
A ugust, 2005

Om nærighed 
og kontingent

A f  Kirsten Pedersen Elley 
Tre små sandfærdige 
beretninger om nærighed 
opsamlet fra det virkelige liv. 
Navnene på dem, der fortæller, 
er redaktionen bekendt:

1 .  For nogle år siden var jeg  
med en gruppe på om kring 10 
personer - heriblandt
min bror - ude at spise. Da vi 
skulle til at betale, talte vi om, 
hvor meget
vi skulle lægge i drikkepenge, 
og en fra selskabet lagde 100 a f  
sine egne
kroner på vores vegne. Snakken 
fortsatte og nogle blev enige 
om, at de
hundrede kroner var i 
overkanten, hvorefter min bror 
tog halvdelen a f  de 
hundrede kroner (som en anden 
jo  havde lagt!) og puttede dem i 
lommen.
(Kvinde, 34 år )

2 .  De ansatte i et lægehus har 
en fælles frokostordning, sådan 
at de køber smør, pålæg og 
brød og deler udgifterne.
Lægen vil ikke være med. Han 
kom m er med sin madpakke. 
Hver dag pakker han så sine 
fire flade klemmer ud, men han 
er så nærig, at han ikke putter 
smør på brødet hjemme fra. 
Mens alle sidder sam m en i 
frokoststuen, tager han sine 
madder frem, piller o m 
hyggeligt pålægget af, stikker 
kniven ned i sekretærernes 
fælles ...
(fortsætttes på næste side)

Tour de have næste søndag
A f  Kirsten Pedersen Elley
Kig på haver, kig på hinanden, diskuter hække, stauder, solpletter og se. 
hvordan andre har formklippet vildtvoksne Spirea eller ekspanderende 
bambus. Del ud a f  dine gode råd eller bed folk kom m e indenfor 
havelågen for at give dig et godt fif.
Det er det, der er meningen med dette års sommer-get-together den 21. 
august. Vi skal gensidigt lade os inspirere a f  hinanden hvad enten, vi 
har grønne fingre eller ej. Det er IKKE meningen at demonstrere 
prydhaver a la Versailles -  med mindre altså, at man ikke kan lade 
være.
Landskabsarkitekt Pirkko Faaborg fra Svanekevej varmer op, og 3-4 
familier kan vinde et gratis besøg a f  havekonsulenten på dagen.
Kl. 11 mødes vi alle på Svanekevej, hvor Pirkko vil tale om 
finnebyhaver, deres udvikling gennem tiderne, muligheder og 
begrænsninger. Herfra går vi på besøg i to-tre ret forskellige 
finnebyhaver, som Pirkko har påvirket med skitseforslag og råd 
gennem årene.
Kl. 13 mødes vi udenfor børnehaven, hvor vi drikker vores medbragte 
kaffe, og hvor der vil blive trukket lod om, hvem der i løbet a f  de 
kom m ende tim er skal have besøg a f  havearkitekten.
Dernæst går vi hver især hjem og sætter et flag udenfor døren for at 
signalere, at vi er klar til a t modtage besøg.
Mellem kl. 14 og 15 er der åbne havelåger i Lille Finneby.
Mellem kl. 15 og 16 er der åbne havelåger på Svanekevej, Neksø vej, 
Gudhjemsvej, Arnagervej og Åkirkebyvej.
Mellem kl. 16 og 17 er det resten a f  Store Finnebys tur.
Kl. 18 mødes vi atter udenfor børnehaven. Denne gang til fælles 
grillspisning med medbragt mad og drikke. Husk selv at tage bestik, 
kaffe og drikkelse med, for der er ingen servering eller salg a f  nogen 
art.

Ved massiv heldagsregn, aflyses hele baduljen .. . . i  stedet må 1 så gå i 
gang med at glæde je r  til det næste store familiearrangement, skattejagt 
i bil. Se omtalen på næste side.



( fortsat fra fo rs iden ...)

..smørbøtte og smører tykt på. 
Så monterer han sit pålæg 
tilbage på brødet igen. Det er 
ikke en enkelt dags 
forglemmelse, det med smørret. 
Sådan har han gjort hver dag i 
årevis! (Kvinde, 55 år)

3. Der er 122 skønne huse i 
Finnebyen.
Grundejerforeningen arbejder 
for, at alle skal have gode 
fælles oplevelser, far en avis og 
far muligheden for at kunne 
mødes ved luftige, sjove og 
anderledes arrangementer. 
Foreningen er også beboernes 
talerør ud ad til i forhold til 
kom m unen eller ejendoms
mæglere, der skal have kopi a f  
dit og dat ved ejerskifte. Det 
koster 150 kr. at være medlem i 
et helt år, og beløbet kan til 
hver en tid indbetales til Kurt 
Handberg, Neksøvej 5, eller 
ved næste fælles arrangement. 
(Redaktøren, 42 år)

49 hus
stande 
kører 
på
frihjul

V e l k o m m e n  til:

► Tour de finne-have, søndag den 21. august.
► Finnebyens Tulipanløb, lørdag den 17. september. 

► Kursus i juledekorationer, onsdag den 23. november
► Vinterfesten, lørdag den 28 januar.
► Fastelavn, søndag den 26. februar.

► Generalforsamling, tirsdag den 14. marts.
... .og så det løse vi finder på hen ad vejen ....

Skattejagt i bil for hele familien
Fat naboens dreng, indforskriv svigermor eller inviter børnenes 
yndlingskusiner til årets store skattejagt i bil.
Det drejer sig om et unikt orienteringsløb for finnebyfolk med 
tidskørsel og poster under vejs. Alle kan være med, og der bliver brug 
for mangesidede talenter, hvis man vil gøre sig forhåbning om at få den 
flotte præmie med hjem, som står og venter på dagens bedste bil og 
dens besætning.
Mødested og -tid: Finnebyens forsamlingshus, lørdag den 17. 
september kl. 8.30 til en kop stående kaffe og et smurt rundstykke. 
Bilerne sendes a f  sted med fa minutter mellemrum og med et såkaldt 
”tulipankort” i hånden, som med symboler angiver den vej, kortegen 
skal køre for mest optimalt at finde frem mod det endelige mål et sted 
ude på Djursland, hvor vi -  forhåbentlig alle dukker op -  og mødes til 
frokostpause kl. 13.
Det vil være en god ide at medbringe m adpakke og drikkelse, men det 
er også muligt at købe mad på stedet.
Kl. ca. 15 er vi tilbage i Finnebyen igen.
For at finde ud af, hvor mange bemandede poster m.m. det vil være 
relevant at stille op, har vi brug for ret tidligt at vide. hvor mange biler 
der kommer. For at det bliver rigtig skægt, og konkurrencem om entet 
bliver højt nok, satser vi på 20.

T ekniske krav til deltagerne: Et ur og en bil med triptæller.
Deltagelsen koster 50 kr. pr bil som betales på selve dagen før afgang.

Efterlysning: de bemandede poster under vejs skal besættes. Hvem har 
lyst? Kontakt da Jesper. Se nummer og adresse her under.

NB:

Tilmelding til Finnebyens Tulipanløb senest tirsdag den 23. 
august med angivelse a f  antal deltagere. Det sker til 
bestyrelsesmedlem og løbets primus motor:
Jesper B. Rasmussen, Åkirkebyvej 6. 86161688.
E-mail: k-rolighed@oneable.dk

mailto:k-rolighed@oneable.dk

