
Bustur Julehygge
I tiden op til jul afholder Finnebyens Grundejerforening to forskellige arrangementer. Detene løber af stabelen 
qanske snart, nemlig busturen til Tyskland. Bemærk datoen, træf en hurtig beslutning, og meld Jer til, hvis I er 
interesserede. Det andet retter sig først og fremmest mod den unge generation, som vi arrangerer et julehygge- 
arrangement for på Charlottehøj Bibliotek, med underholdning og servering.

Bustur 
til Tyskland
Afgang fra Musikhuset kl. 
8 .1 5 , søndagd. 25.11. 
Foreningen giver mor
genkaffe - måske en lille 
én -  i bussen. -Senere 
sejles der fra Sønderborg 
til Damp i Tyskland, hvor 
der vil blive lejlighed til 
at bese og benytte et su
permarked, Undervejs 
serveres der et par snit
ter samt en øl og en dram.

Vi er hjemme igen ved 
18-tiden.
Bemærk:
- Hvis vi bliver 40 eller 
flere, får vi bussen for os 
selv, og bliver hentet og 
bragt i Finnebyen.
-  Tilmelding ved indbeta
ling af kr. 25 ,- (fore
ningen støtter!) til Nanna 
eller Knud Vejlin, Sand
vigsvej 3,
senest 17.11.
Kun for medlemmer, 
se dog nedenfor!

Julehygge
Grundejerforeningen 
holder åbent hus søndag 
den 16.12. kl. 16 -1 8  
påCharlottehøj B i 
bliotek:
Børn og barnlige sjeele 
inviteres til at høre 
julehistorier med lysbil
leder og spise juleknas 
t il; vi serverer også saf
tevand og glogg. 
Arrangementet er gratis 
for medlemmer og deres

børn.
Kom og vær med - bibli
otekets fremtid afhænger 
også af dig: Brug det til 
hverdag, brug det til 
møder, brug det til fest 
og vær med til at overbe
vise politikerne om, at vi 
ikke vil af med det.

NB! Dette er 
sidste nummer af 
Finneposten til 
ikke-medlemmer!

Begge arrangementer er kun for medlemmer. Bestyrelsen har dog besluttet, at man kan blive  
medlem for resten af Sret formedelst 25 kr., der betales ved tilmelding, hhv. fremmøde.

Andre nyheder, meddelelser og annoncer

og fodlister)
Finnehuslister
(d ø r - , vindues-, loft-

Da flere har henvendt sig 
til bestyrelsen om mulig
hed for fællesindkøb af 
sådanne lister, har vi 
indhentet tilbud hos N ø r
rebros Maskinsnedkeri.
Til orientering kan det 
nævnes, at en dør (to 
sider) kræver 2/2,1 m 
og 2/3,3 m , ialt 1 0,8 m, 
Et vindue af de brede 
kræver 2/2,4 m= 4,8 m

P r i s  ved fælles be
st i l l in g ,  inkl. moms: 
Mindst 50 m: 15 kr/m, 
Mindst lOOm: 13 kr/m.

Mindst 200m: 1 2 kr/m.

Henv. Inden 1.12. til Lars 
Rønnov, tlf.86 10 20 20

Gamle lister købes af Poul 
Erik og Rie, '  
tlf. 86 10 12 05 .

Sælges
Winther-Mountain Bike 
til 5 -7  årige, som ny, rød 
med sorte og gule staffe
ringer. Nypris kr.998, 
nu kr.650.
Tlf. 86 10 20 20

Underskrifter 
mod lukning af 
biblioteket:
VI er nu oppe på 390 un
derskrifter, og der bliver 
stadig flere.

Købes:Brugte 
rygningsplader
Henv. til bestyrelsen.

Vestereng
Bestyrelsen har besluttet 
at yde et støttebeløb på 
kr. 250,-til "Foreningen 
til Vesterengs bevarelse", 
til porto, trykning af mat. 
m . m .

Ringvejen
Som det er fremgået i 
Århus Stiftstidende, vil 
man nu forsøge at skabe 
noget, der kan minde om 
en "grøn bølge" (men 
Ikke helt er det). Besty
relsen forsøger i denne 
fase at komme igennem ... 
med forslag til forbed
ringer for fodgængere, 
der skal krydse vejen.

Sælges
Rød SCO pigecykel, 6 -9  
år, kr. 150. "Milo" sofa 
fra Ikea, kr. 600. Rulle
skøjter, blå Vini sport, 
str.38, rød lærred, 
str.36. Tlf. 86 10 12 05

C


