
Ikke et ord om 
muslimer -  
næsten da
A f  Kirsten Pedersen Elley 
Den verden vi kender og lever 
så bekvemt i, er skrøbelig.
Ja, undskyld mig denne lettere 
teatralske konstatering, men 
som journalist ansat på 
M orgenavisen Jyllands-Posten 
er det blevet ret så tydeligt på 
det seneste, at den balance for 
fordragelighed, storsind og 
tolerance, som vi gik rundt og 
tog for givet og ikke skænkede 
de store tanker i det daglige, 
overhovedet ikke er til stede.
Vi bevæger os på et knivsæg. 
Ikke et ord om muslimer, 
rejselystne imamer, 
ytringsfrihed og 12 tegninger 
her, men de fleste a f  os er 
givetvis på det seneste blevet 
nødt til at tage stilling til ret så 
store og filosofiske spørgsmål 
og gøre vores egen holdning 
klar i mødet med andre.
Det er sundt engang imellem 
at blive rusket lidt og blive 
taget ublidt ved nakkehårene. 
Ellers sover vi jo  bare.
Det gælder i forhold til den 
store omverden, men også i 
forholdet til vores nære verden 
a f  finnehusbrædder og 
fællesskab.
Hvad vil jeg  med min 
dagligdag, hvad vil jeg  være 
med til, kan jeg selv gøre 
noget for at vedligeholde og ..

Fortsættes næste side

Det sker:
Fastelavn, søndag den 26.2, kl. 10-12.30 

Årets generalforsamling, tirsdag den 14.3, kl. 18.30

Fastelavnsfest nu på søndag
Årets maskebal for store og små nærmer sig. Mød op i 
forsamlingshuset i det store skrud eller vælt ud a f  sengen i pyjamas 
og kom, smuk som du er.
Tønderne er hængt op, der er slik til de slagkraftige. Gammel Dansk 
til de søvninge og fastelavnsboller til alle dem, der husker at melde 
sig til.
Efter tøndeslagningen skal der leges sanglege. Det kunne være den 
populære hop og spring (den med stavene). Limbo (den med at danse 
under en snor). Det er i hvert fald hvad Ole Skou har med i .... 
Fortsættes pa næste side ......



kæie for opretholdelsen a fen  
skrøbelig og fin balance her på 
stedet, eller tør jeg satser på. at 
der nok er andre der sørger 
for. at min verden forbliver så 
dejlig, god og varm. som jeg 
kender den i dag? 
Kendsgerningen er desværre, 
at det at bo i Finnebyen kræver 
en indsats og et engagement. 
Nøjagtig som det gælder for 
ægteskaber. De kører sjældent 
a f  sig selv år ud og år ind, 
uden at man engang imellem 
retter ind og tager en snak med 
sin bedste ven og fælle om, 
hvordan det kører, og om 
noget kan gøre en smule 
bedre.
Gennem to år har jeg jævnligt 
på denne plads beskrevet 
lykken og glæden ved vort 
finne-fællesskab. Jeg praler 
gerne a f  det til Gud - ”peace 
be with him,” som det hedder i 
disse dage! -  og hver mand, 
som orker at høre om vores 
dejlige bydel med fælles 
arrangementer, 
forsamlingshus, skønne 
naboer, åbne og venlige 
mennesker over hele linjen.
I mine stille stunder kommer 
jeg  bare undertiden stærkt i 
tvivl, om det højt besungne 
fællesskab bare er opgejlet 
snak blandt et fåtal a f  os. 
Halvdelen a f  Finnebyens 
beboere kommer ALDRIG til 
et a f  fællesarrangementerne, 
selv om der i løbet a fåre t både 
er noget for de danseglade, for 
børnene og for de ældre.
En tredjedel gider end ikke 
betale de beskedne 200 kr. om 
året, det koster at bidrage til 
sammenkomster, til en lille 
gave til dem, der yder noget 
ekstra i form a f  foredrag eller 
underholdning, til gratis 
smørrebrød og øl ..

