November, 2014

Der sker meget i Finnebyen, og det er SÅ dejligt ©
Mathias møder trofast op med læ kker og pris-favorabel økologisk frugt og grønt,
hver søndag 11-13 ved børnehaven. Samme sted var også ramme for
underskriftindsamling og “Farligt Lyskryds” begivenhed, der førte til omtale i
forskellige medier.
Krea-aften var endnu engang en stor succes, med luftning af mange
forskelligartede syslerier. Kreativt var det også til strikkesøndag, og da lanterner
blevet bygget i lantern-væ rkstedet på Rytterknægten 1, og luftet ved lanterne
optoget; Tak for go' stemning og de vanligt supergode boller! Herligt at se, at der
fra år til år kommer flere børn til. -Og, næste år bliver de varme drikke ikke bare
ved snakken... ©
Tirsdag d. 19. november (efter at man har væ ret ude ved stemmeboksene), er
der FINNEBY-AFTEN, kl 18.30, Rytterknægten 1; Fremvisning af Finneby-film,
og snak om frem tidige aktiviteter i Finnebyen.
Der vil blive frem lagt et bud på etablering af en forening med formål at lave
aktiviteter på Rytterknæ gten 1, for områdets beboere.
Tirsdag d. 26. November, kl 19.30, Rytterknægten 1: Stiftende
generalforsamling for aktivitets-foreningen "Rytterhuset".
Lørdag d. 30. November, Rytterknægten 1. “Drop-in” i løbet af eftermiddagen,
dørene åbner kl 12. Kom og lav adventkranse, dekorationer, flette hjerter og
stjerner, klippe kravlenisser, lave nisselandskaber, strikke julekugler eller hvad
man lyster. Medbring selv noget materiale og udstyr. De vedholdende kan blive
(eller komme) til aftensmad kl 17.30, der dog kræver sæ rskilt tilmelding
(pernilleboettcher@ gm ail.com ). Hvis nogen vil være med til at stå for risengrød
(til børn og barnlige sjæle) og suppe (voksne) sammen med m ad-udvalget, så

kontakt Pernille Boettcher. Foreløbig er madholdet på 2 personer; 2 mere kunne
være rigtig fint!
Mandag d. 2. December, kl 19.30, Rytterknægten 1: Er der basis for et
“Finneby-kor“? Den garvede korleder Morten Kold er klar til at stå i spidsen for
et frem tidigt kor, hvis der viser sig at være interesse. Denne mandag vil
der være julegløgg på kanden, til at smøre stemmebåndene til dels et par
julesange, dels en snak om et eventuelt frem tidigt Finneby-kor... Tilmelding (af
hensyn til gløgg-m ageriet) og spørgsmål, kontakt: Birthe@ steinson.dk
Kryds i kalenderen på følgende datoer
Lørdag d. 25. januar, 2014: Vinterfest i forsam lingshuset
Onsdag d. 12. Marts, 2014: Generalforsamling i forsam lingshuset
Søndag d. 2. Marts, 2014: Fastelavn i forsam lingshuset
Denne Finnepost er baseret på meget af det information der frem går af
websiden, w w w.Finnebyen.dk. Ønsker man automatisk at få notifikation om nye
indlæg pr email, kan man abonnere ved at indtaste sin emailadresse i det dertil
indrettede felt (i højre side af websiden). Væ r også opmæ rksom på den digitale
finneby-kalender (Finnebykalenderen), som man kan abonnere på i den
digitale kalender (f.eks outlook eller gCal), man ellers benytter sig af.

Ønsker man frem over at modtage Finneposten pr. Email, kan man sende em ail
adresse OG sin fysiske adresse (flere em ail-adresse pr. husstand er muligt) til
finneposten@ finnebyen.dk. Mail-adressen vil blive brugt til udsendelse af
Finneposten og reminder om betaling af kontingent, og ikke andet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS.: Om nogen har lyst til at blive med-editør på Finnebyen.dk, så kontakt
birqit@birgitbonefeld.dk. Erfaring med wordpress eller lignende er selvfølgelig en stor
fordel, men derudover finder vi ud af lidt 'oplæring'.

