
Vild med dans
A f  Kirsten Pedersen Elley 
Nationen har overgivet sig til 
danseglæden. Danseskolerne 
melder om øget tilstrømning, for 
barndommens traume med buk 
og kniks på kedsommelige 
parketgulve er langt om længe et 
overstået kapitel.
Nu hylder vi alle sammen den 
rytmefaste håndværker, Erik 
Peitersen, vimre Marianne 
Eihilt, krøltoppen Bettina Aller, 
muskel-smækre Eskild Ebbesen, 
lækre David Owe og sensuelle 
Vicky Joe.
De er hverdagens virkelig 
fornøjelige helte.
Vi har fået frisket op, hvad en 
rumba er, set hvordan en vals 
skal skæres, og hvor tjept det 
kan gå i jive.
Det er skønt og varsler nye tider 
på dansegulvene for os alle, 
håber jeg.
For hvor har 1 været, mænd, i 
alle disse mellemliggende år? 
Hvorfor er I blevet sådan nogle 
fantastisk sløve padder til at 
byde alle andre op end jeres 
egen kone/kæreste?

Fast greb om taljen
Faktisk har jeg altid haft lidt 
svært ved at forstå, hvorfor I 
lader en enestående chance gå 
fra jer til at gribe en 
halvfremmed og festklædt 
kvinde om taljen, tjekke hendes 
kondition og dirigere hende 
rundt i manegen lige efter jeres 
eget hoved og 
forgodtbefindende.
Har 1 ik k e ......
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Årets brag:

Vinterfesten
den 28. januar

A f  Kirsten Pedersen Elley
Vinterfesten nærmer sig hastigt. Vinen, øllerne og musikken er 
bestilt, og borddækningens tema er besluttet, så nu gælder det bare 
om at slutte op og være glad.
Konceptet er velkendt og velafprøvet.
Tag en ret med, som mængdemæssigt svarer til det antal personer, der 
dukker op fra husstanden, find klædeskabets festlige tøj frem, og vær 
forberedt på at grine til muntre indslag fra beboerne på nabovejene, 
blive undervist i lidt salsa latino, 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 Mr. Take på scenen. Det er fem 
garvede musikere med rod i Randers. De spiller god dansemusik, som 
man kan synge med på, og som de færreste kan sidde stille til. Der er 
vokal, bas, tromme, guitar og keyboard. For-lyt evt. lidt på deres 
hjemmeside. Adressen er www.mrtake.dk.

Bragende succes i fjor
Sidste år, da vi holdt vinterfest, blev det en bragende succes. Vi var så 
mange, at alt tænkeligt materiel i forsamlingshuset blev hevet frem. 
Nogle a f  Grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer måtte alligevel 
lægge ører til bebrejdende ord om, at der ikke var stole nok.
Det var i overensstemmelse med sandheden: Der var nemlig ikke helt 
sidddepladser nok, før nogle kreative sjæle begyndte at trylle!
Vi var flere til festen end nogen havde forestillet sig på forhånd, så 
det satser vi naturligvis stærkt på vil gentage sig igen i år. Derfor skal 
de sidst ankomne huske at tage en enkelt klapstol med. Man 
fornemmer nok med sig selv, hvornår man glider over i kategorien 
"sidst ankomne”. Så husk stolen for en sikkerheds skyld. Er den 
overflødig, er der parkeringsplads i garderoben.

Skønsang og optræden
Under middagen håber vi på, at kreative Finnebysjæle vil berige de 
øvrige med skønsang eller anden optræden. Scenen er åben for alle og 
alt. Sidste år dominerede Lille Finneby på skønneste vis med 
mandskor og nytårshymne. Det gør den ikke 1 år, så bolden ligger nu 
på Store Finnebys banehalvdel.
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Fortsat fra forsiden... 
noget at snakke om, er det legalt 
at tie og hengive sig til dansen i 
stedet for. Har i endog rigtig 
meget at snakke om, så tager i 
en dans mere og fortsætter 
dernæst i baren.
Der er ingen grund til at holde 
sig tilbage. Der er faktisk kun ét 
at gøre, de herrer:
Saml benene og buk!

Jeg kan i al hemmelighed 
afsløre, at det hører til god tone 
blandt pæne piger, at de IKKE 
siger nej, hvis de bliver budt op 
til dans - med mindre de har en 
virkelig god grund - så chancen 
for en dundrende succes er til 
stede så godt som hver eneste 
gang.
Gevinstchancerne er bedre end 
lotto og travheste tilsammen. En 
ren win-win-situation, som de 
ville sige ude i dansk 
erhvervsliv.
Lørdag om to uger er der 
Vinterfest. Igen. Og bliver den 
bare halvt så god som sidste år. 
så er succesen hjemme.

Fem  spillem æ nd med slag i
Lige som i fjor er der hyret et 
femmands danseorkester. Denne 
gang er det Mr. Take, der spiller 
op, og de er vant til at spille for 
selskaber, der er langt større end 
det, vi kan mønstre fra 
Finnebyen.
Derfor gælder det bare om at 
kaste sig ud i festhumøret og 
deltage i løjerne og de 
efterfølgende dansetimer.
Med manden, konen, kæresten, 
og for at møde alle de andre 
skønne kvinder og mandfolk, 
som der er tradition for at stifte 
bekendskab med netop på denne 
storslåede aften i vores lille 
landsby i storbyen.

©

Kommende arrangementer i Finnebyen

► 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 d e re fte r..
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Balfaldera -  fortsat fra forsiden...
Angående maden: Bestyrelsen sørger for brød og smør. Derfor: Tag 
ikke brød og smør med! Men tænk måske også på lidt dessert eller 
sødt til kaffen, det plejer det at være lidt småt med.
Husk også selv bestik, glas, tallerkner og en termokande kaffe.
Til gengæld for at fa fornøjelsen a f  Mr. Takes inciterede musik frem 
til kl. 01, far festdeltagerne i år lov til at betale en beskeden entrépris 
på 50 kr. pr. voksen.
Hjemmeboende børn - uanset alder - kommer gratis ind.
01, vand og vin sælges til sædvanlig beskeden pris.
Vi fra bestyrelsen glæder os meget til at sejer!

Eksempler på, hvad Mr. Take vil spille for os: 
Love is in the air (John Paul Young)
September (Earth Wind & Fire)
Something got me started (Simply Red)
When you're around (Erann DD)
Moonsilver (Helmig)
She belongs to me (Helmig)
On a long lonely night (SkoATorp)
Hip to be square (Huey Lewis)
Blue Suede Shoes (Elvis)
Talk to your daughter (R. Ford)
I feel good (James Brown)
Lay down Sally (Clapton)
Hard to handle (Commitments arr.)
Just a Gigolo (David Lee Roth arr.)
You can leave your hat on (Joe Cocker)
Living and Lovin (Helmig)
Kilde: Mr. Takes hjemmeside


