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Finneposten august 2003

Husk loppemarkedet den 17.8. 
- både for voksne og børn
I skal selv komme med "lopperne” og skrammel 
og selv stå for de underholdende indslag, men vi 
håber kreativiteten og krajlerlysten vil blomstre, 
så vi får en sjov og indbringende dag.
Måske finde nogle også på at

• sælge sønderjyske spegepølser
• lave små konkurrencer
• arrangere tombola
• spille og synge

Det er dagen hvor Store Finneby besøger Lille 
Finneby og omvendt.

Lille Finnebyens loppemarked afholdes på Due 
Odde fra 12.30 -  14.30

Store Finnebyens marked er ved børnehaven fra 
15.00-17.00.
I skal selv komme med borde og lignende til jeres 
"skrammel” , og I skal selv rydde op efter jer

Efter kl. 17 tændes der op i grillen, og vi 
slutter med fællesspisning ved børnehaven. 
Medbring selv mad og drikkevarer.

Bestyrelsen

Husk også udflugten til 
Løveparkenparken i Givskud

Den årlige udflugt går til løveparken i Givskud 
lørdag den 16.8.
Bussen afgår fra børnehaven 9.00 med 
hjemkomst ca. 16.30.

Følgende er en udskrift fra løveparkens 
hjemmeside:

Givskud Zoo
Givskud Zoo er en kombineret Safaripark og Zoo. 
Området omfatter 60 ha., hvor I møder mere end 
1.000 dyr fra hele verden. Strækningen, der kan 
køres i egen bil/bus eller med vores safaribus, er 
ca. 3,5 km lang. Stisystemet til fodgængerne er 
ca. 9 km lang, og oplevelsen er ikke den samme 
som når man kører.

Med til udflugten i Givskud Zoo hører også et 
besøg i legelandet, Bondegården og 
klappedyrene, samt en tur med safaritoget.

I er velkommen til at medbringe mad, men den 
kan også købes i ZoOasen og Safarigrillen. Der er 
mulighed for at grille den medbragte mad på de 
opstillede grill. Overalt i parken findes der borde 
og bænke, hvoraf nogle er overdækkede.

Priser

Entré: Gående
Voksen pr. 
person 100,-kr. 90,- kr.

Børn (3 år 
t.o.m. 11 år) 
pr. person

50,- kr. 45,- kr.
i

Specielt i 
parken: Safaribus Safaritog

Voksen pr. 
person 25,- kr. 10,-kr.

Børn (3 år 
t.o.m. 11 år) 
pr. person

10,-kr. 5,- kr.

Grundejerforeningen betaler bus til Givskud 
og Safaribus.



Kontingent til grundejerforeningen

Det er aldrig for sent at betale kontingent til 
grundejerforeningen. 150 pr. husstand 100 kr. 
for pensionister.
Kassereren bor Bornholmsvej 11 og tager altid 
(når han er hjemme) imod betaling.

Annoncer:

Udrangeret barnevogn søges
til bedstefar Skelle 

_________ Finnedalsvej 4_________

Legehus til salg 
Legehus på pæle 1,8 m over jorden. 

Husstørrelse 2x2x2 m3. Ovenlys 
og 2 vinduer, der kan åbnes. 

Prisen snakker vi om 
Hans-Henrik Deichmann 

Neksøvej 10 
Tlf. 8610 8212

Tilmelding til udflugten den 16.8.

hos Thomas Jager Åkirkebyvej 3 

Senest 10.8. evt. på iaqer@akh.aaa.dk 

Navn 

Adresse

Antal voksne____antal børn_____

mailto:iaqer@akh.aaa.dk

