
Sommerfest 11.8.90
i Børnehaven Charlottehøj , Nykersvej

Som allerede omtalt i Finneposten i maj holder vi i år sommerfesten i børnehavens gård, og håber på vejrguder
nes nåde, idet vi doq for en sikkerheds skyld også har en presenning. Der bliver noget for alle, optræden af en 
tryllekunstner, Robert med orglet, verdens bedste mad (vores egen), god vin, billig vin, amerikansk lotteri, 
samt verdens bedste band.

a6.oo
ar der optræden for 

børn og voksne med bar
nesindet i behold, ved en 
tryllekunstner: Try l le -  
manden Niels Bork  
Og så er der is til børne
ne.
Bagefter skal alle hjem og 
forberede næste pro
grampunkt, klædes om og 
smukkeseres, for:

19.00
- serveres der en drink  
(et glas vin) som optakt 
til en storslået fælles
spisning med ta g - se lv -  
bord, idet hver familie 
medbringer en lun ret/ 
sild/ ost/postej/ eller 
hvad man nu kan finde på. 
Man har lov at snakke 
sammen med naboerne 
om, hvad man tager med.

Bestyrelsen sørger for, 
at der er smjørr og brød 
( rugbrød og flutes), samt 
rød - og hvidvin af såvel 
billig som lidt bedre kva
litet. Egne drikkeva
rer må ikke med
bringes!
Under spisningen bliver 
der amerikansk lotte
r i  , ligesom vi håber, 
Robert vil sp il le .

20.30 ca
- vil Finnebyens eget 
band, bestående af lutter 
indfødte - men Ikke desto 
mindre professionelle - 
musikere spille op,
Vi andre danser i den 
endnu lyse sommernat, og 
slutter kl. 0 1.00.

Lad os i fællesskab lave en rigtig god sommerfest!

Andre nyheder, meddelelser og annoncer

Biblioteket truet igen

I juni og august måned 
samlede vi underskrifter 
mod den planlagte nedlæg
gelse af vort bibliotek 
(sammen med en række 
andre mindre bibliote
ker). Det lykkedes i 
løbet af en meget kort pe
riode at samle 287  un
derskrifter, som blev 
sendt til fritids- og 

-k^jltur-rådkvinden Lone 
indø, sammen med en 

protestskrivelse, hvor vi 
i særlig grad slog på om
rådets manglende kultu

relle alternativer til b i
blioteket, samt på det 
faktum, at den reelle be
sparelse vil være yderst 
ringe, da vort bibliotek 
har ekstremt lave drift
somkostninger. Alle by
rådsmedlemmer fik en 
kopi af brevet til råd
kvinden.

S lu ta s fa lte r ing
Man forventer at kunne 
lægge sidste lag asfalt på 
vejene i Store Finneby i 
slutningen af september- 
måned.

Brugte 
rygningsplader
Hvis nogen har sådanne , 
vil jeg gerne købe 7 
stykker eller flere. 
Margit Clausen,
86 16 33 00

Finnehusbrædder
Er der nogen, der er inte
resserede i et fællesind
køb af rigtige finnehus
brædder - med storkøbs
fordel - bedes de henven
de sig hos forkvinden, 
Margit Clausen,
86 16 33 00

Nyt tag?
Hvem vil være med til at 
indhente et godt tilbud på 
en fællesentreprise på 
udskiftning af tag? 
Henvendelse til 
Bjørn Petersen,
9  C  1 C. | f ] «


