Finneposten

Sommerfest
Lørdag d. 19/8-17
Sæt stort X i kalenderen denne
dag, som fx kan komme til at
byde på ‘Tour de Finneby’,
Lopper, Tovtrækning, Cook-out
konkurrence mm. Hold øje i
vores FaceBook gruppe.
Mere info senere.

21. juni 2017

Skt. Hans d. 23/6-17 kl. 18.30
I anledning af Skt Hans aften d. 23. juni, inviteres Finnebyfolket
til bål og hyggeligt samvær, ved shelteret på Vestereng.
Vi mødes kl. 18.30 til pøser og vand/øl og så tænder vi bålet,
med en fin heks Marianne har lavet og synger et par sange i
ildens skær.
Vel mødt kære naboer :)

Børnefest
Der afholdes børnefest i
Forsamlingshuset, med musik,
dans og diskolys. Forældre er
henvist til kælderen, eller også
må de blive hjemme :)
Dato og mere info fra arr.

Sommerfest d. 19/8-17
Æblemosteri
Søndag d. 29/10-17

Sommerfesten foregår på Børnehavens p-plads, bl.a. i vores fine
nye Finneby-telt.

Vi juicer igen vores dejlige
æbler fra haven. Alle er
velkomne, også til en lille
smagsprøve.

Dagen kommer til at byde på ‘Tour de Finneby’, hvor vi besøger
hinandens forskelligartede huse, hvilket altid er inspirerende,
særligt for nye beboere og beboere, der går med om- og
tilbygnings drømme.
Sammen med evt. lopper, vil der være tovtrækning, denne gang
lige numre, mod ulige numre :)
Som noget nyt i år, afholdes der Cook-out konkurrence, hvor
foreningen skænker råvarer til en ret og så konkurrerer 3-5 hold,
om at fremtrylle den bedste smag. Vi er alle smagsdommerne…

Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com
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Finneposten

Aarhus hyggeligste
Grundejerforening
Deltag i fællesskabet og
arrangementerne. Du kan stadig
nå alt betale kontigent for 2017:
300 kr. pr. husstand
150 kr. for pensionister
Kontant: Birthe på Finnedalsvej 2
MobilPay: 29426881
Bank: reg. 6180 konto 0008130302
Husk! Vejnavn + nr.

Finneposten… Har du noget
på hjertet?
Har du et hus til salg? Afholder
du ølsmagning? Søger du en
barnepige? Tilbyder du
hundeluftning? Udstiller du
kunst? eller vil du noget helt
andet, stort som småt?
Så skriv endelig til
ckrytter@gmail.com eller kom
forbi Østerlarsvej 5 med din
‘annonce’, vi bringer gerne dit
budskab ud.

21. juni 2017
…og deltagerne skal ikke selv have mad med til buffeten.
Der kommer en begivenhed, hvor man kan tilmelde sig
konkurrencen på vores FaceBook gruppe.
Ellers bliver festen hyggelig som altid. Man medbringer hver sin
mad til fælles buffet og service og hvis vi har friske musikere, der
vil spille op, må de gerne kontakte Thomas.

Nye naboer og huse til salg
Vi har fået nye Finnebyfolk, i nedenstående huse.
Vi byder dem hjertelig velkommen og hvis de ikke allerede har
haft besøg af formand Thomas, så kommer han snart og banker
på, med bogen ‘Finnebrædder og Fællesskab’ fra 1998 og
50 års jubilæumsplakaten ‘Finnebyen i Århus 1948-1998’.
- Åkirkebyvej 5
- Gudhjemsvej 5
- Hammer Odde 2
- Finnedalsvej 6
Der er desværre også nogle, der rejser fra Finnebyen, her kan vi
måske hjælpe med at formilde, at de har huse til salg, hvis vi
kender nogle i vores netværk, der gerne vil bo i vores lille oase.
- Svannikevej 9: 120 m2, udbudspris 3.300.000 mio

Finnebyens Facebook Side
Følg endelig med på Finnebyens
Facebook side. Det er lidt mere
end ‘over hækken’. Det er den
hurtige og brede kommunikation
mellem Finnebyfolket.
Her opslås begivenheder op, der
kommer sjove input og gode råd
og info om fx. lukket varmt vand,
‘vi går på legepladsen’, efterlyste
katte, hatte og meget mere :)

-Årsdalevej 3: 105 m2, udbudspris 3.895.000 mio
Her er der åbent hus d. 25/6 kl. 13.00

Rigtig god sommer til alle…

Redaktør Charlotte Rytter ckrytter@gmail.com
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