Finneposten, feb.2005
Læs i dette nummer: Om generalforsamlingen den 15. marts, om vinterfesten - årets publikumsbrag, om
valgflæsk, løfter og girokort, om det reviderede velkomstskrift til vores nye naboer, om glemt tøj fra både
vinter- og fastelavnsfesten - og om at huske at spise brød til. Derfor også en god opskrift.

fortsættes næste side..

Valg til
Finnetinget

Generalforsamling med
dogmefilm og smørrebrød

A f Kirsten Pedersen Elley
Vi har netop været igennem
det henne på Frydelundskolen.
Stemmestedet her i byen der
udmærkede sig ved, at
samtlige partier uden
undtagelse fik færre stemmer
end ved valget for fire år
siden.
Venstre? Hæ hæ!
Enhedslisten? Aj, nu er vi jo
blevet voksne - og husejere.
Kristendemokrateme? Ja, så
voksne er vi altså heller ikke
blevet!
Vi viste dem, gjorde vi. At der
skal klarere budskaber, bedre
paroler og hvem ved, måske
også flere reelle valgløfter til,
før folk som os her på egnen
tropper op 1 hobetal som
æresgæster til et ordinært
folketingsvalg på en så råkold
og forblæst tirsdag.
Ulykken er ikke stor. Godt nok
er et frit demokratisk valg
noget, som indbyggerne i Irak
har måttet ofret liv og lemmer
på at fa adgang til, og som
befolkningen fejrede ved at

A f Kirsten Pedersen Elley
Årets generalforsamling 1 Grundejerforeningen finder sted 1
forsamlingshuset den 15. marts kl. 19. Foruden det velkendte gratis
smørrebrød, de varme pølser og en enkelt øl - også til foræringspris,
vil årets generalforsamling byde på flere nyskabelser. Blandt andet
filmfremvisning på storskærm, en præsentation a f Finnebyens
hjemmeside, og så naturligvis den traditionelle dagsorden og valg af
to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
På valg i år er formanden Thomas Jager og Henny Kjær. Kun Thomas
genopstiller. Desuden skal der vælges to suppleanter. De nuværende,
Lise Helmer og Troels Munk-Olesen, tager gerne imod genvalg.
Facit er altså, at der skal vælges et splinternyt medlem ind i
bestyrelsen, som de næste to år vil engagere sig i Fmnebyens ve og
vel.
Dogmefilmen, der bliver vist på storskærm i løbet af aftenen er den
originale, gamle indspilning aflivet i Finnebyen. Når vi har valgt at
slæbe femvisningskanon og stort lærred frem, er det for at vi alle ved
fælles hjælp kan sammenstykke de historier, der ligger bag billederne.
Beretningerne bliver skrevet ned, og efter en renskrivning og
redigering er det meningen, at de skal indtales samtidig med at
filmen, der var rendyrket dogme længe før begrebet blev opfundet,
skal lægges over på DVD. Derfor håber vi, at så mange som muligt
møder op og fortæller det, de kan huske, så mosaikken kan
sammenstykkes til en rund historie.
Når den nyredigerede Finnebyfilm ligger klar på DVD senere på året,
kan den købes, og det er så bestyrelsens hensigt at overlade den
originale 16 mm filmoptagelse til Lokalhistorisk Arkiv sammen med
et eksemplar af den færdige DVD, så den gamle indspilning ikke

fortsat skal gemmes i skiftende
formænds kolde kældre eller
klamme skunke.

kandidat velkommen. Men det er medlemmerne, der suverænt selv
skal træffe deres valg og stemme på den, de synes er

Og nu til det mere forudsigelige..
trække i klædeskabets
smukkeste rober den dag,
fingeren skulle presses i blæk
og på papir. Vores valg til
Folketinget derimod, var kun
en generalprøve på årets
virkelige, demokratiske
highlight.
For den 15. marts er der
bestyrelsesmøde og valg til
Grundej erforemngens
bestyrelse. Det er her, det store
slag skal slås. Det er her, den
ægte og direkte
afstemningsform skal stå sin
sande prøve. Ikke noget med
sideordnet pjat, kredsmandater
eller hemmelighedskræmmeri
bag blå forhæng, fedtede
blyanter tøjret i en snor og en
nøgtern spot, der varmer ned
på issen.
I stedet er det simpel
håndsoprækning og vi har
mulighed for at se hinanden
direkte i øjnene.
Enkelte tricks har den
nuværende bestyrelse afluret
den flok af folkevalgte, der for
åbent tæppe og rullende tvkameraer forestod
generalprøven den 8. februar.
For som det også er tilfældet i
Folketinget, så er der også i
Finnetinget eksempler på
ledertyper, der er på valg, men
som gerne vil fortsætte en
periode endnu og som -fair
enough - fra starten har meldt,
at de stiller op til endnu en
toårig periode. Det gælder
formanden for
Grundejerforeningen, Thomas
Jager fra Åkirkebyvej. Ret
Helle Thoming-Smithsk gør
han det ud fra parolen, at han
"naturligvis byder en ny

