
Finnepost oktober 2004

Vær med og bliv glad
En guidet tur på AroS i november, vinterfest 
med tjubang og femmands orkester, fastelavn  
og inspirerende havedage til sommer. Sådan ser 
en del a f det kommende aktivitetsprogram m et 
ud for de finneboere, der ønsker at være med, 
hvor det er sjovest.

Det er samværet, de uformelle snakke på vejene og 
^  naboernes kommen hinanden ved hen over

hækkene, der sammen med de mere planlagte 
aktiviteter gør Finnebyen til en ganske unik perle 
at bo i. Derfor blev Grundejerforeningens første 
bestyrelsesmøde i begyndelsen af  oktober også et 
møde, hvor kalenderen raskt måtte på bordet. 
Formålet med forening er blandt andet at stable 
arrangementer på benene, som flest mulige har 
interesse i og kan få glæde af. Hen over året skal 
alle aldre og de fleste interessesfærer gerne 
tilgodeses.
Vi lægger derfor ud med det kulturelle:
Onsdag den 24. novem ber kl. 19.00 inviterer 
foreningen på en guidet rundvisning på byens nye 
kunstmuseum, ARoS.
På det tidspunkt er der bl.a. en kritikerrost og 
spændende udstilling med den dansk-islandske 
kunstner Olafur Eliasson, som sætter nye 
standarder for installationskunsten. 
Grundejerforeningen betaler for rundvisningen, 
som varer omkring en time. Indgangsbilletterne 
koster 45 kr., når der er over 20 deltagere. Der er 
mulighed for at købe en kop kaffe og andet 
mundgodt i kantinen.

Næste programpunkt bliver vinterfesten om 
aftenen den 22. januar, hvor Provinsorkesteret 
sørger for vital dansemusik i Forsamlingshuset. En 
mere detaljeret omtale folge i næste nummer af  
Finneposten.
Årets fastelavnsfest finder sted om formiddagen 
den 6. februar. Ligeledes i forsamlingshuset.
Siden følger den årlige generalforsamlingen den 
15. marts.
Selv om efterårsbladene lige nu suser os om ørene, 
og vi snarere end snarest skal have Dahlia
knoldene op afjorden og nye krokusløg den anden 
vej, så ved vi også, at der atter kommer lune og 
lyse sommerdage til den, der venter længe nok.
Fler er det planen, at vi finnebyboere skal besøge 
udvalgte haver hos hinanden efter først at have fået 
en indføring i speciel Finneby-havebrug a f  en 
havekonsulent, der måske også kan komme med 
brugbare have-arkitektoniske fif og gode råd om 
påtrængende, emner a la jordforbedring, lus, 
dræbersnegle, stauder og hvordan man lokker flere 
pindsvin til. Om havetemaet bliver en enkelt dag, 
eller strækker sig over to gange i en ”før og efter” 
udgave hen over sommeren, er endnu uafklaret, 
men mere om det senere.

Grundejerforeningens bestyrelse mødes igen den 1. 
november, hvor en mere detaljeret planlægning af  
vinterfesten står på programmet. Det samme gør en 
evt. hvervekampagne for at få de sidste gratister til 
at melde sig ind i foreningen.

HUSK: Guidet tur på AroS den 24. november kl. 19

A f hensyn til bestilling a f antal guider er tilmelding nødvendig. Det sker til Henny Kjær, Due Odde 1, 
på 8610 3029, eller henny.k@ get2net.dk. Senest den 15. november.

• ARoS Aarhus Kunstmuseums store efterårssatsning 2004 er en stor soloudstilling med den verdensberømte 
kunstner Olafur Eliasson. Det er første gang, at en så stor udstilling vises med ham i Danmark, selvom 
Olafur Eliasson har høstet stor anerkendelse verden over for sine installationer a f  en helt unik kunstnerisk 
kvalitet. Han har udstillet på de største kunstmuseer over hele verden, og i 2003 repræsenterede han 
Danmark på Venedig Biennalen. Udstillingen vil inddrage flere a f  hans store installationer a f lys ,  vand, glas 
og krystallinske strukturer, ligesom Olafur Eliasson har skabt helt nye værker specielt til udstillingen i
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Dræbersnegle i Lille Finneby

En resolut og fælles indsats med udstroning a f "bæredygtig gift” 
har foreløbig givet et godt resultat.

