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Om kiksekage og 
lysten til bluegrass

A f  Kirsten Pedersen Elley 
Gasblå i hovedet og med susen 
for ørerne stod jeg  for et par 
uger siden og pustede æg ud a f 
et hul, der nok var for småt. 
Læberne var solidt presset 
mod den kølige, lysegule skal, 
da tanken slog ned i mig:
Hvad blev der i grunden a f 
salmonella-hysteriet, og hvad 
er der blevet a f  den gode 
gammeldags kiksekage som 
forsødede så mangen 
barndom?
Siden en familie på 5-7 
personer for en del år siden 
blev lagt i graven efter at have 
spise en mosters velmente, 
medbragte kiksekage, er denne 
kalorietunge kulinariske 
kreation ligesom gledet ud af 
det danske køkken. Så 
eftertrykkeligt endog, at 
opskriften ikke findes i en 
nyere udgave a f  Frk. Jensens 
Kogebog.
Heller ikke med pasteuriserede 
æg i frysebægre.
Men sådan er det.
Alt er kun en overgang. Livet. 
Paver. Salmonella-skræk. 
Kiksekage og mørke vintre i 
Finnebyen, hvor vi i dunkle 
morgentimer eller 
aftentykninger udelukkende 
hilser på vore naboer, fordi vi 
genkender dem på deres 
trods......

(fortsættes næste side)

Velkommen til:

► Bluegrass-aften i forsam lingshuset næste tirsdag,
den 19. april kl. 19.30

► Rundvisning på DR, tirsdag den 3. m aj. kl. 19.30
► l  om' de Jardin, søndag den 21. august.

► Finnebyens Tulipanløb, lørdag den 17. septem ber.

Forårsløjer og sommerglæder
Stauderne iler op ad jorden, fuglene bygger rede, og programmet for 
de næste måneders arrangementer i Finnebyen ligger klar. Allerede 
kommende tirsdag, den 19. april kl. 19.30, går det løs med et 
energiladet, amerikansk arrangement i forsamlingshuset. Bandet 
Bluegrass Boulevard spiller, og vi finnebyboere har mulighed for at 
møde hinanden og dele en kop øl og en flaske rødvin med gode 
venner og naboer, mens vi lytte til smukke vokaler og formidabelt 
fingerspil. Tag gerne et par venner med. Entre 25 kr. Læs mere side 
3.
Tirsdag den 3. marts byder Grundejerforeningen på en rundvisning på 
den største mediearbejdsplads i vore umiddelbare nærhed, nemlig 
Danmarks Radio. Jens Steensgaard fra Årsdalevej har arbejdet der i 
mange år og vil forestå en rundvisning i hele huset. Tilmelding er 
nødvendig, og blanketten lindes på side 2.
Sæt også allerede nu kryds ved den 21. august. Da har vi årets 
sommerarrangement, som i år bliver en Tour de Jardin (oversat: Tour 
de have)
Op imod middag mødes vi til et indledende og for nogle 
provokerende foredrag a f  Pirkko Faaborg fra Svanekevej. Hun er 
både uddannet gartner og arkitekt og vil fortælle om finnebyhavernes 
arkitektur, muligheder og ejernes typiske fejltrin. Dernæst følger en 
rundtur i hinandens såvel smukke som umulige haver, så vi gensidigt 
kan øse a f  og åbne havelågen for gode råd og anvisninger. Det hele 
slutter med grillaften og fællesspisning på børnehavens terrasse.
Når sommeren går på hæld, den 17. september, skal vi alle på 
orienteringsløb i biler, med indlagte poster og sjove forhindringer, 
tidskørsel, og frokost ved Kalø Slotsruin. Vi lover, det bliver en dag, 
både børn og ældre kan få glæde af.
Men mere om det, når tiden nærmer sig.



alt beskedne udvalg a f 
tophuer, tørklæder og 
fladbundede støvler 
Nu er også det forbi. Og tak 
for det.

