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Vinterfest lør d.25 januar kl.18 
Så er det snart tid til den årlige vinterfest i 
forsamlingshuset. Alt er som det plejer: Man medbringer 
en lille lækker ret til den store fællesbuffet, samt service 
og drikkevarer til maden. Grundejerforeningen sælger 
herefter vin, øl og vand til gode priser. Undervejs er der 
som sædvanlig masser af god livemusik. 
Vi glæder os til at se jer! 

 
 

Husk at fornye dit medlemskab!   
 
Hvis I har lyst til at deltage i vores arrangementer, eller 
bare støtte økonomisk, så bliv medlem af vores 
fantastiske grundejerforening. Vi afholder masser af 
arrangementer året rundt og ville elske at få flere 
medlemmer. Meld jer ind her: 
300 kr. pr. husstand, 150 kr. for pensionister. Kontant: 
Birthe på Finnedalsvej 2. MobilPay: 29426881 
Bank: reg. 6180 konto 0008130302 Husk!  Vejnavn + nr. 
 

Sæt X i kalenderen: 
 

Generalforsamling: 
Torsdag d.12/3  afholder vi 
årets generalforsamling i 
forsamlingshuset. Vi starter 
kl.18 og slutter af med et 
stykke smørrebrød og en øl 
eller vand. Alle medlemmer 
er velkomne. 

 
Fastelavn 
Søndag d. 23/2-20 

Hvis nogen vil stå for  at 
lave et 
Fastelavnarrangement, 
bakker 
grundejerforeningen 
økonomisk op som altid. 

 
Skraldebiler 
Skraldebilerne har svært 
ved at komme frem, især 
på de små veje. Sørg for at 
skabe passage de dage, 
der hentes skrald. Det 
gælder særligt Svanekevej 
og Gudhjemsvej. Parker 
evt. oppe på fortovet. 
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Fælles tur til Lego House d.7/3 
Som noget helt nyt, forsøger vi os med en fælles tur til 
Lego House i Billund. Grundejerforeningen betaler og 
sørger for transporten, så det er kun entreen og evt. mad 
man selv skal betale.  Vi har fået et godt tilbud, og 
priserne er derfor lavere end normalt: 
Børn under 3 år er gratis, børn og voksne: 169kr 
pr.person. Mad kan købes i caféen, men også medbringe 
egen mad, som kan spises i adskilte områder.   
 

 
 
 
 
 
 
Vi kører samlet i lejet bus fra børnehavens 
parkeringsplads: Afgang lørdag d.7 marts kl.8.30 og hjem 
igen samme eftermiddag, også med bus. Tilmelding sker 
ved at betale på mobilepay til: 8580HR. 
Tilmedingen er bindende og skal være os i hænde senest 
torsdag d.22 februar. 
Ved ankomst i Lego House får man et personligt armbånd, 
vi skal derfor have alle navne, også senest d.22 februar. på 
mail: hansen@finnebyen.dk 
Hold jer opdateret på Facebook hvor vi vil komme med 
yderligere oplysninger. 
 

 

Arbejde søges 
Anton på 12 år søger lidt 
arbejde her i Finnebyen. 
Det kan være alt fra 
hundeluftning til indkøb og 
hjælp i haven. Anton kan 
træffes på tlf: 93847315. 

 

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. 
 
 
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. 

 
 
 

Bestyrelsesmedlem Anders, viser stolt sin Lego House-
kreation frem. Han er naturligvis med på endnu en tur. 