Dagordenen for den traditionelle del af generalforsamlingen ser
således ud:
Valg af dirigent.
1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
2. Det reviderede regnskab m ed bemærkninger og disses
besvarelse fremlægges
3. Kontingent fastsættes
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter
5. Evt. forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
Ang. punkt 5: Hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, skal
formanden, Thomas Jager, Åkirkebyvej 3, havde dem senest den 7.
marts.
Forslagene vil dernæst blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside til
almindelig orientering før generalforsamlingen. Dem der ikke har
netadgang, bedes kontakte en nabo, som har.
Som i alle andre demokratiske sammenhænge er det kun medlemmer
af Grundejerforeningen, der kan opstilles og har stemmeret til
generalforsamlingen. Det er dog ingen kunst at blive medlem, hvis
man ikke allerede er det:
G irokort er vedlagt

Med dette skrift følger nemlig det årlige girokort.
Betal 150 kr., bliv glad og fa indflydelse. Pensionister slipper med
100 kr.
Girokortet kan afleveres og beløbet betales via netbank, posthus og
pengeinstitut, men det er også helt i orden at spadsere hen til
foreningens kasserer, Kurt Handberg, Neksøvej 5 og overrække ham
pengene personligt.
Tilmelding til årets generalforsamling er nødvendig af hensyn til
smørrebrødsbestillingen. Senest fredag den 11. februar. Det kan ske
pr. e-mail på adressen aakirkebyvej@tiscali.dk

eller på denne slip, der afleveres til Thomas Jager, Åkirkebyvej 3.

Årets generalforsamling den 15. marts: Ja, skønt, vi kommer
selvfølgelig gerne:

Antal voksne:

Antal børn:

Navn:
Vej:

Ude på de bornholmske veje spøger så forhåbentlig de unge løver
eller mere erfarne og initiativrige kandidater, som alle demokratiske
forsamlinger har så hårdt har brug for til at sikre fortsat dynamik og
spræl. Deres kandidatur bydes hjerteligt velkommen.
Den nuværende bestyrelse kan forsikre de interesserede.

Velkomstpamflet frisket op
Bedst egnet til at lede
foreningen videre frem.”
Så findes der de medlemmer
af tinget, der finder, at det er
på tide at trække sig tilbage til
det civile liv.
Det gælder Henny Kjær fra
Due Odde som vi takker varmt
for ildhu og engagement
gennem fire år (men
ministerpension kan det nu
ikke blive tale om!).
Troels Munk-Olsen fra
Svanekevej og Lise Helmer fra
Allingevej 3, blev valgt ind
som suppleanter i fjor.
Eftersom suppleanter vælges
for et år ad gangen, mens
bestyrelsesmedlemmer sidder
det dobbelte, så er de to på
valg i år. Dog fortsætter de
gerne i endnu en periode som suppleanter, vel at mærke.
Der er altid nogle gamle
kendinge, der blive ved, og
som sørger for kontinuitet i
endnu et år, før de er på valg.
Det gælder næstformand for
Finnetinget, Ole Skou fra
Østerlarsvej, redaktøren af
dette skrift, Kirsten Pedersen
Elley fra Due Odde, og
kassereren Kurt Handberg fra
Neksø vej.

Det har længe været kutyme, at nye beboere i Finnebyen modtages
med et velkomstskrift, der kort fortæller om den bydel, de har valgt at
slå sig ned i.
Velkomstskriftet er nu skrevet om. Det er ført ajour med de nyeste
tendenser og redigeret. Det er vedlagt denne udgave af Fmneposten så
også de mere garvede beboere er orienteret og kan støve deres viden
af.
For at velkomstskriftet når ud til nye naboer, er det imidlertid
altafgørende, at vejformændene fra de enkelte veje i Finnebyen er
opmærksomme på, hvad der sker, og når der rykker nye naboer ind.
Det er umuligt for bestyrelsen i Grundejerforeningen at bevare det
totale overblik.
Fælles ansvar

Her har vi alle et ansvar. Hvis det ikke allerede er sket, så sørg for at
udnævne én person eller husstand på vejen, der i denne yderst
beskedne og lidet arbejdskrævende sammenhæng vil være formand.
Dernæst håber vi, at vejformændene vil ulejlige sig hen til formanden
for Grundejerforeningen og hente et trykt eksemplar af
velkomstskrifte og måske også et eksemplar af klassikeren,
"Finnebrædder og Fællesskab” for at afleverede det med et personligt
velkommen til de nytilflyttede.
Velkomstskriftet vil også blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside.

