Torsdag d. 24.2.2011 kl. 20.00: Foredraaskavalkade
Hjernen og Sproget (v. Kristian Tylén)
Moderne hjerneforskning giver os nye måder hvorpå vi kan anskue klassiske
videnskabelige spørgsmål. I dette foredrag ser vi på hvad hjerneskanningsstudier kan
fortælle om vores sprog, både det der består af ord og sætninger og det der består af
andre udtryksformer som kropssprog kunst og symboler.
Kroppen er en sladrehank (v. Arne Tannebek)
I vores daglige omgang med hinanden udsender vi en masse kropssignaler.
De kan nogle gange være svære at forstå, fortolke og styre.
Gennem et kort optrin med og et indlæg om kropssproget, kaster vi os lige ud i 20
minutters afkodning af signaljunglen.
Arkæologi (v. Kirsten Nelleman Nielsen)
Hvad laver en arkæolog egentlig? sidder de danske arkæologer med en pensel og en
teske og nusser i dagevis på samme kvadratmeter jord, eller finder de skatte, der er
Indiana Jones værdig?
Få et indblik i arkæologens arbejde, som det ser ud, når Silkeborg Kulturhistoriske
Museum rykker ud som første hold på den nye motorvejsanlæggelse.
Søndag d. 6.3.2011 kl. 14: Fastelavnsfest i Forsamlingshuset
Fastelavn fejres i Forsamlingshuset, hvor børn og voksne kommer udklædte og slår
katten af tønden. Giv venligst besked til Henrik, hvis i har lyst til at deltage, så vi ved
—* hvor mange tønder vi skal bestille. Tlf: 40 10 30 18 eller henrikfaaborg@finnebyen.dk
Kontingent for 2011
Så er det blevet tid til at betale kontingent til Finnebyens Grundejerforening for 2011.
Kontingentet er 200 kr (100 kr for pensionister) pr. husstand.
Kontingentet kan betales på tre måder (og gerne inden 14 dage):
1) på vedlagte girokort (gironr. 158-8109)
2) indbetaling via netbank på reg./kontonr. 1551 1588109 (Danske Bank)
3) kontant til foreningens kasserer, Kristian Tylén, Åkirkebyvej 4
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Påmindelse:

Vinteren er stadig

over os.

Sne og is besværliggør logistikken

i

Finnebyen; ikke kun for ældre og gangbesværede, men for alle. Ifølge lov er det hver
grundejers pligt at rydde is og sne på de fortov der græ nser op til matriklen. Lad os i
fællesskab hjælpe de ældre og hjørnegrundejerne med at rydde sne, så opgaven er
mere overskuelig.