Frokost-rendsammen
Sommertiden er begyndt, 
foråret er vild i varmen, 
naboens afbrænding a f  
haveaffald foregår som altid 
på skønne solskinsdage, hvor 
det kan genere mest muligt, 
planteskolerne er overrendte 
og vi finnebyboere dukker 
atter frem fra vores træhuse i 
genkendelige skikkelser og 
forårsfrakker.
De første spontane frokost- 
rendsammener i læfyldte 
havekroge har fundet sted på 
Due Odde, en omgang 
fællesspisning på Åkirkebyvej 
er fortæret, og nu er det så, at 
vi alle har mulighed for at 
ønske den glade tid 
velkommen med et glas øl, 
eller en flaske vin ved et 
forrygende musikalsk 
arrangement i 
forsamlingshuset.
Den 19. april er det lykkes at 
fa gruppen Bluegrass 
Boulevard til at komme og 
underholde i forsamlingshuset. 
Blandt andet fordi vokalisten 
og mandolinspilleren m.m., 
Jesper Henning Pedersen, bor 
iblandt os.

Æ gte kærlighed
Vi lover, det bliver en aften 
der giver energi til de 
efterfølgende dage. Der er 
skønne vokaler, tempofyldt 
musik og glade, amerikanske 
sange om bortløbne hunde, 
knuste hjerter og den store, 
ægte kærlighed.
Bluegrass Boulevard har bl.a. 
det seneste år spillet så 
forskellige steder som Tønder 
Festival, Amager Kulturpunkt, 
Fredericia Bluegrass Festival 
og i H adsund....

(fortsæ ttes næste side)

Nyt hoved på Finneposten
■ Se nu bare. Finneposten har fået et nyt og mere moderne hoved, 
bygget over det kære og velkendte finnehus-tema i let og luftig streg. 
Det er grafikeren Nanette Vabø fra Svanekevej 7, der på opfordring 
fra bestyrelsen har kastet sine kreative kræfter ind på opgaven.
”Der er kommet lidt mere pow på ordet Finneposten og lidt mere 
sammenhæng med illustrationen. Den er “lettet” lidt, men ganske tro 
mod den oprindelige - der er sågar en skorsten der stadig sidder 
forkert," forklarer Nanette Vabø.
Fornyelsen var ingen luksus. Finneposten bliver nemlig til på bedste 
husmandsfacon forstået på den måde, at det gamle hoved indtil nu er 
blevet kopieret over fra et tidligere nummer a f  Finneposten, som igen 
er blevet kopieret over, som igen er....

Oldnordisk system
Sådan er det gået i årevis. Ind imellem har der været et andet og mere 
stringent hoved på, men i førstnævnte tilfælde var der ingen, der 
havde det liggende som en fil eller i et format der gjorde det muligt at 
sætte hovedet direkte ind på computersiden uden forringelse. Så 
efterhånden var stregerne på den kopierede tegning enten så uldne 
eller også så utydelige, at det krævede lup at fatte sammenhængen. 
Sidste sommer gik det helt galt.
Da var det efterhånden kun muligt at opstøve en enkelt hengemt 
Finneposten med det gamle originale hoved på -  endog kun i en gul 
kopi forsynet med ringbindshuller - hos Henny Kjær på Due Odde. 
Noget skulle der altså ske.
Derfor har Nanette tegnet stregerne tydeligere op på det gamle forlæg, 
ligesom hun enkelte steder har påført husene det originale udhæng 
over indgangsdøren og flyttet skorsten, så alt nu sidder, som det bør. 
Tusind tak for det. Nanette.

Danmarks Radio-tilmelding

Jeg/vi vil m eget gerne med på en gratis rundvisning 
den 3. maj, kl. 19.30.

Navn ( e ) _______________________________________

Adresse________________________________________

Afleveres til Thomas Jager, Åkirkebyvej 3.

