Velkommen til sommerfest 2010
Lørdag den 21. august får vi endelig lejlighed til at nyde hinandens fremragende
selskab igen. Årets sommerfest løber af stabelen med den populære tour de maison
som omdrejningspunkt.
Gå ikke glip af muligheden for at beundre, hvilken hems din nabo har makket med
siden foråret, se ved selvsyn, hvordan kommunens officielle gule Finnebyfarve ser ud
ovre i Lille Finneby, og snak højt til loftet med gæve genboer.
Foruden hus-kiggeri vil sommerfesten være præget af boder ved børnehaven. Der
bydes op til argentinsk tango med kvalificerede instruktører, og siden er der fælles
spisning og underholdning.
Tidsplanen ser ud som følger:
Kl. 13: Sæt et flag foran din hoveddør, hvis du lidt senere er villig til at holde åbent
hus. Mød op i børnehaven på Bornholmsvej medbringende rigelig
nabokaffe og et par kopper. Praktiske informationer samt tid og sted for
bl.a. sen-eftermiddagens inciterende tango vil blive annonceret her.
Innovative børn opfordres til at bage kager og sælge dem i egen bod. Her
vil der givetvis også blive falbudt brugt legetøj, lopper og hvem ved, om
der også i Finnebyens kreative miljø findes talent for farvestrålende
fletninger eller ansigtsmaling?
Kl. 14-14.45: Nysgerrige voksne begiver sig nu ud på tour de maison med start på
Østsiden af Bornholmsvej (stikvejene ud mod Paludan-Mullers Vej).
Kl. 15-15.45. Flokken begiver sig mod vestsiden af Bornholmsvej (Østerlarsvej og de
omkringliggende veje)
Kl. 16-16.45. Nu går det ad Lille Finneby til.

Kl. 17 fyres der langsomt op under grillstarterne ved børnehaven. Madkurve,
tallerkner, drikkevarer, stole og hynder slæbes ud fra de små hjem og over til
børnehaven, hvor kullene forventes at være gloende kl. 18.15. Nu mødes alle igen.
Grundejerforeningens nye formand, Henrik Faaborg, byder velkommen, og måltidet
tager sin begyndelse.
Når den værste sult har lagt sig, og Finnebysangen er sunget, vil et udvalg af byens
talentfulde musikere gribe deres instrumenter. Er der sangere, som har lyst at
fremføre et stykke, så kontakt Ole Skou på Østerlarsvej. Indslag af anden art vil
bestyrelsen gerne kende til i løbet af dagen. Sommerfesten er et gratis arrangement.

Til kalenderen: Efterårsarrangementer
Ses vi nok her i Finnebyen. Kan man overhovedet det? I Grundejerforeningens
bestyrelse mener vi nej, hvis sammenholdet og den særlige Finneby-atmosfære skal
overleve. Derfor har vi lejet forsamlingshuset en aften hver måned til et fælles
arrangement. De tre første fællesaftener skyder bestyrelsen i gang. De tre i foråret
2011 står åbne for dem, der tropper op med et godt forslag og viljen til at stå for
aftenen. Kontakt Henrik Faaborg, Svanekevej 5. Tlf. 4010 3018
Datoer:
Torsdag, den 30. september kl. 20: Tøj- og bog bytteaften. Bestyrelsen sørger for
snack og passende rødvin, som kan erhverves for et beskedent beløb.
Fredag, den 29. oktober: Børneparty/sodavandsdiskotek
Tirsdag, den 30. november: Julerier
Lørdag den 29. januar - åbent for initiativ
Torsdag den 24. februar - åbent for initiativ
Onsdag den 30. marts - åbent for initiativ
Tirsdag den 3. maj - åbent for initiativ
________________________________________________________ Annonce
TERRASSEVARMER (gas) kan afhentes!
11 kg gasflasker kan købes for 200 kr. pr. stk. (vi har 2 stk.)
Henv. Gurli og Jesper
Arnagervej 7, Tlf. 8624 1761, mobil 2612 1761

