbring ting, I er ble
vet for store til o.l.)
- og herefter koster det 
deltagergebyr at være 
med:
Kl. 18 er der spisning af 
hinandens gode mad 
med dinérmusik, hvis 
vi kan skaffe det.
Kl. 19.30 er der fælles
sang, også om muligt 
med akkompagnement. 
Og fra klokken 20 til se
nest 01 er der fest.
- Her mangler vi stadig 
at høre fra nogle af vore 
mange musikere, om I 
vil være med?

- og nu til noget helt an
det:
Generalforsamling: 
afholdes 17.3.1994 i For
samlingshuset, hvis det 
kan lade sig gøre.
På valg er:
Forkvinde Margit H. 
Clausen, bestyrelses

medlemmerne Rie Kier 
Thomsen, og Lars Røn- 
nov.
Ingen af os modtager 
genvalg, idet vi alle tre 
har siddet i 2 perioder, 
altså 4 år, én af os har 
endda siddet i en tidli
gere periode.
Endvidere er supplean
terne på valg hvert år, 
og Ingelise Sørensen og 
Bente Lomstein regner 
ikke med at modtage 
genvalg.
Så 5 nye skal findes, og 
det kan I jo bl.a. bruge 
juleferien til at tale med 
naboen om!

Fliser.
Der skulle gerne læg
ges nogle fliser under 
containerne ved for
samlingshuset. Er der 
nogen, der har nogle i 
overskud? Så kontakt 
venligst forkvinde Mar
git, Neksøvej 2. 
Glædelig jul!

Tilmelding til vinterfesten: Voksne

Bankospil: _______

Bømemarked: _______

Spisning og fest: ________

Børn Navn:

Adresse:

(å 10 kr.) (å 5 kr.) i alt vedlagt kr.


