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Talentmassen og Anders Lund Madsen

Af Kirsten Elley


Bor du i Finnebyen? Det er da sådan et rigtigt kunstnerkvarter, er det ikke?


Jeg ved ikke, hvorfor mange kolleger og bekendte tilsyneladende finder det ejendommeligt, at 
netop jeg har slået mig ned i så talentfuldt en forsamling. Min ældste datter går til violinspil i Århus 
Musik-skolen, min mand er indehaver af mindst tyve mere eller mindre sære musik-instrumenter – 
som han i parentes bemærket endog kan spille på. Og jeg selv har da både forsøgt mig med 
korsang og guitarundervisning i folkeskolen.


Endvidere kan jeg prale af at have gået på Danmarks Journalisthøjskole med de senere så 
berømte tv-kendisser, Anders Lund Madsen, og skrappedellen fra TV, og nu også kogebogs-
skribent med store dådyrøjne, Trine Gregorius.


Så kom bare an.


Jeg vil også gerne betro jer, hvad jeg dengang i senfirserne tænkte om Trine Gregorius, når hun 
brillerede med åndeligt og fysisk fravær i timerne og allerede forlod Århus til fordel for 
hovedstaden torsdag middag, fordi verden på disse kanter kan blive for lille for selv den 
storsindede.


Eller når Anders Lund Madsen kom luntende ind i forelæsningssalen med sit søvnige hår og sine 
verdensfjerne spørgsmål, som enten fik foredragsholderne til at smile overbærende, tvivlrådigt 
eller ignorere ham.


Da sad jeg kedelig-pæn og pige-stræbsom oppe på en anonyme 9. række og tænkte:

Ham der, Anders Lund Madsen, han får det altså svært!

Hende der, Gregorius, er der da ingen, der vil ansætte!


Nu er det kun, fordi mine skriverier i Finneposten er forbeholdt noget der ligner en kær 
venneskare, at jeg tør udstille mit dengang så indskrænkede menneske-kendskab. Siden har jeg 
måttet trække alle mine betænkeligheder hurtigere tilbage, end det tager at sige ”vinterfestbuffet”.


Trine Gregorius kører den af i sikker stil, og Anders Lund Madsen, ja, han kom også til at klare sig. 
Når man tjener det, der svarer til to af mine månedslønninger på at holde et enkelt foredrag om 
mobning på en skole, så er det vel ok.

Derfor er han heller ikke bestilt til at levere et indslag til vores vinterfest på lørdag.


Fordi vi ikke mobber hinanden særlig meget her i Finnebyen.

Fordi pengene i Grundejerforeningen ikke rækker.

Fordi vi - som rygtet jo vil vide ude i verden – er kunstneriske og talentfulde inden for egen 
bygrænse.

Vinterfesten leverer beviset. Der er allerede gået bud om adskillelige gode, underholdende 
indslag, og der er plads til flere.


Vel mødt til alle.


Og god fest.


Huskat


Hovedbudskabet i dette lille særnummer af Finneposten er enkelt, og består groft sagt af to 
elementer, nemlig en reminder om vinterfesten på lørdag, og en omtale af fastelavnsfesten den 6. 
februar.


Vinterfesten




- årets partybrag med Provinsorkesteret, finder sted nu på lørdag, den 22. januar, kl. 19 i 
forsamlingshuset.


Husk at medbringe en ret, der mængdemæssigt svarer til det antal personer, der kommer fra 
husstanden.


Entreen koster 40 kr. Alle hjemmeboende børn, uanset alder, kommer gratis ind.


Tag også tallerkner, glas, bestik og evt. en termokande kaffe/te med, hvis nu behovet for en varm 
afslutning på den mangesidede buffet skulle opstå.


Grundejerforeningens bestyrelse sørger for en flot tema-borddækning, og vi sørger også for, at der 
er brød og smør til alle.


Grundejerforeningen forventer til gengæld, at gæsterne køber drikkevarer i forsamlingshuset, for 
ærlig talt: Den beskedne merpris, vi lægger oven i vinen og vandet fra købmand Spar, er med til at 
sikre fremtidige arrangementer i foreningen. Så enkelt er det svære regnestykke.


Priserne er rimelige


Øl koster 8 kr., sodavand koster 5 kr., og så er det to typer vin. En god vin til 50 kr. En bedre vin til 
65 kr.


Der er allerede nu varslet flere underholdende indslag, og de vil blive afviklet under og efter 
middagen.


Ole Skou er aftenens toastmaster, og det er tids nok at give ham besked samme aften, hvis et 
nummer, en tale eller en sang presser sig på.


De allerede varskoede indslag kommer både fra Store og Lille Finneby, ligesom der er opstået et 
enkelt joint venture. Klokken 22 indtager Provinsorkesteret scenen.


Bandet spænder bredt musikalsk og spiller medrivende dansemusik, der vil kunne nydes i 
adskillige timer.


Tilmelding til festen er ikke nødvendig.


Fastelavnsfest


Årets fastelavnsfest finder sted den 6. februar fra kl. 10-12.30 i forsamlingshuset. Udklædte børn - 
og deres udklædte voksne – får hele tre tønder at afreagere på.


Foruden den traditionelle tøndeslagning er der ringridning på fars og mors ryg, der er sanglege, 
hop over stave-leg, Limbo, fastelavnsboller til børnene og en enkelt Gammel Dansk til at begynde 
med til far og mor.


Af hensyn til indkøb af slikposter, fastelavnsboller m.m. skal tilmelding være Thomas Jäger, 
Åkirkebyvej 3, i hænde senest den 30. januar.


Tilmelding kan ske enten pr. e-mail på adressen:

aakirkebyvej@tiscali.dk

eller på den slip, der var at finde i papirudgaven af Finneposten.


Skriv antal voksne, antal børn, navn og vej.


Vigtige datoer


Grundejerens bestyrelse mødes igen mandag den 7. februar. Her vil vi drøfte dagsordenen for den 
kommende generalforsamling, ligesom vi skal arbejde videre med at rekonstruere og friske den 
velkomstskrivelse op, som uddeles til nye beboere i Finnebyen.




De vigtigste datoer i kalenderen ser således ud:

Vinterfesten den 22. januar kl. 19.

Fastelavnsfest den 6. februar kl. 10-12.30.

Årets generalforsamling i Grundejerforeningen den 15. marts om aftenen.


Alt sammen i Forsamlingshuset.


Det kommende fælles arrangement bliver en guidet tur på Danmarks Radio. Mere om det i det 
næste nummer af Finneposten.

Det udkommer sådan cirka i begyndelsen af marts.


Annonce


Sælges: Hjørnesofa, 6-7 pers., mørk blå, glat ruskind – også på bagsiden.

Flot kvalitet, god siddekomfort.

H: 75 L:230x260 D:94 (alt udvendige mål), kr. 4.500 kr.

Kan prøvesiddes på Due Odde 3, 8645 4579