Fortsættes næste side..

Tak for hjælpen fra Ove og Annelise

E n sto r tak  til den  e lle r de personer, d e r g ravede en  fin lille sti 
fra N eksøvej og  ud til P aludan  M ullers  vej, så m an kunne gå 
o v er til bussen , dengang  d a  sneen  lå hø jest her i F innebyen . 
En rig tig  god  ide. m ange tak for det.

V enligst A n n elise  & O ve (B ank N ielsen).

N .B. til nye tilfly ttere : Vi ligger inde m ed F inne by p lak a te r -  
dem  m ed de k lassiske d ø rm o tiv er på.
D e kan afh en tes  på  B ornho lm s vej 11.

Fastelavn nu på søndag
fortsat fra  forsiden...

........posen. I er velkomne til at have andre ideer med, - sætte andre
ting i værk. I er også velkomne til at medbringe en guitar, en tromme 
eller lignende og jam m e med på de nævnte sange. Det kunne også 
være et alibi for at møde op til en gammel dansk og en gang 
formiddagssamvær uden at have barn i passende alder.
Husk at melde jer til senest torsdag. Gør I det, vil 
Grundejerforeningens bestyrelse sørger for at bestille lækre 
fastelavnsboller til både store og små.
Det hele er gratis.
A f hensyn til indkøb a f  slikposter, fastelavnsboller m.m. skal 
tilmelding være Thomas Jager, Åkirkebyvej 3, i hænde senest den 
23. februar. Tilmelding kan ske enten pr. e-mail på adressen 
aakirkebyvej@ tiscali.dk 
eller på denne slip:

Boller op, boller ned, boller i min mave
Vi kommer gerne til fastelavnsfesten den 26.2. kl. 10: 

Antal voksne: Antal børn:

Navn: Vej:

(Afleveres til Thomas Jager, Åkirkebyvej 3.)

mailto:aakirkebyvej@tiscali.dk


k lum m e fo r t s a t ...

serveret ved årets 
generalforsamling, og til de tre 
fastelavnstønder og seks 
kongekroner, som vores 
mindste kan forlyste sig med 
på søndag.
En ting er penge; det kan jo  
blive småt for enhver, som de 
seneste tre år har faet fordoblet 
friværdien i huset -  men noget 
andet er det menneskelige 
bidrag til at sikre en bedre 
fmnebyverden.
Den 14. marts er der 
generalforsamling. Det lyder 
kedeligt, men det er det 
bestemt ikke. Her er det, at 
engagementet og fællesskabet 
står sin prøve. Flere 
bestyrelsespladser skal 
besættes i år, og jeg  lover, det 
er både sjovt og berigende at 
være med. 1 snit kræver det vel 
tre timers indsats pr. måned at 
være fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem, når man i 
grove træk fordeler indsatsen 
hen over hele året.
Til generalforsamlingen i 
næste måned er der gratis 
aftensmad og hyggesnak i 
vente, så alene a f  den årsag 
bør man møde op med eller 
uden børn på denne ellers så 
kedsommelige tirsdag.

Farvel og tak
Kom derfor og vis mig og de 
øvrige gæve medlemmer a f  
Grundejerforeningens 
bestyrelse, at I er mange 
derude, der lige som os sætter 
stor pris på at bo et ganske 
unikt sted i verden, og at I er 
villige til i en beskeden 
livsperiode at yde en lille, bitte 
ekstra indsats til fælles bedste. 
Selv har jeg  ydet mit gennem 
to år. Jeg har nydt de mange 
gode grin og sat pris på, at der 
er så kort vej fra den gode ide 
til den udførte handling. Nu 
holder jeg  op, for andre skal til 
fadet. Det vil jeg  bakke op om 
og glæde mig til.

