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TARTELETTER OG FOREDRAG

Æblemosten flød i stride strømme den
sidste søndag i efterårsferien. 20

Torsdag,Ckl november .... spiser vi

vandfaste Finnebyboere var mødt op med
æbler og regntøj. 70 liter most flød

tarteletter og hører foredrag.
Vjjkpmmer selv med vores foretrukne

gennem pressen og velinformerede

T tarteletfyld og bestyrelsen sørger for at

pressefolk siger at væsken i år, er en

v <

O

dkøbe tarteletterne . . . og varme dem.

udsøgt årgang.

Hvis der ønskes andet til tarteletterne

På Facebook gruppen kan man se en

medbringer man det selv.

billed reportage fra arrangement

Vi åbner dørene kl. 17.30 og starter med at

Den grønne mand skal lyse noget

spise kl. 18. Foredraget starter kl. 19 og
det er Emmy Arnkvist som er

længere i lyskrydset mellem Paludan

sygeplejeske og leder af Røde kors

Mullers Vej og Ringvejen . Femover skal

vågetjeneste.

det være muligt at nå over Ringvejen uden

Hun har samlet mange sjove, rørende og

blive b r e jjfe t på midten af rødt lys. At

pudsige erfaringer, som hun gerne vil dele
med os

forestille sigjivilken forskel 10 sekunder
kan gøre for forgængersikkerheden.

Der kan købes skumle dåseøl/sodavand til
5 kr. stykket.

Henrik Fåborg har efter en del
henvendelser skrevet til kommunen for at

Kommende arrangementer

gøre opmærksom på problematikken.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt på
sidste møde, at Gurli fra Arnagervej har
bagt den bedste kage i bestyrelsens
historie.

Kreativ aften Tirsdag d 13/11 kl. 19
Her inviterer bestyrelsen nysgerrige og
udholdende finnebysbeboer
til en hyggelig aften i husflidens tegn.
Der vil være mulighed for at deltage i
workshops som ser således ud:

Vibeke
Birgitte

laver strikkede julekugler
laver ideer og mønster til
gaver til pakkekalenderen
eller jul og julepynt

Materialer
medbring stofrester, tyndt uldgarn samt
papir hvis du vil tegne mønster af

Vinterfest lørdag d 26 januar 2013 kl. 18.
Her åbner dørene som sædvanligt kl.
17.30
Sangaften d. 14 februar 2013 ved
Jesper Moesbøl.

Bodil
laver rulams luffer
Ann
laver små hæklede dukker
Birgit
laver smykker og diverse i
cykelslanger
Kirsten
laver tunesisk hækling /
grønlænderperler
Marianne
laver ørenringe mv. i
grønlænderperler - medbring synåle
Hvis du brænder for at lave en lille
workshop er du mere end velkommen
eller hvis du har nogle hobbyer som du
gerne vil vise frem ser vi gerne på.
(fluebinderi, bygning af modelfly mfl.)

Huller i fortovet
Bestyrelsen har bedt Energi
om at komme og lappe de v<

iuu

ste huller.

Når der er gået halvandet år reparerer de
hele molevitten. Hvis man stadig har
noget at klage over mht. fibernet og i den
forbindelse vejene, skal det gå direkte til
energi

Partyteltet
Dørene åbnes kl. 19.00 og der vil blive
serveret en kop kaffe, te og noget til
den
Søde tand. ( Skulle nogen have mod på
bage en kage ville det være d e jlig t)

O V
Vi glæder os til en hyggelig aften mvh.
bestyrelsen /Kirsten og Marianne
Obs :
Husflid er hjemmefremstilling af genstande i
enkelteksemplarer eller små serier udført i hånden.

&
Julemarked i Bakkehuset.
Søndag d 9. december fra kl. 14.

Har lidt en hård medfart i det første
ijnings år, hvem vil reparere teltet mod
en betaling efter aftale? I første omgang
drejer det sig om nye nogle øskner
henvendelse til Henrik Fåborg

Tyveri hos Lene og Jean på
Rytterknægten 13. Hvis nogen finder en
stor forvasket sort grå Canwash taske
med flere rum evt. i deres hæk vil Lene
gerne have sin taske tilbage.

Heh^iMfåborg åbner Bakkehuset i
Thorsager for alle der vil inspireres til
nostalgisk jul. Bakkehuset giver kaffe og
kage og man kan købe økologiske
juletræer, som kan leveres gratis til
Finnebyen.

Næste møde 7 Januar hos Poul kl 20.00