Tilmelding via mail er også i orden, på adressen 
aakirkeby vej @tiscali. dk



Allerede et par ugen efter 
tilbyder Grundejerforeningen 
et nyt fælles arrangement. En 
rundvisning på den største 
mediearbejdsplads i vores 
umiddelbare nærhed, nemlig 
Danmarks Radio.
Jens Stensgaard fra Allingevej 
2 er ansat i DR og vil vise 
rundt i studier og gange og 
fortælle. Det er den 3. maj. Kl. 
19.30.
Med dette beskedne oplæg er 
der kun et at sige. Tak for 
forrygende fremmøde ved 
vinterens fester, undskyld, at 
den seneste Finneposten blev 
udsendt som rebus, men det 
skyldes både data- og 
kommunikationsproblemer 
bestyrelsesmedlemmerne 
imellem.
Vi glæder os til at se je r til de 
næste arrangementer.

p.s. et velment flashback skal 
ingen snydes for. Her i 
moderniseret udgave, hvor 
Palmin er erstattet med smør 
og kakaoen med chokolade. 
Husk at bruge pasteuriserede 
æg!

Kiksekage

• 1 pakke firkantede 
vaniljekiks

• 250 gram usaltet smør
• 100 gram kraftig mørk 

chokolade a f god 
kvalitet

• 1 dl mørk kakao (ikke 
bitter)

• 1 - 1 1 / 2  dl. flormelis
• lidt revet appelsinskal 

a f  en usprøjtet 
appelsin

• 2 æg

1: Gør en passende 
sandkageform parat ved at 
beklæde den med bagepapir.
Hak chokoladen............

(fortsættes næste side)

A f  Jesper Henning Pedersen
■ Der findes her i Finnebyen mange musikalske mennesker. Folk der 
spiller, lytter, danser til og nyder musik. Derfor er tanken om at 
arrangere musikalske aftner i forsamlingshuset da også nærliggende, 
og jeg er glad for at være med til at lægge ud i denne omgang. Jeg 
elsker nemlig bluegrass, altså den der specielle amerikanske musik, 
der har dybe rødder ned i mange forskellige traditioner - folkemusik 
fra især England, Skotland, Irland og fra de skandinaviske lande, og 
som har tydelige elementer a f blues og swing, og a f  den helt gamle 
musiktradition fra de amerikanske bjerge. Musik som er i familie med 
countrymusik og med rockabilly, men som er helt sin egen. Hvis I har 
lyttet til musikken i film som "Bonnie and Clyde” og "Udflugt med 
Døden”, eller i de seneste parår ”0 , Brother Where Art Thou” og 
”Cold M ountain”, så har 1 en fornemmelse a f  hvad det er. Det er 
moderne musik med meget gamle rødder, og det fik navnet bluegrass 
så sent som i slutningen a f 1940erne. Men kom selv og hør hvad det 
er vi spiller, tirsdag den 19. april i forsamlingshuset.
Vi er fire, der sammen har dyrket den amerikanske bluegrass-musik i 
mange år. Vi kalder os tilsammen ”Bluegrass Boulevard”, og med en 
let rødmen i kinderne vil jeg da nævne, at vi går for at være blandt de 
bedste danske fortolkere a f  denne musik. Vi fire er Henning Petersen 
ude fra Harlev med guitaren, Jan Eskildsen fra Viby på bas, Niels 
Erik Christensen oppe fra Hadsund med den 5-strengede banjo, og så 
mig selv her fra den lille Finneby med mandolinen. Vi mødes tirsdag 
aftner hos os på Due Odde 3 for at spille sammen, så ideen om at 
flytte en aften over på den anden side a f Ringvejen krævede ikke den 
helt store overtalelse.
Vi stiller et lydanlæg op i forsamlingshuset, for det tilfælde at vi 
bliver mange. Og så tager vi ellers og spiller, synger og fortæller os 
igennem bluegrassens univers, og det vil blive rigtig, rigtig hyggeligt 
hvis I har lyst til at komme og lytte. Vi tager 25 kr i entre - så føler l 
at 1 er til en rigtig koncert, og vi kan betale lejen a f  anlægget. For de 
penge far I så til gengæld mere end to timers levende musik, i 
hinandens gode selskab. Kan man ønske sig mere?

