Opdateret Finnebvkalender:
Efterårsudflugt søndag d. 23. oktober: Husk at melde jer til!
Torsdag d. 27. oktober kl. 20.00: 'Caminoen - Spanien' Indtryk fra en vandring
Billedforedrag ved Birthe Steinson & Trille Gaardsdal (i forsamlingshuset)
Bestyrelsen er vært ved et glas spansk vin

Søndag d. 30. oktober kl. 10.00: Finnebyens Æblemostdag ved Børnehaven
Vi har hyret en professionel æblemostemaskine (kværn + presse)
Kom med dine æbler og få dem lavet om til saft. Husk at medbringe flasker
til saften og De der har æbler tilovers, kan donere dem til brygning af en
omgang Finneby-cider =)

EFTERÅRSUDRUGT
Turen g å r til Fanø søndag d. 23.10.2011

Kære Finnebyboere
Nu bar De den enestående m ulighed at kommepa bustur, sammen m ed Deres dejlige naboer i Finnebyen. De m edbringer selv frokostkurv,
sm ittende sm ilog lid t båndører til kaffe & kage. Tilm elding på nedenstående talon, som lægges iform andens postkasse, p å Svanekevejfj eller
e-m ailpå henrikfiaborg@ finnebyen.dk.

Program :
KL 8.00:/fg a n g fra Finnebyens Forsam lingshus m ed bus (M ødgerne op kl. 7.45)
Vikører de 165 km til Esbjerg, h vor vi kører om bordpå Fanøfæ rgen (12 m inutters overfart).
Kl. 10.30:Ankom stpå Fano hvor vores lokalegu ide Gitte Thiesen støder ti!selskabet. G ittesfam ilie har væretpå øen siden 1500-tallet og hun
kan svare på de fleste spørgsm ålom øen.
Vi besøger de gam le bydele i N ordby og evt også i Sønderho.
Busturpå stranden, hvor det er m uligt atg å en tur hvis vejret er til det.
Vi nyder vores m edbragtefrokost i det fri, hvis vejret er ti! det. G rundejerforeningengiver en ø l eller en sodavand.
Besøg og udforskning i bunkeranlæggetpå nordsiden a j øen (husk lommelygter). Lokalbunkerekspert v il evt. komme og fo rtæ lle om anlægget.
Besøg i Vietorias Pa/ace, som er både m useum forretning og c fe . H er kan der købes k a fe og kage. Hvis vejret er dårligt har vi også ja et lov til
at nyde vores m edbragte frokost der.
For De der har lyst, kan der måske blive tid til et stop ved en a f kirkerne, som er kendetegnede ved at de er brede i stedetfo r tange,
kl. iy.00: Turengår tilbage til Finnebyen. hvor vi regner m ed at ankomme ved iQ-tiden.

D eltagelse: Voksne 100 k r og bøm 25 k r (Betaling ved tilm elding eller ved afgang d. 2 j. 10)

Tilmeldingså længeder er ledigepladser

TilmeldingtilFinnebybusturtilFanø, søndagd 23.j o j z o i i

Navn:______________________________________________ Adresse:

Tlf:_______________________________________________ E-mail:

Antalvoksne:

Antalbørn:

1alt kroner:

Finnefaykalender
Søndag d. 23.oktober 2011: Efterårsudjlugt, Se modsatte side. Tilmelding så længe der er pladser.

Torsdag d. 27.oktober 2011: 'Caminoen —Spanien' - Indtrykfra en vandring.

'

Billed/oredrag ved Birthe Steinson & Trille Gaardsdal.

Bestyrelsen er vært ved et glas spansk vin

Torsdag d. 24.novendber 2011: Bømedisco

Lørdag d. 28januar 2012: Vinterfest

Skulle der sidde Finnebyfolk med lyst og trang til, at krydre vinterfesten med et humoristisk indslag eller interesse i at blive en del
a f musikergruppen i byen, så hører bestyrelsen geme_fra alle.