Husk kontingentet

Så er det a tte r tid til at betale det årlige kon tingen t til 
G runde jerfo ren ingen .
V ed  g en e ra lfo rsam lin g en  sidste  år b lev  det beslu tte t at hæ ve 
b e løbet fra 150 kr. til 200  kr.
P en sio n iste r skal k un  betale 100 kr.. Hvornår man for alvor er 
pensionist, og om man kan slippe med halv pris når bare én i 
husstanden er pensionist, ønsker bestyrelsen ikke at gøre sig til 
dommer over. Det afhænger helt og aldeles a f  den enkelte husstands 
generøsitet og/eller selvopfattelse.
Girokortet kan betales via netbank, posthus- eller pengeinstitut, eller 
ved at man spadsere hen til foreningens kasserer, Kurt Handberg. 
Neksø vej 5, og overrækker pengene

Sikken fest vi har haft
A f  Kirsten Pedersen Elley
Årets vinterfest blev et brag. Højt humør fra start til slut og mange 
tilkendegivelser om, at musikken var rigtig god. Det var Mr. Take’s 
fem medlemmer, der gav den gas til gode kendinge. Vi dansede også 
polka. Og Salsa Latino, som Friedrich fra Østerlarsvej forestod. Jo, 
det var en sand glæde inde i salen såvel som ude ved bålstederne, 
hvor rygerne hentede frisk luft.
1 alt var vi 39 betalende, men alle de ca. 65 opstillede pladser ved de 
tre lange rækker borde var besat. Så resten har været gratister, 
fortrinsvis glade og initiativrige børn naturligvis.
Sidste år var vi flere betalende, faktisk så mange, at nogle måtte gå 
igen, fordi alt var optaget. I år passede antallet bedre til lokaliteterne. 
Kigger vi på det pekuniære, kommer vi ikke uden om, at 39 betalende 
gæster a f  50 kr. ikke på nogen måde far festen til at løbe rundt.
Bandet koster 6000 kr. Leje a f  forsamlingshuset koster 1500 kr., og så 
blev der købt bordpynt, brød, smør og pølser for 1000 kr.

Hvad mener du?
Spørgsmålet er nu, om vi skal neddrosle am bitionsniveauet og kun 
hyre et band hvert andet år, mod så at danse til en jukeboks den anden 
halvdel a f  gangene? Er det for trist, eller er det hip som hap? Skal vi 
evt. bare vedtage, at Vinterfesten er årets store udgiftspost for 
foreningskassen og sige ”fred være med det”? Tilkendegivelser 
ønskes. Evt. på generalforsamlingen den 14. marts.
I ugen op mod ju l havde vi et fællesarrangement, hvor 
blom sterdekoratør Lene Højlund fra Rytterknægten stod for en hel 
aften i juledekorationernes skær. Hun viste og fortalte, gav 
langtidsholdbare fif fra sig og hjalp undervejs, når vi gik død i 
Nordmannsgran og mospuder. De dekorationer og buketter, Lene 
kreerede, mens et lydhørt publikum stod med øjne på stilke, blev 
udloddet til dem, der kreerede de mest originale juledim ser.
Æren tilfaldt bl.a. Rie fra Rytterknægten for at have medbragt en 
ståltrådsring fra et bilhjul, som hun så dekorerede. Flot var det!
1 alt var der godt 20 gæster den novemberaften -  næsten udelukkende 
kvinder. I bestyrelsen er vi a f den opfattelse, at det er fint -  også med 
smalle arrangementer, som økonomisk ikke løber rundt.
NB: Har du selv en ide til en fællesaften, så hjælper foreningen  
gerne med det praktisk, ligesom den gerne betaler lejen af 
Forsamlingshuset, så den initiativrige ikke mister penge.



