Redaktør : Arne Tannebek tannebek@finnebyen.dk

”I sne står urt og busk i skjul
det er så koldt derude
dog synger der en lille fugl……..
Nisserne er rejst fra lofterne, Finneby husene står og fryser med deres tynde dækbrædder i
den hvide vintersne. Beboerne fryser om deres tæer og aldrig har der været så udsolgt af
varme hjemmetøfler. Hvem sagde Bulderby? Endnu en årstid og et vejrlig der får Finnebyen til
at strutte af idyl og vise sig fra den side, hvor man bare ikke kan lade være med at dåne over
hvor smuk den er. Og dybt inde i Finnebyboerens vinterbevidsthed dukker der reminiscenser
af de sidste vintres traditioner op og vupti så har vi den : VINTERFESTEN……..
Lørdag D. 23-1 kl. 18.00 åbner vi dørene i Forsamlingshuset og den liflige duft af
sammenbragt Buffet omslutter næserne. Straks falder tankerne dog på sidste års fest …..Er
der mon mad nok ….og selvfølgelig er der det, for Finnebyboerne er et gavmildt folkefærd så
de medbringer altid rigeligt i kurven, når de skal i byen.
Øl, sodavand og vin sælger bestyrelsen …..lad nu de tyske bajere blive hjemme og støt
foreningen.
Kreative indslag for aftenen, både til voksne og børn er højst velkomne og annonceres til et
bestyrelses medlem.
Temaet for denne års vinterfest er Dansktop. Og gode tunger siger at en række musikudøvere
har sammensat et sublimt og akkordstærkt dansk top orkester, som vil krydre aftenen med
dansestærke evergreens. Helt privat har jeg ladet mig fortælle, at sættet sagtens kan spilles
5-6 gange på en aften, bare danseiveren er til stede. VI GLÆDER OS.
FASTELAVN
Når tømmermændene er gået i sig selv og vinterferien står for døren fejrer vi fastelavn i
Forsamlingshuset. Det bliver : Søndag d 14-2 kl. 10 Temaet denne gang er
”forældreudklædning”. Ved kåringen af den bedste forældreudklædning donerer bestyrelsen
en rejse til……………ja der bliver i hvert fald en præmie.
Alle de udklædte slå katten af tønden og der uddeles kroner til lille og stor.
Bestyrelsen beværter med fastelavnsbolle, slik og fyldte tønder.
TILMELDING : D 7-2 på kurt.handberg@webspeed.dk
GENERALFORSAMLING
Fra Dansktop over Katten af tønden til den seriøse del af Finnebylivet.
Tirsdag d. 16-3 har vi generalforsamling i forsamlingshuset. Der vil være flere valgbare
temaer denne aften om mon ikke vi lige skal have vendt lokalplanen i en eller anden form.
Indkaldelse udsendes til alle husstande.

LOKALPLANEN
v. Ole Skou
Planlægning og Byggeri har, foranlediget af teknisk udvalg, sendt en mail til mig hvor
forvaltningen inviterer (det gamle) lokalplans udvalg til endnu et møde d.18.jan. De
beder i mailen om at få fremsendt et kompromisforslag inden dette møde.
Resultatet er blevet at vi stiller med de fire repræsentanter for de to af
høringsvarene, som har valgt at stille med repræsentanter dvs. Uffe D. Hansen og jeg,
samt Lars Rønnov og Jesper Moesbøl. Vi har udarbejdet et kompromis mellem de to
høringssvar. Dette og et medfølgende brev, er siden tiltrådt af grundejerforenings
bestyrelse og sendt til Planlægning og Byggeri. Brev og kompromis kan ses på vores
hjemmeside. www.finnebyen.
Ole Skou (formand)