A f Henny Kjær, Due Odde 1

For en del af os i Lille Finneby ventede der en lidt træs oplevelse, da 
vi korn hjem fra sommerferie. Dræbersneglen havde holdt sit indtog i 
kvarteret. Det er især de grunde, der ligger tættest op til Ringvejen, 
der har haft store problemer. Har man gået en aften efter en 
regnvejrsdag på fortovet langs Ringvejen, har man set, at det 
har været umuligt ikke at træde i en, hvis ikke blikket var fast 
rettet mod det sted, foden blev sat.
Men vi har gjort noget ved det! En fælles indsats med 
udstrøning a f Ferromol, som ifølge diverse kilder er et rimelig 
uskadeligt produkt, har betydet, a f bestanden a f snegle nu her i 
eftersommeren er nede på et absolut acceptabelt niveau.
Vi har tænkt os at tage kampen op igen til foråret.
Der ligger 450 kr. i en kasse som startkapital til fællesindkøb af 
Ferromol, og sneglebanden vil tage initiativ til kampagner og 
behandling a f det kommunale stykke langs Ringvejen.
Så skulle der snige sig en snegl eller to over Ringvejen i nattens 
mulm og mørke og lægge sine 400 æg, så er der håb forude.

Indlæg, annoncer, artikler og kommentarer til 
Finneposten sendes til Kirsten Pedersen Elley, Due Odde 

3. Helst dog pr. mail på adressen: kirsten.elley@ pc.dk

Historiske kort på nettet
A f Ole Skou, Øster 1drsvej 7

Hvis du er interesseret i Finneby-områdets historie, har Kort og M atrikelstyrelsen en 
hjemmeside, som måske har interesse. Her kan du ved at køre musen hen over et nutidigt kort 
"rulle" et mindst 100-150 år gammelt kort ud over samme område og se, hvor Trillegården 
eksempelvis lå, og om det måske netop er dit hus, der ligger i mosen.
Gå ind på hjemmesiden www.kms.dk 
Klik på "kort på nettet", ca. midt på siden.
Klik på "Danmark før og nu", også midt på siden.
Tast vejnavn, vælg by, vælg husnr. Hvis du i stedet for "Danmark før og nu" går ind på "Find et 
sted i Danmark", kan du vælge mellem forskellige kort. Bl.a. se et lidt mere detaljeret kort fra 
starten a f  1900-tallet. Genfinde vores lokale Eksercerplads og andet.

ANNONCE:
Finnehus købes (06/07/04) Vindue købes
Mit navn er Rikke Jensen og jeg  er meget Et godt gammelt vindue med karm, 1 1/2-fag.
interesseret i et hus i Finnebyen -  størrelse og ønskes til facaden på huset Neksøvej 4.
beliggenhed ikke afgørende. Mobil: 2968 4237 Henv. Ellen Busch, tlf. 8610 2569
eller mail: rj@envision.dk

Bestyrelse sammensat
Thomas Jager, Åkirkebyvej 
3, er fortsat som formand 
for Grundejerforeningen. 
Ole Skou, Østerlarsvej 7, er 
næstformand, Kurt 
Handberg, Neksøvej 5, har 
påtaget sig hvervet at passe 
på pengene og skrabe 
fornyede midler ind. Kirsten 
Pedersen Elley; Due Odde 
3, er ny som sekretær og 
redaktør a f Finneposten. 
Bestyrelsen består desuden 
a f Henny Kjær, Due Odde 
1, Troels M unk-Olsen, 
Svanekevej 1, og Lise 
Helmer Petersen, Allingevej 
3.
Alle tager gerne imod ideer 
til nye aktiviteter.

Trænger vi f.eks. til et nyt 
loppemarked, et spændende 
foredrag, teater for børn, 
Bluegrass-musik med 
håndbajere til?
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