Generalforsamling med fuld forplejning
Klassisk smørrebrød, en øl og så lige lidt nærdemokrati at skylle efter med.
Sådan lyder menuen for årets generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 18.30. På mange måder vil aftenen 
forløbe ganske traditionelt.
Vi møder op, vi vælger lidt ordstyrer, punkt for punkt kører vi frem efter det velafprøvede koncept, spiser 
(gratis!) aftensmaden sammen med hyggelige finne-venner, siger skåååål i en enkelt (gratis!) øl, lader 
børnene lege sammen, mens de gnaver sig igennem (gratis!) røde pøler med brød, og så ellers tak for i aften. 
Grundejerforeningens bestyrelse håber på stort og engageret fremmøde, og vi forsikrer, det er en skrøne, at 
man risikerer at bliver valgt til noget ved det skinbarlige fremmøde.
De, der har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og ønsker at forsøge sig som eventskabere, er mere end 
velkomne til at stille op. Men de, der bare vil nyde smørrebrødet i fred. har naturligvis lov til det.
Uanset bevæggrund, så er det dog ved årets generalforsamling, at nærdemokratiet her i Finnebyen skal stå 
sin sande prøve. Hvis Finnebyen også i fremtiden skal skille sig positivt ud fra landets øvrige 
parcelhuskvarterer - hvor høje hække og lange ensartede indkørsler med herregårdssten er det eneste, der 
binder et kvarter sammen -  så kræver det jo, at nogen gider yde lidt ekstra. Arbejdet er ikke tungt, det er let 
og inspirerende og endog meget overkommeligt.

Fem er på valg i år
Tre a f  Grundejerforeningens faste bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, nemlig Ole Skou fra Østerlarsvej, 
Kurt Handberg fra Neksøvej og Kirsten Elley fra Due Odde.
Også de to nuværende suppleanter i Grundejerforeningen, Lise Helmer og Henny Kjær, er på valg. Det er 
suppleanterne nemlig hvert eneste år, hvor i mod de øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder to år ad gangen, og 
derfor kun kan væltes og skiftes ud hvert andet år. Med to personer det ene år. Tre det andet år.
På nuværende tidspunkt, da Finneposten skrives, er det uklart, hvor mange a f  bestyrelsesmedlemmerne der er 
villige til genvalg. Henny Kjær har endegyldigt meddelt, at hun nu stopper sit bestyrelsesarbejde efter mange 
ihærdige år, først som medlem, og det seneste år som suppleant. Tak for en både engageret, inspirerende og 
målrettet indsats til vores fælles bedste i både store og lille Finneby.
Også redaktøren a f  Finneposten holder op for at give bolden videre.

Nu til det forudsigelige
Dagordenen for den traditionelle del a f  generalforsamlingen lyder:

1. Valg a f  dirigent.
2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
3. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelse fremlægges
4. Kontingent fastsættes
5. Valg a f  medlemmer til bestyrelsen, revision og suppleanter
6. evt. forslag.

Ang. punkt 6: Hvis nogen har forslag, der skal på dagsordenen, skal formanden, Thomas Jager, Åkirkebyvej 
3, havde dem senest den 6. marts.
Forslagene vil dernæst blive lagt ud på Finnebyens hjemmeside til almindelig orientering før 
generalforsamlingen. Har man ikke netadgang, bedes man kontakte en nabo, der har.
Som i alle andre demokratiske sammenhænge er det kun medlemmer a f  Grundejerforeningen, der kan 
opstilles og har stemmeret til generalforsamlingen. Det er dog ingen kunst at blive medlem, hvis man ikke 
allerede er det: Med dette skrift følger det årlige girokort.

Tilmelding til årets generalforsamling er nødvendig a f  hensyn til smørrebrødsbestillingen - senest fredag den 
10. februar. Det kan ske pr. e-mail på adressen aakirkcbvvei@ tiscali.dk eller på denne slip, der afleveres til 
Thomas Jager, Åkirkebyvej 3.

Årets generalforsamling den 14. marts: Jeg glæder mig og kommer gerne:

Antal voksne: Antal børn:

Navn: Vej:

mailto:aakirkcbvvei@tiscali.dk