Bluegrass-aften i forsamlingshuset



......... groft og smelt den
grundigt over vandbad. Smelt 
også smørret i en gryde ved 
lav varme. Bland smør og 
chokolade og hold det lunt 
over vandbad.

2: Pisk æg, flormelis, kakao og 
appelsinskal sammen og hæld 
den varme chokolade- 
smørmasse i under piskning. 
Mødet mellem varme og kulde 
vil tykne massen.

3: Smør et lag i bunden a f  
formen. Kom et lag kiks over, 
uden at det når helt ud til 
kanten. Forsæt med at lægge 
chokolade og kiks i lag. Til 
sidst sluttes der a f med et lag 
chokolademasse.
Størkner i køleskab i 3-4 timer 
og vendes ud.
Skæres i skiver og 
velbekomme.

A N N O N C E R

DUX 1001 seng sælges.
Mål: 105 x 200 cm. Brugt -  men 
stadig dejlig at sove i! (Advarsel: 
vanedannende!) Pris 1500 kr. 
Sandvigsvej 7 - 2 0  244 944

Scannere (SCSI) sælges.
Agfa SnapScan. Pris 100 kr. 
Agfa Horizon A3 høj opl.
Pris 350 kr. eller højeste bud. 
Sandvigsvej 7 - 2 0  244 944

Fin gammel brændeovn med
to låger. Mål: 30 x 32 x h 115 cm 
Varmer rigtig godt, men skal 
‘shines’ lidt op på overfladen.
Pris 600 kr.
Sandvigsvej 7 - 2 0  244 944

Formstøbt havebassin sælges 
‘START 750’ Mål: 150x200 cm 
asymmetrisk. Dybde ca. 60 cm. 
Næsten nyt! Pris 400 kr. 
Sandvigsvej 7 - 2 0  244 944

Generalforsamling og nyt medlem
A f  Kirsten Pedersen Elley
m Årets generalforsamling i forsamlingshuset den 15. marts 
udmærkede sig ved hele fire ting - og en enkelt lærestreg.
Sidstnævnte vender vi tilbage til.
De fire indslag var det traditionelle smørrebrød, kampvalg om 
bestyrelsesposterne, fremvisning a f  den første virkelige dogmefilm i 
sort-hvid skudt tilbage i ca. 1951, og en præsentation på storskærm a f  
Finnebyens hjemmeside.
Fremmødet til generalforsamlingen var flot, og Finn Kolling fra 
Rytterknægten styrede med lige dele myndighed og lune slagets gang 
aftenen igennem.
Regnskabet blev godkendt og viste for regneskåret 2004 indtægter på 
15.000 kr., udgifter på 2 1.000, og dermed et samlet minus på 6000. 
"Det er tilfredsstillende,” lyder det fra kasserer Kurt Handberg. ”For 
en del finnebyboere har endnu ikke indbetalt deres årlige kontingent 
på 150 kr. Girokortet blev sendt ud kort før generalforsamlingen. 
Status lige nu 82 medlemmer a f  grundejerforeningen.”
”Så mangler der jo  kun 40!” som Jesper Henning Pedersen fra Due 
Odde meget rammende bemærkede.
Bestyrelsen håber, at de sidste gratister vælger at melde sig ind i 
Grundejerforeningen, så de kan blive del a f fællesskabet og deltage i 
de kommende arrangementer med Valo-ren samvittighed.
”Fik du den, eller skal jeg også stave det for dig?” som det lyder i en 
licensreklame i TV for tiden. Pengene kan derfor indbetales på det 
girokort, der fulgte med Finneposten sidste gang, eller de kan 
overrækkes til Kurt Handberg. Neksøvej 5.

