Sommerfest
Lørdag den 6 .8 .1 9 9 4
i børnehaven Charlottehøj, Nykersvej.

Som allerede omtalt et par gange holder vi også i år sommerfesten i
børnehavens gård, og håber atter engang på godt vejr. Vi har dog også
købt et par presenninger, som vi sætter op.

Kl. 15-17 : -er der loppemarked. Alle børnene er velkomne til at stille deres
boder op og købe og sælge deres gamle legetøj og sportsrekvisitter m.m.
Foreningen giver is til de handlende.

Kl. 17-18 : -rigger vi an til fest, dækker borde o .s.v . I den forbindelse vil vi gerne
opfordre folk til selv at medbringe havestole, så alle kan komme til at
sidde godt.
Andre kan imens gå hjem og gøre maden klar, for hver familie skal have
mad med, svarende til, hvad de selv kan spise.

Kl. 18-

: -giver grundejerforeningen en drink. Der efter spiser vi hinandens gode
mad. Drikkevarer købes på stedet til rimelige priser, til gengæld er det
strengt forbudt, selv at medbringe drikkevarer.

Kl. ca. 20 : -spilles der op til dans for alle i alle aldre.
Der vil i år ikke være åbent ind til legerummene i børnehaven, hverken for
leg eller søvn. Dette har vi nesluttet for at sikre at alt er intakt, når
børnene kommer igen mandag morgen.
Kl. 01 præcis slutter vi festen.

SIDEN SIDST.
Sommerudflugten
var vellykket,
med tilslutning
fra c a . 35 børn
og voksne.
Vi havde en god
dag med spændende
oplevelser på GI.
Estrup og Onkels
minde .

HVAD KAN FINNEPOSTEN OGSÅ
BRUGES TIL.
Hvis man ønsker
at annoncere med
køb /salg, eller
har brug for en
barnepige, er i
velkomne til at
kontakte besty
relsen, så sætter
vi et indlæg i
Finneposten.

mødtes omkring
dejlig medbragt
mad.
HEI-springerne
underholdt på tæt
hold, og Vibeke,
Ole, Uffe og Finn
sørgede for
musikken. Så alt
i alt en dejlig
fest igen i år.

ligger inde med
lysbilleder fra
Finnebyen.
Vi efterlyser
også generelt
materiale vedr.
Finnebyen til
brug i forbin
delse med
jubilæet i 1998.

MÆRKEDAG.

INDMELDELSE I
GRUNDEJER
FORENINGEN.

Bl. som tak for
Knuds mangeårige
arbejde i for
eningen og i
anledning af hans
70 års fødselsdag
overbragte Grund
ejerforeningen en
lille opmærksom
hed .

LYSBILLEDER.
SOMMERFEST.
I starten af
august afholdt vi
den årlige
sommerfest. Folk

Da Grundejerfor
eningen påtænker
at afholde en
lysbiliedaften,
kunne vi tænke os
at låne dine,
altså hvis du

Hvis du endnu
ikke er medlem,
kan du kontakte
Kassereren
Flemming Johansen
Neksøvej 9. Han
er også den, der
kontaktes, hvis
du har brug for
at leje de
redskaber, Grund
ejerforeningen
råder over.

