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Finnebyen 60 år
Finnebyen holder 60-års fødselsdagsfest d. 23. august.
Det kan ikke skjules længere. Finnebyen træder ind i de voksnes rækker. Snart vil 
finnebyboere af enhver afskygning samles for at fejre 60-året for bydelens opståen. Vi vil 
gerne benytte denne lejlighed til at sige, at Finnebyens gode naboer på Randkløvevej og 
Nykersvej også er meget velkomne til festen.
Rammerne for festen er forsamlingshuset med tilhørende P-plads plus et stort telt på vejen 
udenfor.

Markedspladsen
Forsamlingshusets parkeringsplads vil i dagens anledning fungere som markedsplads. Her 
er der næsten frit slag for alle indfald. Skal du sælge en gammel dør, en vase , legetøj så kan 
du opstille en bod. Ellers vil du kunne kæmpe med din nabo om hvem der er mest skrap til 
at slå søm i, kaste med dåser eller smadre tallerkner.
Skulle nogen have lyst til at optræde med et musikalsk indslag på m arkedspladsen er de 
velkomne.
Da vi er 100% sikre på, at vejret bliver fint, er der ingen grund til at nævne, at 
markedspladsen forlægges til teltet i tilfælde af regnvejr.

Kage konkurrence... . når en peberkage bager , bager peber bage

kager, tager man først.......
Hvis du elsker at bage, har det fornødne talent og viljen, så er der nu mulighed for at 
deltage i den store bage kage konkurrence. Her dystes på kagens facon, farve og tekstur. 
Imens kagens fremtoning appellerer til synssansen, \il det erfarne dommerpanel bruge 
deres hårdtprøvede smagssans til at vurdere kagernes krum m e og smag.
Sidste frist for indlevering af kager er kl. 14. 15 ved kagebordet, hvor overdom m er Dorte 
Handberg vil tage imod kreationerne. Resultatet af konkurrencen offentliggøres straks 
efter at Finnebygarden har spillet Ca 16.35.
Henvendelse om konkurrencevilkår : Dorte Handberg 86160948 
(fam .handberg@ m ail.dk)
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Husk også

Græskarkonkurrencen...
Indlevering af kom battanter (hjemmegroede græskar) til Rie i Gurlis telt kl. ca 15. Her ril 
publikum kunne bese og bedømme kvaliteten. Vinderne udpeges efter afstem ning blandt 
publikum. Resultatet meddeles sammen med kagekonkurrenceresultatet ca kl. 16.35

Der kan forventes store præm ier både til vinderne af græ skar - og 
kagekonkurrencen. Donatorer er de lokale forretningsindehavere.

Efterlysninger
Efterlysning I :
I forrige nummer efterlyste vi forskelligt til den tilstundende fest. Heldigvis er vi allerede 
godt dækket ind på de fleste områder. Men skulle der være flere der kender nogle, der har 
boet i Finnebyen fra starten (det er ikke et krav, at de stadig bor h e r ) , så giv et praj. Vi har 
besluttet, at de skal hyldes af Finnebyen med invitation som hædersgæster. De ril - modsat 
andre voksne - have gratis adgang og maden spenderer ri også.
Henvendelse til Poul Erik (pejoerg@stofanet.clk), tlf. 86 10 12 05 
Efterlysning II:
Vi mangler plader til scenegulv i festteltet. Så hvis I har nogle egnede plader - fx 
spånplader eller plader af douglasgran, vi kan låne, rille  det være en god ting.
Henvendelse Ole Skou (lols@ nordkons.dk)
Efterlysning I I I .
Vi søger gamle udtjente porcelænstallerkner, kopper eller vaser til kasteteltet. 
Genstandende returneres med garanti ikke. Henvendelse Arne Tannebek 
(tannebek@ fm nebyen.dk)

Hvad skal man medbringe til festen
A f hensyn til foreningens økonomi ril 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 det er en absolut forudsætning, at alle indkøb af drikkevarer henlægges til 
Finnebybaren. Dog - evt. kaffe og sødt medbringer man selv, da der ikke vil være fælles 
kaffebord.
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.
Hvis en og anden skulle ligge inde med en Finnebyanekdote, som kunne tage form ved 
spisningen, ville slige indslag være kærkomne.

Køreplan for festen (ca.-tider)
... med forbehold for ændringer:

Efterm iddag
14 Start Finnebygarde. (15-20 min.)
14. 15 Sidste frist for indlevering af kager til kagekonkurrencen (kagebordet)
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14:30 "Storeklaus og Lilleklaus" teaterfortælling for ca. 4-8 årige v/ Arne 
Tannebæk.

15 Fortælling; Eventyr v/ Gurli Buch-Hansen. For de lidt større børn og barnlige
sjæle.
Græskarkonkurrence: Indlevering af græskar til græskarkonkurrencen sker til 
Rie ved starten af Gurlis eventyrfortælling.

15:30 Heksen Esmeralda v/ Tina Buchholtz, fortrinsvis for 4-8 årige.
16 Borgmester, Nicolai W ammen holder tale.
16:15 Finnebygarden
16.35 Resultat af kage- og græskarkonkurrencerne.
16.45 Limbo. Dans for de lidt storre børn v/ Ole Skou (lols@ nordkons.dk)
17 Salatsnitning. Grill opstilling mm.

Aften
18:30 Start.
20:00 Folkedans, Salsa latina.
Kl. 21 Beatles starter.
Kl. 24 Stop.

OBS: Husk at følge med på hjemmesiden også, den opdateres løbende!
Da der kan ske ændringer til sidste øjeblik, er det en god ide, at kigge ind på Finnebyen 
hjemmeside en gang imellem. Vi vil bestræbe os på at have en opdateret køreplan liggende 
der. God fest.

Nu er der jo også andet i verden end festlighed med tant og fjas. Så her er

Sidste nyt fra Lokalplanudvalget
"Status er at kommunen efter at have afholdt to møder med Finnebyens 
lokalplanudvalg er kommet med et udspil som udvalget skal mødes med dem om 
d. 28.august. Kommunen har i forbindelse med m ødeindkaldelsen meddelt at deres 
udspil er fortroligt, men at der vil blive en 8-ugers høringsfase her i 
efteråret, sandsynligvis også et møde for hele finnebyen."
Kh ole
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