Ekstrapost

M ånedsarrangem enterne er skudt i gang med succes. Flere arran gem entsdatoerne

er

nu fyldt med spæ ndende indhold, men bestyrelsen er stadig åben for spæ ndene
forslag/oplæ g.
Den netop overståede Tøj/bog bytte dag strålede ved sin tilstedevæ relse og mange
ting fik nye ejere. Hvem fik mon Karl M arx' Das K apital på tysk. Og hvor blev den
grønne rullekravesw eater mon af?
Vi skylder også at næ vne som m erarrangem en tet i august måned. Selvom vi næ rm est
druknede i regn, foregik både loppem arkedet og Tou r de m aisson i tørvejr. En stor tak
til Anne og Leifs venner, som vi lånte de store have pavilloner af. Og Finneby Garden
der stod i børnehavens cykelskur og spillede natten lang, taler helt for sig selv. Jeg
håber ikke, at det er sidste gang, vi ser noget til dem.
Næ rm est inden det sidste ord er skrevet om som m erfesten, dukker annonceringen af
vores kom m ende V in terfest op. Sæ t derfor stort kryds ved den 29 ja n u ar 2011.
Det spektakulæ re dansktop band fra Finnebyen har lovet at stille op igen. Og hvem
ved, m åske med et nyt num m er eller to?
Som noget nyt vil vi begynde dagen om kring kl. 14 - 16 med fam ilieunderholdning af
Finnebyens energiske fortæ llere, der uropfører et antal fortæ lling er med
m usikledsagelse af Rie og Poul Erik. Glæ d jer.
Aftenens arrangem ent starter med spisning kl. 18.

Efteråret 2010 og foråret 2011 byder på følgende arrangem enter:
29 okt. 2010

: S od a v a n d sd isko fra 18.30 til 22.15 - ta ' en god ven
med. Se også den u ddybede b eskrivelse læ ngere frem m e i
Finneposten

30 nov. 2010

: Sange fra højskole sangbogen fra 20 til 22 Jesper
Moesbøl præ senterer sangene og fortæ ller små
anekdoter, om de sange vi skal synge sam m en. (Han
lover, der ikke kom m er m ere end to ju lesange)

29 Jan 2011

: V in terfest og fo rtæ llin g er

24 Feb 2011
30 marts

:
: Dans : Tango og fo lked ans

S od avand sdisko
Alle skolebørn i Finnebyen inviteres hermed til urprem iere på det første
sodavandsdiskotek i dette årtusinde, afholdt i Finnebyens forsam lingshus. Det er
fredag den 29. oktober.
Discjockey Tue står klar med den hotteste musik, diskokuglen vil glim te i loftet.
Sodavandene er kolde og popcornene lune. Begge dele kan købes til landets absolut
laveste diskopriser.
Derfor: Spæ nd dine mest behagelige dansesko på foden og kom glad. Bring også en
danseglad ven, hvis du har lyst.
Festen begynder klokken 18.30 og slutter 22.15 for de æ ldste
Entre: Gratis (men husk penge til sodavand og popcorn)
p.s. Dette her er børnenes fest, men hvis foræ ldre vil hjælpe til, eller bare vil være
bisiddere, så er de velkom ne. K æ lderlokalet er åbent.

