
Oktober, 2014

Så er der sørme nyt, vedrørende lokaler til afvikling af arrangementer for 
Finneby-folket.

Fremover vil det være vort bysbarn, Helle Steinson, der står for udlejning af 
Finnebyens Forsamlingshus. Telefontid er mellem kl. 12 -14 på tlf 61 73 16 
95, og information generelt om leje af forsamlingshuset vil fremgå af 
forsamlingshusets facebook-side: 
https://www.facebook.com/finnebvensforsamlinashus

Derudover, vi har været så heldige at få lov til at benytte lokalerne på 
Rytterknægten 1, mens disse venter på at blive renoveret (efter jul). Hvad 
lokalerne herefter skal benyttes til, er endnu ikke afgjort af kommunen, men... vi 
kan da her fra Finnebyen byde ind med forslag! Et ønskescenarie kunne være 
at grundejerforeningen fremover kan benytte lokalerne til forenings-aktiviteter. 
Fra kommunens side er der afsat midler til ydre renovering af bygningen, og 
bygningen har 1. prioritet på renoveringslisten. Om alt går vel, bliver ydre 
renovering udført i 2014/2015. Vedrørende indre renovering er der endnu ingen 
konkrete planer.

~%Pt. er 3 frontkvinder i dialog med kommunen om lokalerne, og der arbejdes på 
at lave et forslag til den indre renovering. Har man lyst til at deltage, så kontakt 
Ann fra Sandvigsvej 3 <ann@antics.dk>

Torsdag d. 24/10: KREA-AFTEN. Kl 19-22.30 Allerede nu kan vi afsløre at der 
både bliver “live” knipling, hækling af psykedeliske oldemors-firkanter, mulighed 
for at lave rå, kubiske cement-blomstervaser, gratis prøvesmagning af tyske 
vine (4 hvidvine, 1 rosé og 1 rødvin), inklusive fortællinger fra de lidt varmere 
lande, og måske noget kalligrafi...Har du en hobby du vil vise frem, lave en 
workshop eller sælge dine hjemmesvejsede lysestager? Aftal gerne med 
Kirsten, Rytterknægten 2 <kineni72@hotmail.com>. skriv på FB, eller mød op. 
Bestyrelsen byder på kaffe m.m. Og kager er selvfølgelig hjerteligt velkomne.
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Søndag d. 27/11: Strikkeklub. I anledning af at det kan lade sig gøre, er 
Østerlarsvejs månedlige strikkeklub flyttet til Rytterknægten 1, og alle finneby- 
beboere M/K er inviteret til at deltage. Mød op 10:30-12:30, og medbring gerne 
egne drikke(spise)varer og selvfølgelig velsmurt strikke- og snakketøj.

Torsdag d. 7/11: Lanterne værksted. Som optakt til Lanterneoptoget d. 10/11, 
mødes vi på Rytterknægten 1, for at lave lanterner. Vi starter kl 18:30.

Søndag d. 10/11: Mortensaften, lantern-optog rundt i Finnebyen. Vi mødes 
ved Børnehaven kl 17:00

Tirsdag d 19/11: FINNEBY-AFTEN kl. 18:30: Kom og se lokalerne på 
Rytterknægten 1, se Finnebyfilmen, og deltag i snakken om arrangementer i 
Finnebyen. Overvej også hvilke aktiviteter man kunne lyste at være engageret i 
afvikling af:
Fællesspisning? Ølbrygning? Kommunikation med kommunen vdr. forlægning af 
Herredsvej (er vore fredede egetræer i fare?), og lyskrydset Paldan Mullers vej/ 
Ringvejen, børne-aktiviteter (børne-udvalg...?), sang/kor, vinter-fortælle- 
aftener? Mere krea? Lego Mindstorm byggeri? Finneby-band? swapping? 
Loppemarked? Bog om Finnebyens tilbygninger? Etablering af værksteder (hvis 
muligt på Rytterknægten 1)? Udflugt? ...

Lørdag d. 25/1 2014: Vinterfest. Sæt kryds i kalenderen

Om nogen i øvrigt lyster at stå for et arrangement for Finneby-folket, på 
Rytterknægten 1, inden jul, så kontakt bestyrelsen <birait@biraitbonefeld.dk>.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Har man endnu ikke betalt kontingent for 2013, kan dette indbetales til konto i Sparekassen Kronjylland 
6180-008130302 , eller direkte til kassereren på Finnedalsvej 2.
Kontingentet er 300 kr (150 for pensionister) pr hustand pr år.
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