F IN N E P O S T E N
Jul, sul og
fede danserytmer
A f Kirsten Pedersen Elley
• Juletræskædernes blidt
vuggende lysshow har mildnet
overgangen fra vådt efterår til
mørk december over det meste
a f Finnebyen. 1 træernes nøgne
grene, rundt om pjuskede
buske, under tagudhæng og
langs korte indkørsler viser
utallige minimal-watts pærer
vej til vort ægte julesind.
Nogle finnebybeboere har
været tidligt ude med kæderne
i år. Også lidt for tidligt, efter
min mening, men det er nok
en trend at være først fremme
før tid. Jeg mener, når
ugebladene i år prøver at
lancere slankekure allerede fø r
julens smovseri er sat ind,
hvor er vi så henne?
Det var Lise Helmer Petersen
fra Grundejerforeningens
bestyrelse, der til det seneste
bestyrelsesmøde kom
cyklende med tændte Nefalygter og den chokerende
nyhed fra triviallitteraturens
verden.
Ole Skou (Østerlarsvej) kunne
straks supplere med en historie
fra det virkelige liv.
Oles mormor fra Vestjylland
er tilsyneladende en ret svær
dame, og hendes læge
udstyrede hende med en recept
på slankepiller. Under en
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Bal for alle pengene
A f Kirsten Pedersen Elley
Nedtællingen til årets store Finneby-bal er begyndt. Den 22. januar
løber det, der kan blive årets talk o f the town af stabelen. Tag en ret
med, som mængdemæssigt svarer til det antal personer, der dukker op
fra husstanden, find klædeskabets fedeste tøj frem, og vær forberedt
på at grine til muntre indslag, blive undervist i lidt salsa latino og
polka og benyt så endelig lejligheden til at danse igennem natten med
dem, du kender så godt i forvejen, eller dem, du endnu har til gode.
Festen finder naturligvis sted i Finnebyens Forsamlingshus, og den
begynder kl. 19. Omkring kl. 22 går Provinsorkestrets fem garvede
musikere på scenen. Musikalsk spænder de vidt, men fællesnævneren
er god dansemusik, som de færreste kan sidde stille til.
Under middagen vil der være enkelte Finneby-hjemstavns-musikalske
indslag, men scenen er åben for alle, der har noget at bidrage med.
Ole Skou vil imidlertid godt have et lille praj i forvejen, idet han har
påtaget sig hvervet som toastmaster.
Det daglige brød
Madmæssigt skal ingen føle sig underlegne. Ingen skal føle sig højt
hævet. M an medbringer nemlig i al sin enkelthed en ret, man godt kan
lide.
Ole Skous erfaring med finnebyfester siger ham, at en portion røde
pølser også bliver spist med velbehag, så ingen skal afholde sig fra at
deltage, fordi de føler sig underlagt et kulinarisk pres. Og skulle det
gå helt galt, så sørger Grundejerforeningens bestyrelse for både brød
og smør. Derfor: Tag ikke brød og smør med!
Til gengæld for at fa fornøjelsen a f Provinsorkesterets muntre
balmusik i adskillige aftentimer, får festdeltagerne i år lov til at betale
en beskeden entrépris på 40 kr. pr. voksen. Hjemmeboende børn uanset alder - kommer gratis ind. 01 og vin sælges til sædvanlig
beskeden pris.
Vi glæder os til at sejer!
Læs mere om Provinsorkesteret, nederst på side 4 .....

Jul, sul og... fo r ts a t
bedre familiesammenkomst,
en a f dem, hvor alle uvilkårligt
bliver overmætte og sidder til
bords med hverandre i
umanerligt mange timer,
traskede mormor ud til
køkkenskabet og fremdrog
sine slankepiller.
"Christine, tror du nu ikke, du
skulle have taget dem før
maden?” ville hende mand
vide.
"Jamen, så mister jeg jo sådan
appetitten,” svarede hun.
Hvor svært kan det være,
forledes man til at spørge, så
her i Finneposten har vi valgt
at lade jul og sul blive, hvor
det hører hjemme.
Derfor kommer tilbudet om
fælles Finneby-løbetræning
også først til at gælde efter
nytår, og de vedholdende
læsere af dette skrift vil sidst i
denne klumme blive belønnet
med opskrifter på småkager.
De er ikke specielt fedtfattige.
Til gengæld er de specielt
gode.
Vinterfesten finder også først
sted den 22. januar. Her bliver
der til gengæld rig lejlighed til
at køre kalorier af og træne
lattermusklerne. Der er lagt i
ovnen til lidt salsa og rigtig
meget dans til inciterende
femmands orkester musik.
Dem der holder af de mere
hjemstavnstro melodier, kan
med fordel melde sig til
folkedans i Finnebyens
Forsamlingshus.
Som det vil fremgå a f det, man
uden blusel kan kalde ” et
eksklusivt interview” med
formanden for
folkedanserforeningen, og
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M otionsløb for friske Finnebyfolk
Efter julens hygge og gode mad kunne det måske være sjovt, at
deltage i en løbetur en gang imellem i vinterens løb? Distancen
kunne være 4-5 km i vores nærmeste omegn, når vejret tillader
det. Cykling og walk kunne også indgå, hvis interessen melder
sig. Målet kunne være at få en bedre kondi, møde
andre med interesse i uforpligtende motion eller være en
fortræning til andre løb f.eks. Danisco Cup, DHL Stafetten,
Marselisløbet.
Et andet aspekt kunne være børneløb, hvor hele familien kunne
deltage, da flere løb også tilbyder mulighed for de yngre
årgange. Ambitioner sættes helt suverænt af
deltagerne selv.
Hvis det har interesse så kontakt mig.
Kurt Handberg
kurthandberg@finnebyen.dk
86 16 09 48,
Neksøvej 5

