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Finnebvens 60-ars-iubilæunisfest 23. august 2008

Inden længe s tim ier F innebyen sam m en om  det gigantiske arrangem ent Finnebvens 60 ars 
Jubilæum . N æ rm ere  fastlagt til den 23. august.
D er  skal foregå en masse hyggelige og inspirerende ting på dagen.

O m  efte rm iddagen  er d e r  m arked  på forsamlingshusets parkeringsp lads m ed  boder, en lille scene, 
sulatsnitning, osv.
O m  aftenen er der spisning og  dans i et telt for enden af B ornholm svej.

D. 5. maj sad en lille sam let flok hos Rie og Poul Erik og bra instorm ede. Resultatet blev en 
o verv æ ld en d e  m æ ngde a f  gode og  realistiske ideer, som 1 andre nu b liver delagtiggjort i.
I sk rivende  stund er der allerede sat system i flere af tingene, og i det o m fan g  det har ladet sig gøre, 
satte vi også navne eller ansvarlige på ideerne.
T anken  e r  nu at alle ” f innebyboere"  på en eller anden vis bliver bekendt med, hvad vi har tænkt os. 
og  så er der herefter m ulighed  for at sige \ fedt del vil je g  også være med. t i l  hvem skat je g  lige 
kontakte.
N år begejstringen så har lagt sig en smule, kigger man på listen for at etablere en forbindelse til en 
a f  initia tiv tagerne og um iddelbart  ansvarlige for netop den del a f  arrangem entet,  som man vil 
b idrage til.

Efterlysning
1 forbindelse med den tilstundende festligholdelse af 60-året for Finnebyens opståen på den bare mark, 
efterlyser vi folk, som har boet her helt fra starten. Så, kender du nogen, som var med fra første færd (og det 
er ikke el krav, at de stadig bor her) sa giv dem og os et praj. Vi har besluttet, at de skal hyldes af Finnebyen 
med invitation som hædersgæster. De vil - modsat andre voksne - have gratis adgang og maden spenderer vi

Henvendelse: Poul Erik (peioerg@stofanet.dk>. llf. 86 10 12 05

Desuden efterlyses:

Efterlysning II:
Vi mangler europaller til sceneopbygning i festteltet. Så hvis 1 har nogle, I vil låne ud, så henvend jer til 
bestyrelsen. Vi mangler også plader til at lægge på pallerne som scenegulv. Det kunne fx tagplader af 
douglasgran eller kraftige spånplader.
H envendelse : Ole Skou ( lo ls@ n o rd k o n s .d k )
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Efterlysning III:
Der bliver brug for en vis grillkapacitet. Så ligger du inde med en stor grill, vil det have interesse. 
Henvendelse: Kurt Handberg, fam.handberg@mail.dk

Efterlysning IV:
Vi forestiller os, at der skal være en række boder med forskellig underholdning, fx dåsekast, loppemarked, 
det muntre køkken osv... Har du gode ideer og lyst til at medvirke, er du velkommen til at byde ind. 
Henvendelse: Arne Tannebek, tannebek@finnebven.dk, eller Jesper Moesbøl, Arnagervej 7, tlf. 86 24 17 61

Efterlysning V:
Indslag til Scenen på markedspladsen.
Henvendelse: Arne (mail). Jesper Moesbøl, Arnagervej 7, tlf. 86 24 17 61

Efterlysning VI:
Der er brug for hjælpende hænder samt altmuligmænd m/k af enhver slags, størrelse, køn, alder mv. Henv. lil 
bestyrelsen.

Efterlysning VII:
Har du lyst til at stå i baren et stykke tid i løbet af aftenen?
Kontakt: Lene Jacobsen, info@clarina.dk eller Poul Erik. peioerg@stofanet.dk

Efterlysning VIII:
Strømkyndig til hjælp med etablering af lys og strøm i teltet og på pladsen.
Kontakt Ole Skou lols@nordkons.dk

Hygge +
H vis  du har lyst til at deltage i
H ygge + sa latsn itn ing  (indkøb  mv.) -  Lone Jacobsen (in fo @ clar in a .d k ). Lise F rø lund  
( fi-oe ltm d@ finnebyen .dk). Kurt H andberg  (fam .h an d b e rg @ m ail.d k )
H y g g e  + b rødbagn ing  -  A rne T annebek  (tan n ebek@ finnebvcn .dk ). Dorte H andberg  
( fa m .h an d b e rg @ m ail .d k ) eller Lise Frølund (froe 1 u n d @ f i n n e b ve n . d k )
H ygge + p lan læ gning  af  veteran kørsel -  Poul Erik Jørgensen (pe jo erg @ stao fan e t.d k ). Rie Kier 
(an n em ariek ie r@ fin n eb y en .d k )
H ygge + frem stil l ing  a f  banner: A na  Briones (anabrionesf innebyen@ hotina il .com ), Rie Kier 
(an n em ariek ie r@ fin n eb y en .d k )

D er k o m m er  nok flere tiltag. Følg m ed på w ww .finnebven .dk  

Hvad skal medbringes til festen?
A f hensyn til foreningens økonomi vil hver voksen festdeltager blive afkrævet kr. 75.- i entre. Børn deltager 
gratis.
Man medbringer selv kød til grillen, men ikke drikkevarer. Kassereren har budgetteret så stramt, at er en 
absolut forudsætning, at alle indkøb af drikkevarer henlægges til Finnebybaren.
Foreningen stiller grill og kul til rådighed, og den fælles brødbagning og salatsnitning skulle gerne resultere i 
tilstrækkeligt meget brød og salat.
Man tager sit eget bestik og service med.

Cræskarko n kurrente
D eltagelse i denne konkurrence  k ræ ver lang forberedelse i og med at frøet skal i jo rden  nu, hvis det 
skal nå at vokse sig til inden 23 august.
H vem  præ sen terer  det største, guleste, smukkeste , mindste, særeste, m indste ...... h jem m edyrkede
græskar. S tore præm ier.
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