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Æblemosteri på lørdag 
På lørdag d.8/10 skal vi traditionen tro lave en masse lækker 
æblesaft. Medbring jeres egne æbler og flasker eller poser, så 
hjælpes vi ad med at vaske og gøre dem klar til den store 
presse-maskine. Alle er velkomne, også selv om man ikke har 
et æbletræ i haven.  Vi mødes kl.11 på børnehavens p-plads 
og slutter kl.ca.14. Medbring gerne lidt kaffe og måske en 
kage – det luner altid. 

											

 

Halloween mandag d.31/10 
Mandag d. 31/10 er det Halloween, og Finnebyen bliver 
hjemsøgt af små monstre og uhyrer. Sæt et græskar, en 
lanterne eller lignende ud til vejen mellem kl.17-20 hvis du tør 
at få besøg… 

 

 

        VEND         ⇒   ⇒     ⇒     ⇒  VEND  

Sæt X i kalenderen: 
Mortens Aften  
d.10/11 -22 
Vi mødes som sædvanlig i 
forsamlingshuset og spiser 
lækker and og hygger. 
Medbring service og 
drikkevarer til eget brug. Mere 
info kommer på Facebook.  

Vinterfest lørdag 
d.28/1 -23 
Vanen tro holder vi vinterfest i 
forsamlingshuset. Medbring 
mad og drikke og service til 
eget brug. Det bliver 
hyggeligt! Mere i næste 
Finnepost og på Facebook. 

Fastelavn 
søndag d. 19/2-23 
Hvis nogen vil stå for at 
arrangere  en Fastelavnsfest, 
bakker foreningen økonomisk 
op som altid. Byd endelig ind. 

Grundejerforening: 
Deltag i fællesskabet: Du kan 
stadig nå at betale kontingent 
for 2022: 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 
MobilePay: 42424791 
Bank: reg. 9570 konto 
12982887  Husk: Vejnavn + nr 
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Jubilæums-året nærmer sig… 
 

I 2023 er det 75 år siden de første beboere flyttede ind i Finnebyen, og det skal vi naturligvis fejre på 
forskellig vis. Der er i den anledning nedsat forskellige arbejdsgrupper, og hvis man har lyst til at 
bidrage, kan man herunder læse mere og tage kontakt til de forskellige grupper: 

 

Gruppe - Fejring hele året – festperiode 15/4 – 19/8 2023 

Lave shop med Finneby Merchandise f.eks. T-shirt osv. Indgangsportaler ved Rytterknægten og 
Nykersvej . Øge sammenholdet – øge landsby i byen stemning med f.eks. arrangementer 
(spissammen, strikkeklub osv.) Festligt markering – startskud 15. april da det var her de første 
beboere flyttede ind i Finnebyen (på Svannekevej 7 den 15. april 1945). Sommerfest 19. august 
2023 

Tovholdere: Githa Cajus, Ditte Chemnitz Frederiksen, Peter Drejer 

 

Gruppe – Jubilæumsfesten (erstatter den årlige sommerfest)  

Vejrsikret, Telt ved forsamlingshus, Gode drinks – fadølsanlæg, cocktails (bartendere) god vin. 
Livemusik – har vi musikere i Finnebyen – Finnebyband, Loppemarked, Festival, Borgmestertale. 
Spisning. Langbord  

Tovholdere : Bestyrelsen. 

 

Gruppe – Historisk opsamling 

Film om Finnebyen – bl.a. dronebilleder med de forskellige årstider, historiske klip osv.  

Øjebliksbilleder – huse / portrætter af beboere osv. Kunstner / tegninger. Plakat – der viser bredde af 
mennesker / portrætter. Folketælling: Beboere, alder, civilstand, beskæftigelse osv. Opsamling af 
historisk materiale om Finnebyen: Bøger, film, billeder mv.  

Tovholdere: Steen Dongo, Jens Erik Hansen, Pirkko Aarnio-Faaborg, Lars Rønnov 

 

Gruppe - Fejring udadtil 

Presse. Rejse til andre ”Finnebyer” / Finnehuse. Venskabsby. Udstilling i Rådhushallen med 
udstilling??? (det var noget med, at der eksisterer en udstilling?) 

Tovholdere: Kjeld Hansen, Kirsten Scherrebeck, Birgitte Pristed 

 


