.

Finnepost den 10.01.03

i Finnebyens forsamlingshus den 25.1.03 kl.
18.00
Vi starter med ”Tour de gourmet”(medbragt
mad)
– også til børnene (der er ikke købt
pølser). Grundejerforeningen kommer med brød
og smør
Medbring også en kande kaffe/te, service og
bestik.
I løbet af aftenen vil der være
- Auktion over uhentede gavekort fra GORI iblandet
farverige indslag
- Salsa
- Tegnefilm
- Jukebox/Karaoke
Se notits om rygning på næste side!!!

----------------------------------- Klip -------------------------------------------------------

Vi kommer til festen

Antal voksne_______

Navn_________________________ Antal børn_________
Tilmelding senest den 19.1 til Thomas på Åkirkebyvej 3 eller jager@akh.aaa.dk,
(Følgede notits er en gentagelse fra sidste nummer
af Finnepost.)
Rygepolitik
Tidligere erfaringer om finnebyboers rygevaner i det
forholdsvis lille og dårligt udluftede lokale har gjort, at
bestyrelsen har besluttet sig for, at vi ved årets
vinterfest, vil gør noget særligt for rygerne.
Vi vil holde selve salen røgfri, men sørger til gengæld
for, at der er rart at være de steder, hvor der må ryges,
nemlig udendørs. Bestyrelsen stiller med bål og varme
drikke, for at gøre overgangen fra de festvarme
indendørslokaler til en hurtig smøg i
tusmørket
så lempelig som overhovedet muligt.
Bestyrelsen v. Thomas

Redaktøren

SØGES: MØBLERET FREMLEJE
APRIL-SEPTEMBER
Min. 4 værelser, familievenlig, gerne med have. Helst
Frederiksbjerg, Sjællandsgadekvarteret, Finnebyen
eller Risskov.
Engelsk/dansk familie fra Nottingham med 2 voksne og
2 børn, 6 og 8 år, ønsker lejlighed eller villa i Århus for
et halvt år.
Henvendelse kan ske til Doris Larsen på tlf. 86106432

Finnebyfilmen koster 50 kr. (VHS)
Kan købes på Bornholmsvej nr. 11

Det var et krav fra kommunen.!!
Else Kramer Mikkelsen har henvendt sig til bestyrelsen
for at fortælle, at det var krav fra kommunen, da de
første udbygninger af Finnehuse blev foretaget i sten.
Hun mener, det er lidt anstrengende at blive ”hængt
ud”, som det bl.a. var tilfældet i den vedhæftede artikel
fra bladet Skoven i sidste nummer af Finneposten. Citat
fra artiklen: ”Den morsomste ændring er nok de huse,
hvor der er opført en mur af gule mursten i hver gavl.
Som om man ikke regnede med, at huset kunne holde
sig oprejst uden..”
Som Else siger: ”Vi ville da helst have bevaret huset i
ren træ”.

Det har selvfølgelig ikke været redaktørens agt at
hænge nogle ud ved at bringe artiklen, og
undertegnede kan da godt se, at det må være
anstrengende at blive ”mobbet” (citat), når man
selv har været træt af, at der blev stillet et sådant krav.

Medlemskontingent:
Vær med til at gøre Finnebyen
til et aktivt, festligt og
spændende boligområde.
Bak op om arrangementerne og
betal kontingentet som er
150 kr. pr husstand
100 kr. for pensionister

Betal på vedlagte giro eller kom
forbi hos kassereren, der bor
Bornholmsvej 11 eller brug
home banking

Redaktør
Henny.k@get2net.dk
Henny Kjær, Due Odde 1
86103029

Næste deadline10.02.03

