
Januar 2012

Af Arne Tannebek , <o*
I slud står urt og busk i skjul, der er så vådt derude, snort synger d,er eblille fu g l.................. at
vinterfesten nærmer sig . Lørdag d. 28 januar åbnes dørene op til Vinterfesten. Vi starter kl.
18.med velkomst, fællessang og store forventninger. Senere vil bandet overraske og mon ikke vi 
skal lave en fælles rytme før det går over i vilde uhæmmede kropsvridninger. Når sveden hagler 
drikker vi Leffe. Festen slutter med natmad.

Hvis man ikke kan vente med festlighederne ep<^bordopstilling og pyntning af lokale på 
programmet kl. 16 . Her er foreningen vært føgd en ø l .

Efteråret har igen budt på mange sjovetadslag . Børnediscoen blev afviklet i et hæsblæsende 
tempo med discjockey Kristian soiXéfet store hit. 50 glade børn i alle aldersgrupper med højt hår, 
gallakjoler og solbriller. Udenfor blev der lige tid til en fodboldkamp, gemmeleg og tick. Kirsten 
Elley stod for arrangementet og kunne melde næsten udsolgt af blå og grønne sodavand, chips 
uden barbecuesmag. "Det var den fedeste discoaften" udtalte et barn.... og dansen gik videre.

Så blev Fanøturen endelig til noget. Vejret var lækkert, dagen var rigtig hyggelig og foredraget 
indholdsrigt. Desværre blev egenbetalingen lidt høj, fordi der manglede deltagere. Næste gang 
lægger vi et andet tidspunkt. Men sejt at turen blev til noget og traditionen genoptaget.

Ælbe festen slog alle rekorder. 175 liter Finnebymost blev det til og nu gærer Finneby cideren. 
M^rKcJésværre bliver den ikke serveret til Vinterfesten. Det var en sand børnedag. De små stod 
parate med deres kopper og sugerør foran tappehanen, der løb som et sandt overflødighedshorn.

Fra Æblefest til Caminoen. Birthe og Trille fra den lille Finneby fortalte indlevende og malerisk om 
deres meget forskellige vandringer på Caminoen. Aftnen var velbesøgt af alle aldersgrupper, der 
intenst lyttede på både den meditative og den udfordrende måde at vandre på. Længe leve 
foredragsaftnerne. Dette er en opfordring til alle om at stille op både som foredragsholdere og 
tilhørere. Som at være på højskole.



Forårets arrangementer Hvis der er ideer til arrangementer her i foråret, så vil bestyrelsen gerne 
vide d e t. Indtil videre arbejdes der på en Håndarbejdsaften , strikning, krea aften med catwalk i 
hjemme strikkede.......

Fastelavnsfesten lander i år på søndag d 19 februar. Vi starter kl. 14 foran børnehaven, hvor vi
slår katten af tønden og drikker medbragt kaffe for at holde os varm e.....DET BLIVER NEMLIG
UDENDØRS I ÅR. Fastelavnsbollerne vil stadig være tilstede og mon ikke tønderne vil indeholde\ 
noget godt(er). Udklædte forældre må gerne være med til at daske tønden ned. Giv beske 
Henrik Faaborg fredag inden festen, så sikrer vi at der er slikposer og tønder til alle.

Generalforsamling d.13 marts. Kl. 18.30 med smørrebrød, øl og sodavand til de fremmødte. Hvem 
der stiller op og dagsorden, skriver vi om i næste Finnepost.
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Hvis I har tid , så må i meget gerne deltage i mødet i morgen. Dette e^slcet helt uden vores 
vidende .

Bestyrelsen for Finnebyens Grundejerforening er af pressen tyfevet gjort opmærksom på, at byrådet 
behandler lokalplanen for Finnebyen onsdag d. 18.1.20J2.14''16.00 Det kommer som en 
overraskelse for bestyrelsen, da Finnebyens Grundejerforening havde fået indtryk af, at lokalplanen 
var blevet opgivet.
Grundejerforeningen er meget interesseret i at lokalplan, som sikrer, at Finnebyen bliver ved 
med, at være en lille landsby af træhuse, og at.d^t ikke skal være muligt at rive huse ned for at 
bygge noget andet, end et klintebeklædt træhus-. Derfor har beboerne gentagne gange søgt at finde 
fornuftige kompromisser med kommuneøs.embedsmænd, uden held. Magistratens udspil har efter 
vores opfattelse været for restriktivt uden blik for de kvaliteter, som skiftende beboere har tilføjet 
området. På borgermøde og gennetfi underskriftsindsamlinger har beboerne udtrykt stærk modstand 
mod den foreslåede lokalplan. U)
Vi beder derfor byrådet om at udsætte den endelige behandling af Finnebyens lokalplan, så 
bestyrelsen kan nå at behandle dette sidste udspil fra kommunen og eventuelt forlægge sine 
synspunkter både mundtligt og skriftligt. Grundejerforeningen er indstillet på, at en lokalplan 
indeholder bestemmelsef, som ikke alle beboere er enige i, men vi finder det væsentligt, at der 
findes et kompromis, som flertallet af beboerne kan bakke op om og ønsker at efterleve.

Henrik Faaborg 
Formand

Finnebyens Grundejerforening

Salg : Ingen salgbare effekter.