Nye forslag
Der blev på generalforsamlingen stillet tre nye forslag. Bestyrelsen 
foreslog, at kontingentet fra 2006 forhøjes til 200 kr. pr husstand og 
150 kr., for de huse, hvor der bor en pensionist.
"Kontingentet er ikke forhøjet siden 1987, så det er vist i orden,” 
mente Ove fra Bornholmsvej 11. Forslaget blev vedtaget. Men i år er 
prisen altså fortsat kun 150 kr. for de fleste, og 100 kr. for 
pensionister.
Der blev også stillet forslag til bestyrelsen om at finde ud af, hvad det 
koster, og hvordan det i givet fald kan lade sig gøre at betale sig fra 
snerydning på de private veje. Det arbejde er allerede sat i gang, og 
nærmere information følger. 1 god tid før næste snefald!
Der blev også stillet forsalg om, at Finnebyen stifter eller knytter sig 
til en allerede eksisterende antenneforening for bedre og billigere at fa 
del i bredbåndsnettets glæder. Knud Rønnow Møller og Bent 
Knudsen, Åkirkebyvej, har påtaget sig at se på mulighederne. Tak for 
det.
Grundejerforenings bestyrelse blev også ved generalforsamlingen 
beriget med et nyt bestyrelsesmedlem for de kommende to år, nemlig 
Jesper Rasmussen fra Åkirkebyvej.

Tilstedeværelse påkrævet
Uden at være til stede stillede endnu en beboer fra Finnebyen op til 
posten, og det er skønt at mærke interessen og se, at der er flere, der 
ønsker at være del a f  bestyrelsen ogyde et bidrag til vores fælles ....

(fortsættes næste side)



(fortsat fra side 4 )......................
bedste. Jesper Rasmussen slog kandidaten med kun en enkelt stemme, 
så det var tæt løb.
Læren efter afstemningen er måske, at der nok skal et personligt 
fremmøde til i et så lille nærdemokrati som vort. Det er desværre ikke 
nok at stille op in absentia.
Næste år er chancen der dog igen. Foruden de to suppleantposter, der 
skal besættes nyt hvert år, så er hele tre a f bestyrelsesmedlemmerne 
også på valg i 2006.
Vort nye medlem, Jesper Rasmussen, har boet i Finnebyen i ti år. Han 
er styrmand i sit civile liv og afløser Henny Kjær fra Due Odde på 
bestyrelsesposten. Henny har ønsket at træde et lille skridt tilbage, og 
blev valgt til suppleant i det kommende år, efter aktivt og engageret at 
have været medlem af bestyrelsen i fire år.
Troels Munk-Olsen fra Svanekevej har været suppleant i et år, men 
ønskede ikke at fortsætte. Tak for året der gik,

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen er den 30. maj. Her vil 
en mere detaljeret planlægningen a f Tour de Jardin og sommerens 
senere orienteringsløb være på programmet. Evt. interesserede, der 
kunne tænke sig at være med til at planlægge orienteringsløbet, eller 
som har ideer til eller kunne tænke sig at stå på nogle a f  posterne, må 
allerede nu gerne henvende sig til løbets erfarne primus motor, Jesper 
Rasmussen, Åkirkebyvej 6.

Bål, brand og kedelig røg

■ Det er næsten lige så sikkert som amen i kirken, 
at en eller anden i nabolaget sætter ild til en mør 
tønde eller en halvfugtig stak haveaffald lige som 
man har sat sig ud i haven for at nyde fuglekvidder 
og en god kopkaf.
1 lille Finneby er det især de tilstødende 
kolonihaveejere, der har forfinet denne 
oprydningssyssel til udførelse en lørdag eller 
søndag i den bedste havesidningstid.
1 store Finneby plages man også a f  problemet, lader 

tid til. Redaktøren a f Finneposten har nemlig faet en 
venlig henstilling om at skrive en smule om 
afbrændingsregler.
Den plagede sjæl med opfordringen ønsker at 
forblive anonym.

Derfor bringes nu et uddrag a f Århus kommunes 
”Restningslinjer for afbrænding” :

HVAD MÅ AFBRÆNDES

Husholdninger må ikke foretage afbrænding a f 
affald.
Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt 
haveaffald, samt rent og tørt træ 
der ikke er behandlet med lak, maling, 
imprægnering eller lignende som f.eks. 
anvendes til brændeovne.
Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, 
der ikke er til gene for omgivelserne.

