På valg er: 2 suppleanter, formand, næstformand og kasserer. Vi opfordrer nye til at stille op
til foreningens bestyrelse og hvis vi skal leve op til forventningerne om 50/50 kønsfordeling,
bør kvinderne være på mærkerne.
Kontingent 2012 Så er det tid at betale kontingent: Beløbet er 200 kr. pr. husstand (100 for
pensionister), og kan betales på 3 forskellige måder:
1) Ved bankoverførsel til Danske Bank: reg./kontonr. 1551 1588109
2) Kontant på generalforsamlingen
3) Kontant til kasserer Kristian Tylén, Åkirkebyvej 4

Andre arrangementer i foråret 2012.
Tango Cafe torsdag, d. 22 marts med Pernille og Torben fra Østerlarsvej. Aftenen byder på
tangoundervisning og argentinsk rødvin. Senere er der mulighed for at danse tango til
Finnebyens Tangoorkester. Det er ikke nødvendigt at have partner med: vi blander os.
Kreativ aften tirsdag 24 april
Find din nabo og kom og vær med ti! en kreativ aften i Finnebyen!
Torsdag den 25. april åbner vi dørene for en kreativ aften i Finnebyforsamlingshuset.
Du får her mulighed for at deltage i små workshops, mens du drikker en kop kaffe med din
nabo og hyggesnakker med andre finnebyboere.
Der vil være 6 små værksteder; 1.Tunesisk hækling, 2. Perlebroderi i rørperfer, 3. Sy skøre
små ugler, 4. Lav pomponer til dine tørklæder og blomster til vasen, 5. Stjemehækling og 6.
Rousetter og blomster i stof.
Du skal selv medbringe m aterialer og så vil vi stå for undervisning« '
Til de 6 værksteder skal der bruges følgende materialer;
; jL
1. Garn og hæklenål, har du selv en tunesisk hæklenål så tag der^tned ellers blot en almindelig
hæklenål.
2. Rørperler (dem børn bruger til perleplader) og elastiktråd.
3. Stofrester, små perler til øjne, pudefyld/vat og ev
4. Garn, dine tørklæder som du vil sætte pomfrø&erpcJ^
5. Garn og hæklenåle.
6. Stofrester, gavebånd, knapper, perler, bånd, gacfi, synål med stort hoved og har du store
"Strikkeiiser/strikkeoler" liggende så tag dem føtetk
Hvis man ikke har lyst til at deltage aktivt é r man stadig velkommen til at komme og bidrage
med snak og blot kikke på (:
Håber I har lyst til at kom m ens væne med ti! en kreativ og hyggelig aften.
Medbring selv kaffe og the, så står vi for lidt sødt.
Med kærlig hilsen søstrene Lund og Tylén
I skrivende stund er Jeppe Seirup ved at arrangere en fælles Finneby tur til Springhallen ved
Vejlby Skole.
^
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Efteråret byder bl.a. på en aften med Tarteletter og brætspil.

Lokalplan
Finneposten kan også læses på Finnebyens hjemmeside, w w w .fin n e b v e n .d k .
Husk også at Finnebyen er på Facebook.

