
I Finnebyen er den dejlige vintersne smeltet, diskofesten sidder stadig i benene og 
vinterfesten står for døren. Efteråret har budt på en vifte af kreative og spændende 
arrangementer som fortsætter ind i foråret 2011. En ny grøn lokalplan for Vestereng 
presser sig på og vi forsøger at bevare engen som et stort, lokalt rekreativt område.

SÅ ER DER Vinterfest...........Vinterfest................. Vinterfest

Lørdag d. 29 januar, læs på lørdag, slår vi forsamlingshusets døre op for vinterfesten. 
Som noget nyt i år, lancerer vi et eftermiddagsprogram med eventyr fortællinger og 
musik for børnene.

Derefter er der fest. Bind slipset, sæt håret, puds skoene, læg make-up og mød dine 
feststemte naboer i forsamlingshuset.

Program

Kl. 15-16 : Gurli og Arne fortæller eventyr for børn, mens Rie, Poul Erik og Jesper
ledsager med musik.

Kl. 16- 18 : Drikkes en kold øl og bordene sættes op.

Kl. 18 : Her starter vinterfesten med spisning as usual. Alle medbringer mad til
fællesbordet gerne lidt ekstra. Efter spisningen er der underholdning 
Bl.a. præsenteres det nye, lovende Finneby band: The Funky Finneby Folks, 
som vil sørge for at få folk på dansegulvet en del af aftenen. Det er muligt at en 
DJ sørger for resten af aftenen.

ENTRE : 25 KR . ( Børn under 18 år er gratis)

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER har været en stor succes for dem, der har været
med. Diskofesten blev forløst og båret af diskokugle og Kristian Tulens telefon fyldt 
med dansevenlig musik for den unge generation, der i udvalgte stunder drev næsten



40 børn på dansegulvet samtidigt. I al ubemærkethed var priserne på chips poserne 
endt under indkøbspris, men det hele var pengene værd.

I 2011 fortsætter vi arrangementerne med en foredragskavalkade d. 24. februar. 
Lokale foredragsholdere bevæger sig bl.a. omkring emnerne arkæologi, 
bambusfløjter, hjerneforskning og kropssproget. Bestyrelsen byder på kaffe og så kan 
man evt. selv tage kage med.

Søndag d 6 marts er der fastelavnsfest. Man kan tilmelde sig ved en senere lejlighed. 
Der kommer en lille påmindelse herom.

D 15 marts satser vi på et kampvalg til generalforsamlingen og d. 3. maj holder Gurli, 
Pernille og Torben danseaften hvor vi skal slide på tangoskoene og folkedanser
dragten.

HVAD RODER BESTYRELSEN MED FOR TIDEN?

Vestereng, vores grønne og frodige nabo er som tidligere i fokus med hensyn til 
kommunal inddragelse og her er grundejerforeningen på tæerne i forhold til 
bevarelse.

Ved at kontakte andre lokale grundejerforeninger og Dansk Naturfredningsforening vil 
bestyrelsen undersøge om de vil være med i et arbejde omkring en grøn lokalplan for 
Vester eng. Dette arbejde er i gang og et brev desangående er udformet.

Bestyrelsesformanden Henrik Fåborg undersøger ligeledes status for den aktuelle og 
fremtidige vejføring omkring Finnebyen.

KALENDER

29 Januar : Vinterfest

24 februar : Foredragskavalkade med 4 lokale foredragsholdere

6 marts : Fastelavnsfest

15 marts : Generalforsamling

3 maj : Dans Tango og Folkedans

Finneposten kan også læse på Finnebyens hjemmeside, www.finnebven.dk 

Husk også Finnebyen er på facebook

Næste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen er mandag, d 24.1.11.

http://www.finnebven.dk

