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70 års fødselsdag 
og sommerfest d. 
18/8-18 
Nu oprinder den store dag endeligt. Tænk at det er 70 år siden, 
de første søm, blev slået i vores fine brædder og det gode 
naboskab opstod. Det skal fejres! Vi har glædet os længe og vi 
har sørget for billig og lækker fadøl fra Gravballe Bryghus. Se 
opslag på FaceBook, hvor du kan stemme om din favorit.  

Dagens program:
kl. 11:00 Byvandring i Finnebyen.  
                Vis dit hus frem eller find inspiration/sparring hos en  
                nabo. Meld dig enten som vært eller som gæst til  
                Anders på al@virtual.dk eller på Facebook opslag  

kl. 15:00 Teltene rejses, fadølsanlæg/baren sættes op * 
                og der er hygge lopper, kaffe og spil.  
                Opfordring: man er velkommen til at tage en 
                fødselsdagskage og et havespil med. 

kl. 18:00 Tovtrækning - ulige husnumre mod lige, det var de  
                lige, der vandt sidste år, så nu kan de ulige få revanche 

kl. 18:30 Grillen gøres klar. Man medbringer selv kød til grillen,  
                og hvad man ellers vil spise til, samt eget service mv. 

Ud på aftenen: Det kan tænkes at John Mogensen/Four Jacks 
laver en lille sing-along og Anders serverer irsk kaffe. 
Søndag kl. 11:00 er der rundstykker og fadølsrester, til de som 
vil hjælpe med oprydning og teltnedtagning. 

* Søges:
‘Tovholder-familie’ til sodavand/chipsboden til sommerfesten. 
Henvendelse til ‘barchefen’ Søren Ehrenreich-Petersen på 
Østerlarsvej 8 eller på mail seh@youmail.dk 
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AKTIVITETER  
for medlemmer - sæt X nu 

Æblemosteri  
Søndag d. 7/10-18 

Æblemosteriet er flyttet, da 
æblesæsonen har rykket sig i 
det gode vejr.  

Lanterneoptog &  
Mortens Aften  
Lørdag d. 10/11-18 

Vanen tro går vi lanterneoptag 
og vi bestræber os på at 
fastholde fælles anden i 
forsamlingshuset, ere om det 
senere. 

Vinterfest  
Lørdag d. 19/1-19 

Fastelavn  
Søndag d. 3/3-19 

Generalforsamling  
Mars 2019
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Hvorfor være medlem af 
Grundejerforeningen? 
 

Indflydelse:  
Vi kan tale med en stemme i.f.t. kommune og andre instanser 
Lokalplanen som tog flere år og mange møder alt lave, så vi 
kunne se os selv i den. Støjmurene, som ikke havde stået ved 
Ringvejen uden grundejerforeningen. Demonstration over ‘Det 
farlige kryds’ Paludan-Müllersvej/Ringvejen. Asfalterede 
nedkørsler fra Ringvejen til stikvejene i Lille Finneby. 
Opkørselsrampe fra cykelsti langs Ringvejen til Bornholmsvej. 
Fodgængerhellen på Paludan-Müllersvej. Fælles aftaler med 
nedgravet fibernet, rabataftaler på maling, leje af 
Forsamlingshuset, adgang til Spejderhytten osv.  

Solidaritet:  
Vi hjælper hinanden i stort og småt. 
Se læssevis af eksempler i FB-gruppen. Grundejerforeningens 
grejbank, hvor man kan leje festtelte o.m.a. Hjemmesiden er 
p.t. under rekonstruktion, men når den kommer op igen, er der 
masser af viden (bl.a. om Finnehuse) at hente der. 

Samvær:  
Vi gør ting sammen på festlig vis og på tværs af alder, status og 
køn. 
Listen over aktiviteter er lang, se på hjemmesiden eller i 
Finneposten, men bl.a. kan nævnes: Vinterfest, fastelavn, Sct. 
Hansaften, sommerfest, æblemosteri, lanterneoptog og 
Mortensaften. Fra tid til anden har der været fællessang, 
foredrag, sangkor, fællesspisning o.m.a. I Finnebyen har der 
altid boet en del musikfolk, som ofte leverer musikalske bidrag 
til fester og sammenkomster. 

!  Det hele medvirker til, at vores område og hvert enkelt hus er 
attraktivt bl.a. overfor potentielle købere og det giver os taletid, 
hvis vi har brug for vores stemme skal høres fx i pressen eller 
ved instanser. 
<— Så meld dig ind i dag, hvis du ikke allerede er medlem. 