Glemte sutsko og brugte jakker
Nogle af gæsterne fra vinterfesten har glemt jakker, sutsko og anden
interessant beklædning, da de forlod forsamlingshuset (det var ellers
koldt nok den januar-nat!). Det samme var tilfældet ved
fastelavnsfesten i begyndelsen af februar.
De glemte effekter er alle samlet sammen og kan afhentes hos
Thomas Jager, Åkirkebyvej 3.
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Indlæ g, annoncer eller

kom m entarer til
F inneposten sendes til
redaktør. K irsten P ed ersen
Elley, D ue O dde 3. H elst pr.
m ail på adressen:
kirsten.elley@ pc.dk

Fortsat fra side 3..

at der ingen fløj krigere findes i
Grundejerforeningen, og at der
heller ikke er nogen af de
allerede indvalgte, der indtil
nu har følt behov for at tage en
håndtaske i brug som ikon for
at demonstrere fornøden
slagkraft og seriøs tantethed.
Men valgkampen er også først
lige begyndt.
Der kan som bekendt ske
meget ude i de bornholmske
valgkredse, når
vælgerforeningerne begynder
at køre deres nye kandidater i
stilling for bedst at sikre deres
geografisk betingede
særinteresser og indflydelse i
de kommende to år .

Vel mødt den 15. marts - og
betænk lige, at andre har
sørget for familiens aftensmad
den dag.....

Finnebybogen, plakaten samt postkort kan stadig købes hos Annelise og
Ove. Bomholmsvej 1 1 .1 disse tider afholdes der udsalg, derfor:
Bogen ”FINNEBRÆDDER OG FÆLLESSKAB” sælges for 100 kr.
Plakaten sælges for 30 kr. og postkort for 50 øre pr stk.
Mange hilsner Annelise & Ove

Spis dog brød til
Vinterfesten den 22. januar sprængte alle rammer for succes.
Aldrig har så mange taget imod opfordringen til at feste, danse og
snakke med det nære naboskab som i år. Hvor mange der nøjagtigt
festede igennem til Provinsorkesterets muntre toner og kastede sig ud
i både salsa og polka - og nød en formidabel underholdning under
middagen leveret a f især Lille Finneby, er en anelse usikkert. Blandt
andet fordi alle hjemmeboende børn uanset alder kom gratis ind. Det
skønnes, at 85 betalte entre ved indgangen.
En ting er dog sikkert. Vi finnebyboere holder a f god vin og betaler
gerne lidt ekstra for kvalitet. Bestyrelsen havde indkøbt to slags, som
var til salg den aften.
En god. Og en bedre. Til henholdsvis 50 og 65 kr. Den dyre var
udsolgt i løbet af nul komma dut, og foreningens kasserer, Kurt
Handberg, måtte endog suse hjem til sit blå hus på Neksøvej for at
hente, en kasse af sin egen gode vin i et desperat forsøg på at fylde
karret en smule op med flere gode dråber.
K valitetssans

Prisen skræmte åbenbart ingen. Til gengæld var der ingen afsætning
på de præfabrikerede mmiflutes, som i posevis var indkøbt til
lejligheden. Da festen ebbede ud omkring kl. 02, lå posterne uåbnede
og bagværket nu også lettere optøede tilbage på køkkenbordet i
forsamlingshuset. Det kan skyldes to ting:
At ingen fra bestyrelsen huskede at servere brødene. Endsige lune
dem i ovnen.
Eller at finnebyfolk heller spiser lune tærter, parmaskinke, sprøde rør
med ostefyld, laks og kaviar end brød fra Hatting. Bevares. Det er
forståeligt. Et alternativ, der måske kunne have lokket det daglige og
emæringsngtige brød ned, er dette svenske Limpa. Det er et sødt og
saftigt madbrød, der smager utrolig godt til både ost og skinke,
honning og syltetøj.
Opskriften stammer oprindelig fra have- og magasinfrontfiguren
Isabella Smiths magasin ”Isabellas.” Via et par nordsjællandske
svigerinder er den endt hos mig - og hermed videregivet med
anbefaling:

Limpa

ANNONCE:

1. dag: 7,5 dl vand, 4 dl fint rugmel.
Varm vandet op til kogepunktet og hæld det over rugmelet. Rør
godt rundt og lad blandingen hvile natten over med klæde over.
2. dag: 25 g gær, 3 spsk olie, 3/4 dl lys sirup, 1 spsk salt, 1 spsk
pomeransskal (appelsinskal), 1 spsk stødt anis, cirka 7 dl
hvedemel, 5 dl fmt rugmel.

Opløs gær i olie og sirup.
Tilsæt salt, anis og
rugmelsblandingen fra
dagen før og rør. Tilsæt
hvedemel, rugmel og ælt
godt igennem til en lind
dej. Lad den hæve under
klæde i cirka en time.
Form dejen til to støre
brød og efterhæv dem i 50
minutter på en smurt
bageplade. Bag brødene
nederst i ovnen ved 200
grader i cirka 40 minutter
- eller til et
stegetermometer viser 98
grader.