Sjælden film skal overspilles på DVD
Der findes en film om Finne by en optaget engang tilbage i
1950’eme. Den findes kun i en enkelt VHS-udgave.
Her kan man bl.a. gense sit hus fra perioden før knaster,
udestuer, hemse, uautoriserede vinduespartier og individuelle
farver blev fremherskende. Der er også optagelser a f dagliglivet
i byen og fest i Forsamlingshuset.
For at bevare denne eneste kopi aflivet fra en svunden tid uden
Ringvej, bør VHS-kopien snarest kopieres over på DVD.
Hvem kan mon overspille båndet i en fornuftig kvalitet, således
at filmen bliver fremtidssikret og kan ligge klar til flere udlån?
Henvendelse venligst til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Indlæg, annoncer, artikler eller kom m entarer til
Finneposten sendes til Kirsten Pedersen Elley, Due
Odde 3. Helst pr. mail på adressen:
Kirsten.elley@pe.dk
N æ ste num m er u d k om m er sådan cirka m id t i januar.

Jul, su l o g ...fo r t sat
dermed ejeren af
forsamlingshuset, andet steds i
denne pamflet, så er der
mange gode grunde til at
troppe op.
Der er dansehold for folk i alle
aldre, og derfor kan det undre,
at forsamlingshuset, andet
steds i denne pamflet, så er der
mange gode grunde til at
troppe op.
Der er dansehold for folk i alle
aldre, og derfor kan det undre,
at ikke en eneste a f
Finnebyens børn eller voksne
vælger den lette løsning og
smutter rundt om hjørnet for at
motionere på en sjov måde om
mandagen.
Men nu til opskriften. Den er
sønderjysk. Stammer fra min
for længst afdøde mormor, fru
teglværksejer Mimi Tychsen
fra Tofit ved Gråsten, og vi er
ovre i kategorien for de
årstidskorrekte småkager.

Printen:
400 g mel, 450 g sukker, 325
g smør, 3 spsk. kakao, 125 g
meget finthakkede mandler
(ikke smuttede), 125 g
kokosmel, 6 spsk. fløde, 1
tsk bagepulver.
Det hele æltes sammen på
bordet. Trilles til tykke pølser,
Skal stå i køleskabet til næste
dag, hvorefter de skæres i
tynde skiver. Lægges på
bageplade med bagepapir og
bages i ca. 10 min. ved 180
grader.
"Pølserne” kan udmærkes
fryses, så man har friske
småkager hele julen. Jo
tyndere de skæres, jo lækrere
og sprødere bliver de.

r
Bestyrelsen ønsker alle en
glædelig ju l og et godt nyt år.

Husk at notere følgende datoer:
Vinterfesten den 22. januar kl. 19.Fastelavnsfest den 6. februar om
formiddagen. Årets generalforsamling i Grundejerforeningen den
15. marts om aftenen. Alt sammen i Forsamlingshuset.

Forsamlingshuset er ikke til salg
A f Kirsten Pedersen Elley
Forsamlingshuset ser lidt slidt ud, og undertiden er det blevet drøftet i
Finneby-kredse, hvad der mon skal ske med det. Kan vi købe det, og
vil vi overhovedet det?
Sidstnævnte behøver vi ikke forholde os til, for Forsamlingshuset
bliver ikke sat til salg foreløbig. Det oplyser Rise Thomsen fra
Tranbjerg, der er formand for Folkedansen 1945, som har ejet
bygningen siden 1978. Ved overtagelse blev det også sat grundigt i
stand.
Foreningen har ingen større investeringsplaner for ejendommen, så
der er kun udsigt til almindelig vedligeholdelse.
Folkedanserforeningen har heller ingen planer om at leje det ud i
større stil. end tilfældet er nu.
”Vi annoncerer ikke, og det er helt bevidst, fordi vi ikke vil leje det
ud til ”unge fester”. Vi bruger selv forsamlingshuset ret meget til
folkedans, og vil kæmpe for at beholde det,” siger Rise Thomsen der
undrer sig over, at der ikke er et eneste finneby-bam eller nogle
voksne, der kommer og træder dansen.
Hver mandag er der nemlig dans til levende musik.
► Der er mor og barn-hold (2-5-årige) fra 17.40-18.30.
►Der er hold for de 6-11-årige fra 17.40-18.30,
►de unge mellem 18 og 21 år danser fra kl. 18.30-19.45
►og til slut er det de voksne. Fra kl. 9.50-22.00.
Alle er velkommen til at kigge ind, fa en prøvetime og være med,
siger Rise Thomsen.
Både tirsdag og onsdag danses der tyrkisk folkedans i
Forsamlingshuset. Som del af integrationsprojektet Urban i Hasle
mødes fire store hold kvindelige dansere fra International
Kvindeforening for Brabrand. Det sker i et samarbejde med DGI og
Folkedansen 1945, og Finnebyens Forsamlingshus lægger rammer til,
indtil den nye multihal på Dr. Holst Vej i Hasle står færdigt.

