
December 1994.
Velkommen til 
endnu et nummer 
af Finneposten. 
Siden vi skrev 
sidst, er der 
ikke sket de 
store ting, 
bortset fra at 
bladene er faldet 
af træerne, det 
er blevet tidligt 
mørkt og julen 
nærmer sig med 
juleklip, julebag 
og alle de andre 
dejlige ting, som 
har med julen at 
gøre.
Bestyrelsen har 
kigget lidt 
længere frem end 
julen og kan 
allerede nu 
annoncere: 
Vinterfest i 
forsamlingshuset 
den 4.februar 
1995 .
Nærmere følger i 
næste nummer af 
finneposten, som 
kommer lige i 
starten af januar 
sammen med nye 
girokort til 1995

kontingent.
Dog vil vi gerne 
allerede nu 
efterlyse 
musikanter til 
vinterfesten.
Vi synes det 
hører sig til ved 
vores fester, at 
der er levende 
musik, så derfor- 
hvis du kan et 
eller andet med 
musik, så kontakt 
Formanden Ove 
Bank Nielsen på 
tlf.86 167703. 
Bestyrelsen giver 
gerne lidt til at 
klare halsen til 
de indledende 
øvelser. 
Efterlysning:
Vi efterlyste i 
sidste nummer af 
Finneposten 
billeder, så vi 
kunne afholde en 
lysbi11edaften. 
Indtil videre har 
vi ikke fået 
respons, men er 
stadig
interesseret, 
hvis du skulle

ligge inde med 
materiale. 
Annoncer:
Vi vil også gerne 
igen gøre 
opmærksom på at 
Finneposten kan 
bruges, hvis man 
ønsker at 
annoncere med 
køb/salg. 
Indmeldelse 1 
Finnebyens 
Grundejerforening 
Hvis du endnu 
ikke er medlem, 
kan du kontakte 
kasseeren 
Flemming Johansen 
Neksøvej 9. Han 
er også den, der 
kontaktes, hvis 
du har brug for 
at leje 
foreningens 
redskaber. 
Tilsidst vil vi 
fra bestyrelsen 
gerne ønske alle 
beboere i 
Finnebyen en 
Glædelig jul og 
et godt nytår.

Annonce:
Smart sortlilla velholdt pigecykel, mærke Winther, str.4-7 år, 
sælges for 500 kr.
Henvendelse til Pia eller Flemming, Neksøvej 9. Tlf. 86 161373. 
Annonce:
Store juleneg sælges for 20 kr./stk.
Henvendelse Lone Nielsen, Sandvigsvej 7. Tlf. 86 168378.
Annonce:
Komfur, nyere model, 4 plader, Voss med gril, sælges for 3 
kasser guldøl.
Henvendelse Lone Nielsen, Sandvigsvej 7. Tlf.86 168378.