Reklame for Brugsforeningen 8210
Grundejerforeningen har meldt sig ind i Brugsforeningen 8210, 
som holder til i Spejderhytten på Rytterknægten. Dvs. vi kan 
holde mindre arrangementer derovre, så som fællesspisninger, 
krea-arrangementer, gin-smagning, julestuer, møder o.m.a.  
Ønsker du selv at afholde noget, kan du blive medlem for 20 kr. 
Man melder sig ind ved Anne Skaarup, Sandvigsvej 3.  
Man forespørger om ledigt lokale og det praktiske hos 
Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 7. 
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Kasserer Birthe Steinson, 
Finnedalsvej 2, har en plakat 
liggende til medlemmer, der 
endnu ikke har fået 
jubilæumsplakaten, med de 
smukke kulørte indgangspartier. 

Aarhus hyggeligste 
Grundejerforening 

Hvis du ønsker at deltage i 
grundejerforeningens hyggelige 
arrangementer, at være en del af 
fællesskabet og herigennem 
oppebære det attraktive niveau 
Finnebyen har, så kan du stadig 
nå at betalte kontingent for 2018:  
 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 
 
Husk!  Vejnavn + nr.  
 
MobilPay: 29426881 
Bank: reg. 6180 konto 0008130302  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Hvordan opstod Finnebyen? 
En hyggelig nabohistorie i anledningen af 70 års dagen:
  Ellen Busck, der i dag er 98 år, har boet i Finnebyen siden 1974. Hun har en helt særlig tilknytning til Finnebyen, da 
det var hende og hendes mand Harald Foged, der i sin tid foranledigede at Finnebyen opstod. 

  De havde i 1946 købt et træhus fra Finland, som man selv skulle bygge, - man fik blot en bunke brædder og 
tegninger leveret. Da de begge havde en sløjdlæreruddannelse og ikke havde særlig mange penge, var dette en 
god løsning for dem. 
  Først studerede de tegningerne meget grundigt, mens de boede i et lille uopvarmet hus lige i nærheden af, hvor 
huset skulle bygges. Og så gik de i gang med byggeriet i vinteren 1946-47.  

  De arbejdede på det tidspunkt som lærere på 
Gartnerskolen i Beder, og havde en drøm om at 
starte en ungdomsskole. En dag de var ude at 
cykle en tur, blæste de af cyklerne ½ km øst for 
Beder Kirke, hvor der på det tidspunkt kun var 
marker. Da de stod og kiggede ud over 
landskabet følte de, at det ville være et godt 
sted at bo. Derefter fik de lov til at købe 2 
tønder land af den landmand, der ejede jorden.  

  En dag, da de var godt i gang med at bygge 
det finske træhus, kom den daværende 
borgmester Unmack Larsen forbi. Han 
standsede op og ville se, hvad det var de to 
unge mennesker var i gang med ude midt på 
en mark. Han blev budt på kaffe, og de fortalte  

   ham, at de havde købt huset fra Finland. 

  Unmack Larsen blev straks interesseret i at købe noget tilsvarende, da der efter krigen manglede billige boliger i 
Aarhus.  
  Han fandt ud af, at der var en levering af finske træhuse på vej til Bornholm, men da Bornholm på det tidspunkt 
(1946) stadig var besat af russerne, kunne tømmeret til de finske træhuse ikke leveres til Bornholm, men blev i stedet 
sejlet til Aarhus og købt af Aarhus kommune, der derefter opførte 122 træhuse i det kvarter, der kom til at hedde 
Finnebyen. Kvarteret fik bornholmske vejnavne, fordi husene oprindeligt skulle bygges på Bornholm.  
  Da Ellen og Harald havde bygget deres træhus færdig, startede de i foråret 1947 deres første lille 
ungdomsskolehold med 7 elever fra omegnen, hvor stuen i Finnehuset, som de kaldte det, blev brugt til skolestue. 
Senere blev der bygget to store murstensbygninger på grunden med elevværelser, skolestuer og gymnastiksal - 
som i alt kunne rumme 40 elever. Det kom til at hedde Aarhusegnens Ungdomsskole, som Ellen og Harald drev i 
mange år som forstanderpar. 
  Finnehuset ligger der stadig på Kirkebakken 80 i Beder. Husene er i mellemtiden blevet omdannet til et 
bofællesskab. 
  Da Ellen senere blev skilt og skulle have et andet sted at bo, ville skæbnen at hendes datter faldt over en lille 
annonce i avisen, hvor der stod, at der var et finsk træhus til salg i Finnebyen. Det blev så hendes nye hjem i 1974, 
og hun kom til sin glæde igen til at bo i et træhus, der kunne ånde - og kom til at bo i et hyggeligt kvarter, hvor ikke 
to huse er ens, men er ligeså forskellige som mennesker er. 

                                                           Indlægget er skrevet af Ellens datter Randi.
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