
FINNEPOSTEN ja n u a r  1998

Så er årets første nummer af FINNEPOSTEN på gaden, altså godt 
jubilæumsnytår til alle.
Samtidig er det også tid til at forny medlemskabet af FINNEBYENS 
GRUNDEJERFORENING. Derfor er der sammen med dette et 
giroindbetalingskort, som man bedes benytte. Hvis man hellere vil 
betale kontant kan dette ske hos Ove Bank Nielsen, 
Bornholmsvej 11.
Kontingentet er 150 kr. for alle andre end pensionister, der betaler 
100 kr.
Husk at skrive navn og adresse på girokortet.

Men der er også grund til at gøre klar til
VINTERFEST I FORSAMLINGSHUSET 
LØRDAG DEN 14 FEBRUAR KL. 1800.

Som de foregående år er det selvfølgelig en stor fordel at være på 
hat med naboer og genboere!
Vi skal naturligvis spise,synge,drikke og danse lige til kl.0100.Til 
børnene er der hyggerum i kælderen med tegnefilm m.m.
Vi tager alle vores gode hjemmelavede mad med til det STORE 
TAG SELV BORD. hUSK AT TAGE SERVICE MED. Der er sørget 
for borddækning, brød og smør.
Af hensyn til kassererens gode humør,så lad venligst drikkevarerne 
blive derhjemme. Der vil være ØL, VAND , VIN, SLIK og SNACKS 
til salg i baren. Så kan man også få en snak med bestyrelsen.
En helt tilfældig udpeget person vil efter forgodtbefindende uddele 
priser til de værste/ bedste pål af/ eller udklædninqer.

VEND!



Hvis nogen skulle have lyst til at underholde fra scenen, har 
VIBEKE SKOU, ØSTERLARSVEJ 7, TLF. 86168726 meget venligt 
stillet sig til rådighed som koordinator for dette. Henvendelse 
venligst inden den 5 februar.
Inden vi starter spisningen vil bestyrelsen give en kort orientering 

om nogle af jubilæumsårets tiltag.

Men vi skal også slå
KATTEN AF TØNDEN 

SØNDAG DEN 15 FEBRUAR KL. 1100.
Det sker som sædvanligt udendørs i børnehaven Charlottethøj. Der
vil nok være en sodavand til børnene og en kop kaffe og en Bitter til 
de voksne.


