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Finnebyen 60 år.
Skulle det have undgået nogens opmærksomhed, fejres
dette jubilæum med en stor fest lørdag d. 23. august.
Denne lille udgave af Finneposten er mestendels en påmindelse om tidligere annoncerede
indslag ved festen i den kommende weekend. Der er dog også et par mindre ændringer
hist og pist.
Har du brug for flere detaljer (fx hvem du skal henvende dig til ang. indslag eller
aktiviteter), så se den forrige Finnepost fra begyndelsen af august. Hvis du har mistet din
papirversion, kan du altid finde ældre numre af Finneposten på http://www.finnebyen.dk/

Du skal selv medbringe....
Entré pr. voksen kr. 75. Børn gratis.
Kød til grillen.
Bestik og service.
Finnebyanekdote. Hvis en og anden skulle ligge inde med en Finnebyanekdote, ville den
være et kærkomment indslag ved spisningen.

Derimod skal du ikke medbringe....
Drikkevarer. Drikkevarer købes på stedet, aht. foreningens økonomi.
Grill + kul. Foreningen stiller grill og kul til rådighed.
Brød. Brød fås fra den fælles brødbagning.
Salat Foreningen står for salaten.

Køreplan for festen (ca.-tider)
... med forbehold for ændringer:
Eftermiddag
14
Start Finnebygarde. (15-20 min.)
14. 15
Sidste frist for indlevering af kager til kagekonkurrencen (kagebordet)
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
Taler v/ borgmester, Nicolai Wammen, formand, Ole Skou og måske en
enkelt eller to mere.
16:15
Finnebygarden
16.35
Resultat af kage- og græskarkonkurrencerne.
16.45
Limbo. Dans for de lidt større børn v/ Ole Skou (lols@nordkons.dk)
17
Grill opstilling mm.
Foruden de programsatte punkter, vil man i iøbet af eftermiddagen
kunne besøge de forskellige boder på markedspladsen med bl.a. loppeting. Enhver
er velkommen til at falbyde sine overskudsvarer på markedspladsen. Blot
medbringer du selv - foruden varerne - det bord, den hylde, den montre, frysedisk
eller hvad du måtte ønske, at netop din vare skal præsenteres på/i.
Desuden forlyder det, at der vil være....
- en kaffebod på pladsen
- eftermiddags-jam session, jazz
- Vagn Egons harmonikaorkester
- Veteraner. Vi håber desuden at kunne line et betragteligt antal veteraner,
vintage og klassiske køretøjer op langs tilkørselsvejen.
Husk
- Græskarkonkurrence. Indlevering til Rie i Gurlis eventyrstand kl. ca 15.
- Kagekonkurrence. Indlevering kl. 14. 15 ved kagebordet
Resultatet af begge konkurrencer meddeles ca kl. 16.35

Aften
18:30
20:00
Kl. 21
Kl. 24

Grillen er klar til brug
Folkedans, Salsa latina.
Beatles starter.
Den sidste fadøl langes over disken.

