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VINTERFEST 
den 26. januar

Vinterfesten nærmer sig hastigt. Igen i år starter vi kl. 1 7.00 med at pynte op, dække borde mv. 
Konceptet er som vanligt en stor fælles buffet. Alle medbringer mad svarende til hvad familien selv 
kan sætte til livs. Det plejer at være en overdådig og alsidig oplevelse. Man bestemmer selv hvilke 
retter man disker op med, men det er selvfølgelig altid lækkert hvis nogen også tænker i lidt 
kaaaage til kaffen ... Vi vil så gå til bords kl. 18.00.
Sodavand, øl og vin (sidstnævnte i forskellige prisklasser) købes på stedet til rimelige priser. Da vi 
sparer op til den store jubilæumsfest i august er det ekstra vigtigt at I ikke selv medbringer 
drikkevarer.
Entre ved festen: 25 kr. pr. voksen.

Der er ikke planlagt noget band til dansen, (men vi har tænkt at andre kræfter kunne bidrage til 
løjerne). Så:

Kom og vær diskjockey i 15-30 minutter, spil den musik for os som du synes vi 
burde gøre os fortjent til på dansegulvet. Hr Reimer, Jive, Mr. Marley, Velvet 
Underground, Mr. President....

Kontakt Ole Skou (86 16 87 26, lolsffl nordkons.dk)
Han forsøger at organisere det praktiske, og lægge en plan for aftenen......

Muligvis vil der også både være polka og salsalatina ved festen!!



Vedr. lokalplan

Byrådet har vedtaget at arbejdet med lokalplanen skal sættes i gang. Det lokalplansudvalg som bleA 
nedsat a f  generalforsamlingen har været til forste møde med forvaltningen d.4.dec og afventer 
næste mødedato.

Stiftstidende har bragt en artikel om lokalplan i Finnebyen (søndag d.6/1-08)
Se:
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http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/articlG7AID-/20080106/AAS/580838447/1002 
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Fastelavn

Årets fastelavnsfest finder sted søndag d.3.februar 08 fra kl. 10.30-12.30 i forsamlingshuset. 
Udklædte børn -  og deres udklædte voksne får tønder at slå på samt diverse lege. Der er vanen tro 
fastelavnsboller til børnene og gammel dansk til de voksne. Håndholdte instrumenter er meget 
velkomne sammen med deres ejere.
A f  hensyn til indkøb af slikposer, fastelavnsboller mm. skal tilmelding være Kurt Handberg, 
Neksøvej 5, i hænde senest d.28/1-08. (Yam.handbcrgfrr webspecd .dk)
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