Den ny bestyrelse

Bestyrelsen har på sit seneste 
møde den 4. april konstitueret 
sig på følgende måde:

Thomas Jager, Åkirkebyvej 
3, er formand.
Ole Skou, Østerlarsvej 7, er 
næstformand
Kirsten Pedersen Elley, Due
Odde 3 , er redaktør
Kurt Handberg, Neksøvej 5,
er kasserer
Jesper Rasmussen.
Åkirkebyvej 6, er all round
medlem
Lise Helmer Petersen.
Allingevej 3, er suppleant 
Henny Kjær, Due Odde 1. er 
suppleant.



Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. 
Såfremt vinden under afbrændingen.... 
forandrer retning eller forøges i styrke, således at 
der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig 
ulem pe for om givelserne ved røg og gnister, 
skal afbræ ndingen straks afbrydes. 
A fbrænding må tidligst påbegyndes ved 
solopgang og skal være afsluttet samme 
dag senest 1 time efter solnedgang. 
A fbrændingen skal påbegyndes imod vindens 
retningen.

E ller afbrænding skal bålet slukkes helt, inden 
det forlades, og evt. uafbrændt 
m ateriale og aske skal fjernes på en 
m iljøm æssigt forsvarlig måde.

A lbræ ndingen må ikke ved røg eller på anden 
m åde være til væsentlig ulem pe 
for om givelserne, herunder vej- og lufttrafik. 
Ved afbrændingen må luftledninger og 
ledningsm aster ikke udsættes for væsentlig 
varm epåvirkning.

A F S T A N D S K R A V
A fbrænding a f  haveaffald, herunder park- og 
gartneriaffald o.lign. på højst 200 
liter (0,2 m3) må ikke finde sted i m indre 
afstand end:
a) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
b) 30 m fra bygninger med tag a f  strå eller 
andet let antændeligt m ateriale,

c) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri a f le t  
antændelige stoffer, større

oplag a f  bearbejdet træ , brændbar em ballage o. 
lign., samt oplag a f
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med 
brandfarlige gasser og 
overjordiske naturgasinstallationer.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

Århus Brandvæsen kan forbyde enhver 
afbrænding i det fri, såfremt dette på 
grund a f  tørke eller andre ekstraordinære 
forhold skønnes nødvendigt for at 
form indske risikoen for brand.

E R  D E R  T V IV L
Er der tvivl om  afbrændingen kan gennem føres 
fuldt forsvarligt, kan der i tiden 
kl. 08.00 - 15.00 rettes henvendelse på tlf. 8676 
7676 til:
Århus Brandvæsen, Forebyggende A fdeling, 
K irstinesm indevej 14,
8200 Århus N,
Efter kl. 15.00 til:
U drykningsafdelingen, N y M unkegade 15,
8000 Århus C. tlf. 8676 7676.

“H V IS  D E T  G Å R  G A L T ” 
A larm er straks - R IN G  112, og meddel:
• hvor og hvad brænder
• er der tilskadekom ne
• dit navn og telefonnum m eret der ringes fra

Hallo, er
■ Jeg synes altså, det er for d å rlig t....
Flvor er det bare fantastisk, a t ......
A ldrig har jeg  da hørt mage. A t....
H vor længe endnu skal vi findes os i a t...
T ak til den d e r......
F inneposten er noget møg. At skrive, a t...
V ar det ikke en god ide, om  v i.........
Sådan kunne indledningen på bidrag og 
m eninger fra Finnebyens m ange engagerede 
beboere lyde, m en indtil videre har alle som 
én været tavse. Bliver avisen overhovedet

her nogen?
Finneposten er et forum, hvor alle beboerne 
kan kom m e til orde, fa luft for deres galde, 
glæde, forundring eller dele ud a f  
eksistentielle tanker. Gør brug a f  denne 
m ulighed. Vis, at I er der ude.
Bidragene skal helst være kortfattede, og 
redaktøren vil -  som  det også er tilfæ ldet på 
de store dagblade - tillade sig at redigere med 
hård men retfærdig hånd.
Send et læserbrev til 
ww w .kirsten.elley@ pc.dk

læst?

mailto:ww.kirsten.elley@pc.dk

