
Finn’s 40 års jubilæumsfest i Ansager-Skovlund Hallen
fredag den 2. august 2013



Finn’s fremragende tale, mens en stolt Birthe lytter



Kanonindslag af viv og børn om Finn’s diverse indtagelser 
gennem 40 år - mens chefen smilende lytter med



Hva’ mon de fi nder på? Nå, tilsyneladende går det godt!



Festens højdepunkt - Finn får af sin chef overrakt 
medalje og invitation til besøg hos Dronningen



Som sædvanlig var Knud Erik på pletten med en god tale. 

Desuden havde han lavet en ny driver, så Finn nu 
efterfølgende skulle kunne kompensere for sit 

venstre”drive” - Nanna var den stolte driver”bærer”



Vennen og “naboen” Gert holder en rørende tale!



Så kom kollegaerne på banen og fortalte bl.a. om 
Finns fortræff eligheder krydret med små “unoder”

- til sidst blev en “borgmesterkæde” overrakt! 



En lidt rørt, glad, stolt og tilfreds Finn - 
men pyh, har fået varmen af de “varmende” ord 

og tilmed på årets varmeste dag!



To skønne og smukke kusiner får sig en snak!



Nå, så pyt, da Arne - så “låner” du lige Sidsel 
- og Arne er stolt, da Sidsel nyder opmærksomheden!



De smukke, unge mennesker får dog også lidt af 
svoger Arne’s opmærksomhed!



Benjamin spillede som altid, men fi k “lov” at nyde 
festen, da mor Birthe havde lejet et par gæve gutter!



Hu hej, hvor det går!!



Lukas og Nanna nyder det gode vejr 
og i bare tæ’er (hov, det rimede!)

Og far Michael: Sidsel, nu SKAL du 
sove, om du vil eller ej!!



De unge og yngste er trukket udenfor i aftenssolens skær



Mette & Co. vender “snuden” mod Haderslev 
og takker værten for en dejlig dag!



Gå nu’nat - og gå nu lige hjem!!



Troede, jeg sku’ til en almindelig 
reception fra kl. 16.30. Det blev 
til en rigtig, dejlig og stor fest 
med masser af glade mennesker 
og med dans til et band.

Tak, min skønne lillebror, for din 
fantastiske og unikke væremåde. 
TAK for en dejlig dag - og til lykke 
med jubilæet!!   
                     Knus din storesøster


