
 
Kære medlemmer 
Endelig får vi igen gang i vores aktivite-
ter. 
Vi håber, at du fortsat vil støtte os med 
dit medlemskab, og glæder os til at se 
dig. Vi regner selvfølgelig med at kunne 
gennemføre programmet i denne sæson. 
 
HUSK hvis du har brug for kørelejlighed 
til et arrangement, at meddele det ved 
tilmeldingen, så finder vi en løsning.  
Tilmelding kan ske på mail el. tlf. til et 
bestyrelsesmedlem eller på fhf@live.dk 
Du kan også betale for deltagelse via net-
bank. Se kontonr. på folderens bagside. 
Medlemmets ægtefælle/ledsager kan ved 
nogle arrangementer deltage mod højere 
betaling.  

 
 
 
 
 
Generalforsamling mandag, den 13. 
september 2021, kl. 19.00 i Funder 
Forsamlingshus.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet. Der serveres kaffe og brød. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Nogen af os har måske set Søren Ryges ud-
sendelse i TV om Anton Stormlunds kinoorgel. 
Orglet var et vigtigt instrument i tidligere ti-
ders kino. Samlingen omfatter mange andre 

ting, bl.a. elektriske måleinstrumenter, model-
damplokomotiv og mange andre elektriske 
instrumenter. Anton Stormlund fortæller om 
samlingen og vi får en koncert med kinoorglet. 
I pausen er der en forfriskning. 
Egen transport.  
Gratis for medlemmer, som har fortrins-
ret. Ledsagere 50 kr.  
Min. 12 – max. 25 deltagere. 
Tilmelding senest 27. september 2021. 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 
 
 

 
 
Kirstens Blomster vil i år inspirere os til ad-
vents og juledekorationerne. Vi glæder os til 
en hyggelig start på julen. Der trækkes lod om 
dekorationer på indgangsbilletten.  
Vi serverer kaffe og æbleskiver. 
Pris for deltagelse 75 kr. for medlemmer 
og 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Der er ingen tilmelding. 
 

 
 
 
 
 

 
Vi skal se og 
høre om 
særudstillin-
gen ”Edder-

broderemig”. To af kvinderne, som har lavet 
broderiarbejderne, stod blandt andet for flere 
workshops på Koldinghus i forbindelse med 
særudstillingen ”Dronningens Broderier” i som-
meren 2021. Det er en udstilling med broderier, 
der har holdninger til livet, samfundet og miljøet 
omkring os. 
Egen transport. 
Gratis for medlemmer, som har fortrinsret. 
Ledsagere 50 kr.  
Max. deltagere 30 pers. 
Vi serverer kaffe og kage. 
Tilmelding senest 12. januar 2022. 
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Vi skal se forestillingen ”Panik i familien”, og vi 
kan glæde os til et forrygende morsomt stykke 
komedie. Vi reserverer hele salen og håber, at vi 
kan holde os fri af corona-restriktioner. Går alt 
vel, vil vi kunne få en hyggelig aften med lidt at 
spise før forestillingen.  
Vi vil informere yderligere i begyndelsen af 
det nye år herunder om servering af mad. 
Vær derfor opmærksom på besked fra os 
på din mail.  
Vi forventer at prisen vil være 125 kr. for 
medlemmer og 175 kr. for ledsager incl. 
mad. 
Tilmelding m.m. vil fremgå af informatio-
nen, som udsendes i februar 2022. 
 

Tirsdag, den 23. no-
vember 2021, kl. 19 
i Funder Forsam-
lingshus, julearran-
gement med Kir-
stens Blomster, 
Borgergade. 
www.kirstensblomst
er.dk 

Fredag den 4. marts 
2022, teateraften i 
Silkeborg Ny teater, 
Gjessøvej 40c, 8600 
Silkeborg 
www.silkeborgnytea
ter.dk  

Torsdag, den 7. oktober 
2021, kl. 19-21.15 be-
søg hos Stormlunds 
Samlinger, Møllebyvej 
16, Hornstrup Mølleby, 
Vejle.  
www.kinoorgel.dk 
 

 

 

 

 Torsdag, den 27. januar 
2022, kl. 19 besøg på 
særudstillingen ”Edder-
broderemig”, Blichereg-
nens Museum, Thorning. 
www.museumsilkeborg.d
k/særudstillinger 



 
     
 
Lidt om  
Funder Husholdningsforening …. 
 
Efter at sæson 2019-20 og 2020-21 blev sat i corona-
ens skygge og ikke kunne gennemføres fuldt ud, glæ-
der vi os til at byde alle velkommen til den kommende 
sæsons arrangementer og håber, at programmet falder 
i Jeres smag.  
 
Alle, der har interesse for vores forening, er velkomne 
som medlem. 
  
Til mange af vores arrangementer kan der deltage ikke-
medlemmer/ledsager, hvis der er plads.  
Men hvor der er tilmelding, vil vores medlemmer have 
fortrinsret. 
 
Tilmeldingen er i princippet altid bindende. Bliver du 
forhindret i at deltage i et arrangement, bliver du derfor 
nødt til at betale den fastsatte pris. Med det lave kontin-
gent, har vi ikke råd til at betale omkostningen til arran-
gøren, hvis vi ikke opkræver deltagerbetalingen. Beta-
ling kan ske til foreningens bankkonto.  
 
Medlemskontingentet er p.t. 100 kr. årligt. 
 
Vi vil bede dig om at betale kontingentet på netbank. 
Har du ikke netbank, er du altid velkommen til at betale 
kontingentet ved evt. deltagelse i det førstkommende 
arrangement. Vi er meget glade for, at du støtter os 
med et medlemskab. 
 
Kontingentet skal være betalt inden den 1. oktober. 
Vi har bankkonto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 
5347, kontonr. 0248701 
   
Kender du nogen, som har lyst til at støtte foreningen 
ved et medlemskab, kan indmeldelse ske ved at kontak-
te en af bestyrelsens medlemmer eller på vores mail-
adresse: fhf@live.dk -  Se også programmet på 
www.funder-lysbro.dk 
 
Har du spørgsmål til de enkelte arrange-
menter, eller ønsker du at høre nærmere 
om foreningen, er du velkommen til at kon-
takte en af bestyrelsens medlemmer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bestyrelsen består af: 
 
Formand Birgit Bieling,   
 tlf.  4086 8537 
mail: birgit373@hotmail.com 
 
Kasserer Lisbet Jensen  
 tlf. 2289 5068 
mail: beoli@youmail.dk  
 
Sekretær Mona Fisker,  
tlf. 2130 6627 
mail: mona_fisker@hotmail.dk 
  
Villi Hansen,  
 tlf. 8685 1206 
mail: villijorn@gmail.com 
 
  
Lene Kallesøe 
Tlf. 4233 7885 
mail: -- 
 
Foreningens mailadresse: fhf@live.dk 
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Der kan 
forekom-
me æn-
dringer i 
bestyrel-
sen efter 
general-
forsamlin-
gen den 
13. sep-
tember 
2021. 

Kender du nogen, som har lyst til 
at støtte os ved et medlemskab, så 
send os blot en mail.  
De vil være velkomne. 


