
  

Redaktør Mathilde Bech 

Aflysning af vinterfesten 
Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at vores årlige 
vinterfest ville blive udsat grundet Corona. Siden 
anbefalingerne først for nylig er blevet vurderer vi, at 
afholdelse af vinterfesten bliver for tidspresset. Derfor 
har bestyrelsen truffet en beslutning om, at vinterfesten 
desværre bliver aflyst. 

Generalforsamling d.9/3 
kl.18 
Nu hvor vi endelig må mødes igen, håber vi meget at se 
jer alle sammen til den årlige generalforsamling i 
Forsamlingshuset. Traditionen tro, vil der være 
smørrebrød og øl og vand på foreningens regning. 
Husk: Generalforsamlingen er for medlemmer – så husk 
at genopfriske dit husstandsmedlemsskab her i januar. 
(se oplysninger her på siden ←) 

Finnebyens Havegruppe 
En gruppe med grønne fingre har dannet en 
Facebookgruppe: Finnebyens havegruppe. Her er man 
velkommen til at blive medlem hvis man er nysgerrig, 
ude efter inspiration, eller bare almindeligt 
haveinteresseret. Deres første initiativ, er en Tour de 
Have søndag d. 13 marts kl.10-13. Følg med på 
Facebook for mere information.   

 

Sæt X i kalenderen: 
Frisk fisk 
Husk at Borgs Fiskehandel 
hver tirsdag kl.17, sælger 
lækker frisk fisk direkte fra 
Hanstholm.  

Vinterfest lørdag 
d.29/1 -22 
Vanen tro holder vi vinterfest i 
forsamlingshuset. Medbring 
mad og drikke og service til 
eget brug. Det bliver 
hyggeligt! Mere i næste 
Finnepost og på Facebook. 

Fastelavn 

bakker foreningen økonomisk 
op som altid. Byd endelig ind. 

Aarhus hyggeligste 
Grundejerforening 
Deltag i fællesskabet: Du kan 
stadig nå at betale kontingent 
for 2021: 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 
Kontant: Benjamin på 
Østerlarsvej nr.9 
MobilePay: 42424791 
Bank: reg. 9570 konto 
12982887  Husk: Vejnavn + nr. 

 

 

 
 

Sæt X i kalenderen: 
Frisk fisk 
Husk at Borgs Fiskehandel 
hver tirsdag kl.17, sælger 
lækker, frisk fisk direkte fra 
Hanstholm.  Martin ankommer 
ca.kl.17 med sin fiskebil, og 
bliver så længe, der er 
kunder. 

Aarhus hyggeligste 
Grundejerforening 
Deltag i fællesskabet: Du kan 
stadig nå at betale kontingent 
for 2022: 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 

Bank: reg. 9570 konto 
12982887  Husk: Vejnavn + nr. 

Skt. Hans d.23/6  
Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen til vores årlige 
Skt.Hans på Vestereng. Vi 
laver bål og hygger os! 

Sommerfest d.20/8 
Vi er tidligt ude, men vi håber 
I vil sætte kryds og bakke op 
om vores hyggelige 
sommerfest ved Børnehaven. 
 


