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FINNEPOSTEN

JANUAR 1997

Et godt tema kan godt genbruges! Så hvis du er på hat med
naboer og genboer, så tag den på og kom til

VINTERFEST I FORSAMLINGSHUSET
LØRDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 1800.
Vi skal spise, synge, drikke og danse.Der er et hyggerum i
kælderen til børnene,
hvor de kan more sig med b l .a .
tegnefilm m.m.
Vi tager alle vores gode hjemmelavede mad med til et stort
tag selv bord. Husk at tage service med! Der er sørget for
borddækning,brød og smør.
Lad venligst drikkevarerne blive hjemme, da salget af 01,
Vand og Vin m.v. gerne skulle betale leje af lokale o.s.v.
En
helt
tilfældig
udpeget
person,
vil
næsten
efter
forgodtbefindende, uddele priser til de værste/bedste på/af
eller udklædninger!!!
Men vi skal også slå

KATTEN AF TØNDEN
SØNDAG DEN 9 FEBRUAR KL. 1100.
Det sker som sædvanligt udendørs i børnehaven Charlottehøj.(
Der vil være mulighed for at "nyde" en Bitter i kulden).
Så er det blevet tid til at forny medlemskabet i FINNEBYENS
GRUNDEJERFORENING.Sammen med denne Finnepost er uddelt et
girokort, som man bedes benytte. Hvis man hellere vil betale
kontant kan dette ske hos Ove Bank Nielsen, Bornholmsvej 11.
Kontingentet er jo uændret 150
pensionister der betaler 100 k r .
Husk at skrive navn og adresse
desværre at nogle glemmer det.

kr.
på

for

alle

girokortet.

andre
Det

end
sker

Tilmelding til Fastelavnsfest Søndag 9.feb. kl.1100.
Vi kommer med _________ børn i alderen_________ år.
Prisen er 5 k r . pr. barn,Der er slik og sodavand til
børnene, og kaffe m.v. til de voksne.
Navn og adresse:____________________________________________

Tilmelding til Vinterfest Lørdag den 8 .feb.kl.1800 .
Antal voksne a'10 k r ._____ Antal børn a'5kr._____
Navn og adresse:___________________________________________

Tilmeldinger og betaling til Ove på Bornholmsvej 11
senest den 5. februar.