Det videre program
Grundejerforeningens bestyrelse mødes igen den 10. januar.
På dagsordenen står en slagplan for afvikling a f vinterfesten den 22.
og en renovering af det efterhånden lidt bedagede velkomstskrift, som
uddeles til nye beboere.
Den nye velkomst-pamflet vil midt i januar blive delt ud sammen
med årets tilbagevendende overraskelse for Finnebyens beboere,
nemlig giroblanketten til indbetaling af medlemsgebyret på 150 kr. 1
år bliver det muligt at tilmelde betalingen til PBS.

Et indblik i Olafur Eliassons verden
A f Lise Helmer Petersen ,Allingevej 3
Godt og vel 25 Finneby-borgere mødtes onsdag den 24.november kl. 19 på AroS for sammen at opleve
Olafur Eliasson-udstillingen ”Minding the W orld.”
Det var Grundejerforeningen, der havde inviteret til arrangementet og finansieret rundvisningen.
To unge guider tog imod os og gav os en meget dygtig og engageret tur ind i det eventyrlige univers af
vandfald, regnbue, spejlloft, fastfrosne vanddråber, kalejdoskop, en ekstrem gul korridor, og
meget, meget mere. For de kreative var der mulighed for at bygge videre på de flotte, hvide LEGOkonstruktioner i udstillingens Juniormuseum.
Det blev en stor oplevelse for alle sanser, og vi kan varmt anbefale udstillingen til jer, som ikke har set den
endnu. Den slutter den 16.januar 2005.
Efter rundvisningen, som varede en times tid, var der mulighed for at se på museets øvrige udstillinger, og
for at få en snak i museets cafeteria. Bestyrelsen overvejer at gentage succesen, hvis og når der kommer
andre særudstillinger på AroS. Slut op om arrangementerne; det er en god måde at mødes på, udenfor
Finnebyen, og en fin lejlighed til at lære hinanden at kende.

Gratis e-mail-adresse hos ny web-udbyder
A f K je ld H ansen, Rytterknæ gten 19

Siden den 3. december 2004 har Finnebyen brugt intemet-udbyderen Wannafind som web-hotel og
e-mail-hotel. Tidligere brugte vi intemet-udbyderen Tiscali, men på grund a f for mange tekniske
problemer fra Tiscalis side har vi været nødt til at skifte udbyder. De tekniske problemer har også
forhindret os i at oprette nye e-mail-adresser. Det glædelige er, at Wannafind tilsyneladende er både
bedre og billigere end Tiscali.
Medlemmer a f Grundejerforeningen i Finnebyen kan derfor få oprettet en gratis Finneby-e-mail-adresse f.eks.olsen@finnebyen.dk, poul@finnebyen.dk eller Dueodde@finnebyen.dk
Man kan beholde e-mail-adressen, så længe man er medlem a f foreningen.
Du kan læse mere om Finneby-e-mail-adresser på Finnebyens hjemmeside:
http://www.finnebyen.dk/EmailAdresser.htm

Provinsorkesteret i korte træk
A f Kirsten Pedersen Elley
”Vi har spillet balfaldera-musik sammen siden
1974. Nogle af os har rod i jazz-genren, andre i
folkemusikken. Det sætter undertiden præg på
spillemåden, men ikke på repertoiret. Vi spiller
skæve evergreens i pop-rock genren,” siger Hans
Aabenhus, der selv spiller bas i Provinsorkesteret.
Foruden ham er der guitar, harmonika, ventil
basun og trommer til at sætte rytmen ved
vinterfesten den 22. januar.
Provinsorkesteret blev stiftet som beboerorkester i
Sølystgade-kvarteret dengang, da kollektivisterne
var aktive, og man satte en ære i at være så
upraktisk som muligt.
”Alle skulle have lov at være med i orkesteret, og
eventuel betaling tilfaldt beboerforeningen.

Problemet var blot, at hver gang en ny guitarist
meldte sig på banen, skulle vi alle begynde forfra
med indøvningen, og på et tidspunkt havde vi
noget i retningen a f 17 guitarister.
Vi blev kommercielle, da tøjbutikken Sofie på
Pustervig engang ville hyre os til at spille. Så blev
det kollektivt besluttet, at vi måtte udskille en lille
kerne, og med undtagelse af vores
harmonikaspiller, som kom til for godt 10 år
siden, så har vi andre rod i Sølystgade,” fortæller
Hans Aabenhus.
Han er i dag selvstændig og indehaver af det
ansete Antikvariat Aabenhus ved åen i Århus, tæt
ved Magasin.

