
Så ligger sneen atter over vores lille by og alle haver ser så hvide og rene ud.
Når nu sneen dækker urt og busk er det jo passende at holde den årlige:
Vinterfest 26. januar. Efter den sædvanlige opskrift medbringer man mad i rigelige 
mængder til den fælles buffet. Vin, øl, og sodavand kan købes for rimelige priser. Dørene 
åbnes kl.18 og vi spiser kl. 18.30 .
Entre kr., 20,- per voksen, børn er som altid gratis.
Bestyrelsen byder på natmad i form af hotdogs.
Hvis man spiller et instrument, og gerne vil dele sin musikalske kunnen, er man mere end 
velkommen til at stille op.
Søndag kl. 10 er der er kaffe og morgensang til dem der hjælper bestyrelsen med 
oprydningen.

Sidste år blev Finnebyens vandrepokal Initiativprisen uddelt for første gang, hvem mon får 
den i år?

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater:
Ane Briones for initiativ til lanternefest
Kristian Tulen for musikleverencer i lind strøm og stor hjælpsomhed i alle sammenhænge. 
Benjamin Sibbesen privat vagtværn på en hel vej.
Ole Skov for arbejdet med lokalplanen initiativtagerne til finnebygarden 
Lars Rønnov for sin ferieplan
Alle kan stemme eller bringe andre kandidater i spil, send dit forslag med en begrundelse 
til Birgit Bonefeldt mail eller brev senest d. 26/1 kl. 12 til Birgit: birgit@birgitbonefeld.dk

Fastelavn d. 10. februar
I skrivende stund vides ikke om det bliver et indendørs, eller udendørs arrangement, men 
vi slår katten af tønden klokken 10.30 og glæder os til mange udklædte, køllesvingende 
finnebybeboere.

Sangaften d. 14. februar. Kl. 19.30 Som sidste år inviterer vi til en aften, hvor 
sangmusklerne bliver rørt.
Vi synger en række sange fra højskolesangbogen. Nogle er alvorlige, andre sjove og så er 
der de lidt mærkelige.
Alle er velkomne - også selvom man normalt kun synger en eller to gange om året.
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Jesper Moesbøl fra Arnagervej står for klaverspil og introduktion af de enkelte sange. 
Bestyrelsen sørger for kaffe med kage og lidt køligt til halsen."

Rensning af kloaker søndag d. 24.februar klokken 10.30
Har man en kloak ud for sin matrikel, er man ansvarlig for at kloakken virker. Flere kloaker 
har ved de voldsomme regnskyl i efteråret vist sig at være modne til rensning. For mange 
Finnebyborgere er det en rigelig stor opgave og derfor gør vi en fælles indsats.

Alle med og uden kloakrenseinstrumenter, må gerne give et hint om, at de deltager til 
Henrik Faaborg i postkassen på Svanekevej 5, eller på sms til 40 10 30 18.
Mødested d. 24.2: Ved børnehaven kl. 10.30

Generalforsamling tirsdag d. 12 marts kl. 18.30 følgende på valg: Jesper og A rn e .....
Ingen af dem genopstiller 
Suppleanter genopstiller: Poul og Birgit 
Henrik, Kirsten og Marianne er ikke på valg

Dagsorden følger i indkaldelsen.

Fortælleaften d. 18. april, kl. 19.00 for voksne og børn fra ca. 10 år. Historien om Kong 
Chr. VII og hans legekammerat Moranti.
Moranti var 10 år, da han blev bragt fra Slavekysten til Danmark. Hans skulle være kong 
Chr.VII legekammerat. Kongen var 20 år men sindssyg, så han overlod sine kongelige 
forpligtelser til sin livlæge Struense og fik en negerpage som legekammerat.
Historien er skabt ud fra P.O.Enquist's bog 'Livlægens besøg', men med udgangspunkt i 
Thorkild Hansens 'Slavernes kyst', og den fortælles ud fra Morantis oplevelser. 
Fortællingen lægger sig helt op ad de virkelige begivenheder i 1770-erne. Jeg har skrevet 
den som en fortælling for børn i alderen 10-15 år og har fortalt den for 4.-6.klasserne på 
Samsøegades Skole i anledning af sidste års Arhus-festival, hvor temaet var 1700-tallet. 
Men den er også for voksne.
Gurli Buch-Hansen, Arnagervej.

Krea-aften d. 7. maj Før jul og før vinteren satte ind havde vi Krea-aften i 
forsamlingshuset, det var en kæmpe succes!
Der var fuldt hus, med mange forskellige slags håndværk, fra julehjertekreationer til 
cykelslangeflet. Masser af kaffe, småkager, lidt vin og masser af hygge, hvor også flere 
mænd deltog, gjorde det klart for os, at vi selvfølgelig skal have en krea-aften mere.

Husk at alle initiativer til arrangementer er velkomne, bestyrelsen hjælper gerne med 
annoncering o. lign.

Næste møde er konstituerende og aftales til generalforsamlingen,


