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Så er vi atter klar med en ny(tårs) udgave af Finneposten,
altså rigtig godt nytår til alle.

Sammen med dette er der et girokort, fordi det jo er tiden til 
at forny sit medlemskab af

FINNEBYENS GRUNDEJERFORENING.

Kontingentet er 150 kr. for alle undtaget pensionister som 
betaler 100 kr.
Du kan bruge enten posthuset eller hvis du vil betale kontant så 
er det på Bornholmsvej 11 hos kassereren.
Husk at skrive navn og adresse på girokortet.

Det er også på høje tid at gøre klar til
VINTERFEST I FORSAMLINGSHUSET 

LØRDAG DEN 30. JANUAR KL. 1800-0100.
Udklædning eller påklædning er helt fri.
Vi vil atter engang deles om det fantastiske ta' selv bord, som 
vores medbragte mad jo pr. tradition udgør!

Den nye bar vil være bemandet med bestyrelsen (noget 
fornuftigt skal de jo lave), og der vil være både 

ØL,VAND,VIN,SLIK OG SNACKS.
Bestyrelsen sørger for borddækning og brød og smør; men husk 
selv at tage service med (samt at få det med hiem igen).

VEND ! ! !



Hvis vi bliver mange, vil vi evt. forsøge at lave spisning for 
børnene i kælderen. Der vil også i år være hyggerum til børnene 
i kælderen med TV .

For at vi også skal have en mulighed for at danse er der 
musikanlæg på scenen, og har du en yndlings CD så tag den bare 
med ! ! !

Men hvis nogen skulle have lyst til at underholde LIVE, så
er scenen din/jeres.

Vi skal jo selvfølgelig også slå
KATTEN AF TØNDEN 

SØNDA6 DEN 14. FEBRUAR KL. 1030.

Det sker forhåbentlig som sædvanligt udendørs ved børnehaven. 
Som noget nyt er der i år også en tønde til de legesyge voksne !!! 
Og mon ikke der også vil være sodavand til børnene samt kaffe 
og en bitter til de voksne.


