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Carporte renoveres eller tager nye former, tilbygninger blomstrer, nye tage lægges( vi må håbe de kan holde
vandet ude), flere huse får nye beklædninger, huse males og fundamenter understøttes, imens kældre
indtager nye dimensioner. Finnebyen er projekternes by.... En byggelegeplads, hvor skabertrang, jazz musik
og hyggelige forsamlingshusarrangementer får det hele til at ulme af dejligt liv.
En forholdsvis kold sommerdag medio juni blev der afholdt dragebygge arrangement på Vestereng. Vinden
susede og kulørte drager prydede himlen, faktisk ligger flere af dragerne og venter sig endnu en tur på
himlen. Måske på næste lørdag, hvor I alle er inviteret til årets Sommer arrangement. Her løftes også sløret
for, hvilke festivitas vi kan forvente i 2013, hvor Finnebyen fylder 65 år.

God sommer til allel

Sommerarrangement lørdagd. 1 8 august.
Teltet står på pladsen fra kl. 13 og umiddelbart herefter kan boder stilles op.
13.00: Loppemarked. Her kan alle sælge deres lopper BÅDE BØRN OG VOKSNE. Hvis du har en stor ting
hjemme kan du medbringe et billede. Vi håber, at nogle vil sælge kaffe, saftevand og kage. Lad os lave et
stort loppemarked. Medbring selv borde. Måske er der nogle, som spiller musik.
I år slæber vi en sønderjydsk tradition til finnebyen.
13.45: Cykel ringridning . Her kommer alle med pyntede cykler, god balanceevne og så skal der fanges ringe
på snor. Bestyrelsen garanterer fantasifulde præmier til vinderne af ringridningen.
Er der nogle, der har en hest i baghaven kan den også sagtens bruges. Man er velkommen til at medbringe
sin egen fang-pind. Den kan senere bruges til at lave snobrød med.
15.00: Tour de Maison. Hvis man har lyst til vise sit hus frem til inspiration for andre Finnebyboere kan der
sættes flag ud til havelågen mellem 15-17. Man er velkommen til at sætte flag ud allerede om formiddagen.
Dem der har lyst til at vise sit hus frem kan også annoncere det på Facebook .

17.30: Grill tænding. Bestyrelsen tænder op i grillene, som skulle være klar kl: 18. Og så vi hygger os indtil...
Der bliver nok også noget musik.
Birgit Bonefeldt (22901180, mail birRit@ bonefeld.dk) vil gerne koordinere musik-initiativer.

Huskeliste til sommerarrangementet__________________ __________________________________ __
Cykel med sløjfer, snobrødspindlopper; loppebord, penge til at købe lopper, service til aftensmad, salat og
kød mm. til grillen, egne drikkevarer, evt et let havebord, trillebør til at hjembringe varer i.______________

Yahoo fibernet
Der er mange, der har problemer med deres fjernsyn, tlf. og færre med nettet. Vi opfordrer alle til at skrive
om disse på Finnebyens Facebook-side eller rapportere det til bestyrelsen, så kan vi lave en fælles indsats
mod produktet.

Datoer for kommende arrangementer
Onsdag d. 14/9

: Sangaften i forsamlingshuset

Søndag d.14/10

: Æblemost arrangement

Mandag d. 29/10 :

Fællesspisning. Vi starter aftenen med at spise tarteletter, efterfulgt af foredrag.

Tirsdag d. 13/11 : Kreativ aften i forsamlingshuset.
December

: Julemarked i julestuen på Djursland.

Annoncer
Hamster unger til salg for 10 kr. stykket. Henv : Lukas fra Due Odde 5 28868614 el. 29799305
Garageplads skur eller lignende søges til leje. Bilen er flot, 3.30 lang og 1.40 bred Henv. til Birgit Bonefeldt
22901180 el. mail birgitgDbonefeld.dk . I første omgang er det bare et par måneder.
Tømrer arbejde udføres. Speciale: små mellemstore byggeopgaver, energirigtige løsninger, og
færdiggørelse af dine "gør det selv projekter". Henv . Tømrer Bo Johansen tlf: 26363524
Web : www.co2bo.dk

Næste møde : Onsdag d 29 august kl. 20 hos Arne

