UDGIVES

AF

GRUNDEJERFORENINGEN

Lopper
skrammel
dansende bjørne
tryllekunster og lege
Grundejerforeningen
inviterer til loppemarked
mm. i Finnebyen den 17.8.
I skal selv komme med ■¥•
"lopperne” og skrammel
og selv stå for de
underholdende
v 'k
indslag, men vi håber
kreativiteten og
krajlerlysten vil
^
blomstre, så vi får en sjov
indbringende dag.
Lille Finnebyens loppemarked afholdes på Due
Odde fra 12.30-14.30

I FINNEBYEN

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.
Gangbesværede gæster kan låne rollator eller
kørestol. Givskud Zoo har også trækvogne, der frit
kan lånes.

Store Finnebyens marked er ved børnehaven fra
15.00-17.00.

Priser

Derefter tændes der op i grillen, og vi slutter med
fællesspisning.
Medbring selv mad og drikkevarer.
Bestyrelsen

Entré:

Løver og gorillaer
Udflugt 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:

I ÅRHUS

Kørende

Gående

100,- kr.

90,- kr.

50,- kr.

45,- kr.;

Safaribus

Safaritog

Voksen pr.
person

25,- kr.

10,- kr.

Børn (3 år
t.o.m. 11 år)
pr. person

1 0 ,-kr.

5,- kr.

Voksen pr.
person
Børn (3 år
t.o.m. 11 år)
pr. person
Specielt i
parken:

Grundejerforeningen betaler bus til Givskud
og Safaribus.

Gratis e-mail-adresse
Medlemmer af grundejerforeningen i Finnebyen
kan få oprettet en gratis Finneby-email-adresse.
Man kan beholde email-adressen, så længe man
er medlem af foreningen.
Hvis man skal kunne bruge e-mail hjemmefra,
skal man - ud over e-mail-adressen - have en
internet-opkobling, som man selv skal sørge for.
Ny ordning for medlemmer
Gratis e-mail-adresse er et nyt tilbud fra
Grundejerforeningen.
Hidtil har man skullet betale en årlig afgift for at
have en finneby-email-adresse - se afsnittet
"Økonomien for grundejerforeningen".

Oprettelse af email-adresse
Email-adresser bestilles hos Kjeld Hansen,
Rytterknægten 19.
Allerhelst ved at skrive til:
kieldhansen@finnebven.dk
Næsthelst ved at aflevere ønskerne til emailadresse på et stykke papir.
Skriv gerne flere forslag til alias'er, hvis nu jeres
favorit-adresse skulle være optaget af andre.
Email-adressen oprettes hurtigst muligt derefter når kassereren har bekræftet, at kontingentet er
betalt, og i den takt, fritiden giver plads til det.
I får besked om jeres brugernavn og password.
Opsætning af email-program må I selv klare eller
få nogen til at hjælpe med. Der er et par nyttige
oplysninger i punkt 1 herunder - og så skal I nok
finde papirerne fra jeres internet-udbyderfrem.
Se evt. mere på

www.finnebyen.dk

Deltag i et bestyrelsesmøde
E-mail med navn eller adresse
E-mail-adresse kan være f.eks.
<navn>@finnebyen.dk, <adresse>@finnebyen.dk
eller <tekst>@finnebyen.dk
f.eks. KieldHansen@finnebven.dk.
OveBank@finnebven.dk eller
Gudhiemsvei12@finnebven.dk.
Man skal vælge en mailadresse uden nationale
tegn (f.eks. æ, ø og å) og uden mellemrum.

Har du gode ideer, du ønsker at lufte for
bestyrelsen, er du velkommen til at deltage i et
bestyrelsesmøde. Kontakt evt. Thomas på
Åkirkebyvej 3 og få at vide, hvornår vi holder
møde næste gang.
Bestyrelsen

1 mailbox pr. husstand
Der kan oprettes 1 mailbox pr.
husstand/kontingent.
Men der kan være op til 3 mail-alias'er, der
"peger" på samme mailbox - det kunne f.eks.
være KieldHansen@finnebven.dk og
FamilienHansen@finnebven.dk og
Rvtterknaeaten19@finnebven.dk.
Alle mails til ét af alias'erne ender i samme
mailbox.

Deadline for næste Finnepost 3.8.04.
Henny Kjær, Due Odde 1.
henny.k@get2net.dk

Tilmelding til udflugt den 16.8.
Vi vil gerne med til løveparken:
Antal voksne________ Antal børn________

Vi b o r _________________________________

Afleveres senest den 10.8. til Thomas på Åkirkebyvej 3, eller på jager@akh.aaa.dk

\

