F1MNEP0STEN
Redaktører Kirsten Nellemann Nielsen og Arne Tannebek.
Finnebyen er et attraktivt sted at bo. Selv fuglekasserne bliver overrendt. Forleden havde vi, på en halv
time, 3 forskellige fuglepar på visit i en af vores fuglekasser . Både gråspurvene og blåmejserne var vældig
interesserede, men det var rødstjert- parret der flyttede ind. I den virkelige Finneby er der også lidt
udskiftning ind i mellem, og bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en "velkomstpakke" , som efter mange år i
støbeskeen, ser dagens lys efter sommerferien, hvor den skal komme tilflyttere til gode....... og så har
Finnebyen gjort det igen. Den kreative aften blev en succes. Langt over 20 kvinder i alle aldre væltede sig i
kreativitet og materialer. En fantastisk aften , styret af to meget dedikerede undervisere kreanørderne".
Tusind tak til dem og så regner alle med at arrangementet bliver gentaget, måske allerede til efteråret. Se
billederne på facebook.

Drage arrangement på søndag d. 13 maj kl. 11-15
Alle drage entusiasterne mødes ved bænken på Bildbjerg. Gå bagom firmasport og se op på
"kælkebakken" det højeste sted på Vestereng. Poul Kragelund står for arrangementet og har materialer
med til at bygge dragerne . Egne drager kan medbri nges og der er også mulighed for at låne en drage.
Marianne Østerman bager kage, men man skal selv medbringe kaffe og the, de sultne sjæle opfordres til at
tage madpakke med
Ved kuling aflyser vi på facebook og giver besked til naboer. Tilmelding postkasse Poul Kragelund
Østerlarsvej eller mail: poulk56(u)gmail.com

Sommerarrangement Vi gør opmærksom på at sommer arrangementet bliver lørdag d 18 august.
Bestyrelsen barsler med kreative opfindsomheder.

Asfalten i Finnebyen er ikke helt i orden efter Fibernet nedlægningen. Enkelte finnebyboere vil tage en
aftentur for at inspicere forholdene. Her efter tager man kontakt til entreprenøren.

Medlemskonkurrencen
Hvem vandt, hvem vandt ? ....det gjorde.... Familien Sibbesen Østerlarsvej 9 Blandt de betalende
medlemmer tilfaldt den gode chokolade, familien i store Finneby. Konkurrencen har skærpet interessen for
at blive medlem af vores forening, dog er der stadig mulighed for at lægge et beløb til vores kasserer.

Bestyrelse har konstitueret sig:
Bestyrelses medlem og kasserer

: Marianne Østerman, Svanekevej 4
m.oesterman(a)gmail.com

Suppleant

: Poul Kragelund , Østerlarsvej 17
poulk56@gmail.com

Suppleant

T l f : 50917832

: Arne Tannebek, Due Odde 5
sskaata@sosuaarhus.dk

Bestyrelsesmedlem og redaktør

Tlf: 40103018

Jesper Moesbøl, Arnagervej 7
jmo(5)kum.dk

Bestyrelsesmedlem og Redaktør

Tlf. 22901180

: Henrik Faaborg, Svanekevej 5
henrikfaaborg(a)finnebven.dk

Bestyrelsesmedlem

Tlf:40 63 64 94

: Birgit Bonefeld, Østerlarsvej 13
birgit@birgitbonefeld.ok

Bestyrelsesmedlem og formand

Tlf. 28 60 03 54

T l f : 29799305

:Kirsten Nelleman Nielsen, Rytterknægten 9
Kineni72(5> hotmail.com

Næste bestyrelsesmøde 1 august kl. 19.30.

Tlf22293410

