Finneposten

Sæt X i kalenderen:
Æblemosteri
d.20/10 – 19 kl.11.00

12.august 2019

Sommerfest d. 17/8-19
På lørdag er det endelig tid til årets sommerfest! Det foregår som
sædvanlig ved børnehavens p-plads og bliver smadder hyggeligt.

Vi juicer igen vores dejlige
æbler fra haven. Alle er
velkomne også til en lille
smagsprøve. Tag æbler og
flasker med. Vi mødes på
børnehavens p-plads.

Mortens Aften
søndag d.10/11 - 19
Vi mødes som sædvanlig i
forsamlingshuet og spiser
lækker and og hygger.
Medbring service og
drikkevarer til eget brug.

Vinterfest lørdag
d.25/1 -20
Vanen tro holder vi vinterfest i
forsamlingshuset. Medbring
mad og drikke og service til
eget brug. Det bliver
hyggeligt!

Fastelavn
Søndag d. 23/2-20
Hvis nogen stå for Fastelavn,
bakker foreningen økonomisk
op som altid.

Vi mødes til fælles telt-opsætning kl.15 .00 og grundejerforeningen
giver øl eller sodavand til dem, som kommer og giver en hånd med.
Ligeledes fra kl.15.00 er der frit slag til diverse boder: Salg af
gamle ting og sager– alle børn kom frit frem og sælg jeres gamle
legetøj – og køb noget nyt brugt! Medbring gerne et lille havebord
eller lign. til at stille op på.
Og har man lyst til at bage en kage og lave en kagebod – eller bare
sælge en kop kaffe – er man MEGET velkommen.
Kl.18 lægger vi hårdt ud med den årlige tovtrækningskonkurrence
– denne gang er det de sorte huse mod rov. Herefter tænder vi op i
grillen og spiser ca.kl.18.30.
Man medbringer selv service, og mad og drikke. Måske et tæppe.

Redaktør Mathilde Bech bechmathilde@gmail.com
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Finneposten

Aarhus hyggeligste
Grundejerforening
Deltag i fællesskabet og
arrangementerne. Du kan
stadig nå alt betale kontigent
for 2019:
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?
Udstiller du kunst? Eller vil du
noget helt andet, stort som
småt?
Så skriv endelig til
bechmathilde@gmail.com
eller kom forbi Allingevej 1
med din ‘annonce’, vi bringer
gerne dit budskab ud.

12.august 2019
Hvis vi har friske musikere, gerne vil spille op, er man mere end
velkommen.
Senere på aftenen tænder vi op i bålfadet og griller skumfiduser
og varmer os i flammernes skær.
Og sidst men ikke mindst: Giv en hånd med at rydde op og pakke
sammen om søndagen. Vi mødes kl.11 og drikker en sodavand
eller en øl mens vi hjælpes ad. Jo flere jo bedre!

Fælles cykeltur d.7/9-19
Grundejerforeningen arrangerer en fælles cykeltur rundt om
Brabrandstien..
Cykelklargøring fra kl. 10-11 evt. med rullende cykelsmed, derefter
mødes vi ved Brabrandsøen – nærmere om stedet senere.
Madpakker medbringes. Der hentes to trailere, som kan rumme
børnecykler og andres cykler, for dem som ikke kan cykle med til
bestemmelsesstedet, men som gerne vil med på turen.
Alle er velkomne, det bliver hyggeligt!

Finnebyens Facebook
Følg endelig med på
Finnebyens Facebook side.
Det er lidt mere end ‘over
hækken’. Det er den hurtige
og brede kommunikation
mellem Finnebyfolket.

Natskyer over Østerlarsvej 1

Hundeluftning tilbydes
Hej, jeg hedder Anton og er

Rigtig god sensommer til alle

11 år. Jeg vil gerne tjene lidt
lommepenge ved at hjælpe
med at lufte hunde. Kontakt
min mor på på 30227315. Jeg
bor på Allingvej 1.

Redaktør Mathilde Bech bechmathilde@gmail.com
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