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Man må sige at Gudhjemsvej forstår at gøre tingene fuldt ud. Lørdag formiddag var
der udlevering af de fleste af de bestilte T-shirts (mere om dette senere), over middag
var der rejsegilde på en tilbygning, og om aftenen blev der afsluttet med en vejfest;
men så måtte det lille torv godtnok også renses med trykspuler søndag formiddag.
Som sagt blev de fleste T-shirts afhentet; men der ligger en del og venter på deres
rette ejermænd/ kvinder på Bornholmsvej 11. Vi er hjemme det nærmeste stykke tid,
og vil meget gerne have dem ud af huset !!!
Skulle nogen have fortrudt at de ikke fik bestilt i tide, vil vi forsøge at lave en ekstra
bestilling, endda til den samme fordelagtige pris ( 85 k r . ), således at de er klar til
den første uge i august. Så kom bare frit frem.
Programmet specielt for børnene på jubilæum sdagen lørdag den 15 august er som
følger:
kl 1000 - 1200 vil spejderne lege med børnene,
kl 1000 - 1200 er der også Cirkus Ildebrand
kl 1530 - 1615 er det Jesper Grønkjær der tryller og underholder
kl 1000 - 1700 er der gang i den store hopppeborg, og boden med pop
corn, slik og sodavand er åben.
kl 1300 - 1430 den officielle indledning af jubilæ et med præsentation af
bogen “ FINNEBRÆDDER OG FÆLLESSKAB “.
Der vil blive indbudt gæster fra byråd, kommunen, samt
folk der har eller har haft en interesse i Finnebyen.
kl 1600
kl 1800

kl 2400

Åbnes teltet og baren med koldt fadøl o.s.v.
Festen begynder. Der vil være forskellige musikalske ind
slag i løbet af aftenen. Hvem ved måske skal vi til at lære
at synge en ny Finnebysang !!
Festen slutter.

Men det store spørgsmål er, hvor mange bliver vi i teltet ???
Så hvis I vil foretage en uforpligtigende tilmelding på nedenstående slip,og
aflevere den på Bornholmsvej 11 inden midten af juli, så vil vi bestille øl efter
d e t !!
Vi kom m er____ voksne o g _____ børn til festen den 15 august.
N avn ____________________________ _ _ Adresse_____________
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Nu sig er både kalenderen , børnene og Voldborg at det er ved
at blive som m er, og hvad er så mere passende end at vores

JUBILÆ UM SFINNEBY T-SHIRT
ER M ELDT FÆRDIG, OG SOM FØ LG E DERAF ER K LA R TIL
UDLEVERING TIL DE HELDIGE SOM HAR BESTILT!!!!!
For de meget utålm odige kan det ske på Bornholmsvej 11

/ DAG Fredag

den 19 iuni fra kl. 1700 til 2000.
i*

Men skal der også væ re tid til lidt snak og m åske en øl, så
foregår det på det lille torv ved

GUDHJEMSVEJ 12

/ MORGEN Lørdag den 2o. juni fra kl.0900 til
1200.
Husk at tage betaling kr. 85 pr. stk med.
Også denne gang er der en annonce:
”Husportrætter” i akvarel.
I anledning af Finnebyens 50 års jubilæum i år, udfører jeg
farvelagte skitse r af husene i Finnebyen. Så hvis du ønsker et
portræt af dit hus, kan jeg kontaktes på tlf. 8678 6906.
Med venlig hilsen
Karin Rasm ussen, Åkirkebyvej 6.

