
  
 
 
      
 
 
Generalforsamling og 60 års jubilæum. 
Mandag den 10. september 2007 
Kl. 18.00 i Funder Forsamlingshus 
I anledning af foreningens 60 år jubilæum er der buf-
fet kl. 18 og efterfølgende generalforsamling. Dags-
orden ifølge vedtægterne. Der sluttes af med lotteri-
spil, som i dagens anledning vil have ekstra gode 
gevinster. Se vedlagte jubilæumsskrift og dagsorden. 

Der er tilmelding til arrangementet senest den 5. 

september 2007 til en af bestyrelsens medlemmer.   
     

                   
 
Kunstudstilling og vinsmagning på Midt-
jysk Kunst Center, Fasanvej 2, Bryrup.  
www.habsoe.dk 
Onsdag den 10. oktober 2007, kl. 
19.00. 
Udstillingerne i Midtjyllands Kunst Center spænder 
vidt fra det meget koloristiske til det voldsomt eks-
pressionistiske, det følsomme impressionistiske og 
over i det næsten poetisk abstrakte. Galleriet er derfor 
en oplevelse ud over det sædvanlige - og absolut 
værd at køre  efter. Der er samtidig med besøgt også 
vinsmagning. 
Pris 4o kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-
medlemmer. Egen transport. Medlemmer med pårø-
rende har fortrinsret. 

Tilmelding til arrangementet senest den 4. 

oktober 2007 til en af bestyrelsens medlem-

mer.   

                             

                  

      
Julearrangement med Bente Poulsen  
Tirsdag den 13. november 2007, kl. 
19.00 i Funder Forsamlingshus. 
Bente Poulsen kommer fra Balle, og hvis du ikke 
kender hende, så kan du næsten hver lørdag møde 
hende på Torvet med mange smukke blomsterdekora-
tioner. Vi har fået Bente til at demonstrere årets jule-
udsmykning. Efter demonstrationen er der ameri-
kansk lotteri. 
Der serveres kaffe med brød.  
Pris 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer. 

        

 

                                  

Besøg i Den gamle biograf, Vestergade 
3, 8620 Kjellerup. www.gamlebiograf.dk 
Torsdag den 21. februar 2008, kl. 
19.30. 
I den tidligere biograf er der indrettet en spændende 
butik med kunsthåndværk/udstillinger og mange for-
skellige specialiteter, som bl.a. omfatter konfekture, 
te, kaffe, kvalitetsvine, dansk mjød, håndstøbte stea-
rinlys, smykker m.m. En spændende aften med fore-
drag om stedet, og en kunstner, der fortæller om den 
kunstart, som udstilles i den pågældende periode. 
Der serveres kaffebuffet. 
Pris 55 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-

medlemmer. 
Tilmelding senest den 14. februar 2008 til en 

af bestyrelsens medlemmer.  

                                         

  

Modeopvisning og besøg i Kjolegården i 
Tørring.  
Søndag den 16. marts 2008, kl. 13.30 
– 18.00. 
Kjolegården arrangerer modeopvisning af forårets 
mode. Der bliver efter opvisningen mulighed for køb 

i forretningen med 10% rabat. Forretningen har et 
bredt og spændende sortiment af dametøj fra str. 36 – 
56, så alle kan være med. 
Pris pr. person 100 kr. og 125 kr. for ikke medlem-
mer. Medlemmer med pårørende har fortrinsret. 

Fælles  bustransport. Afgang fra Funder Sko-

le kl. 13.30 præcis, hjemkomst ca. kl. 18.00. 

Tilmelding kan ske ved indbetaling af beløbet 

til BG Bank konto 4785 763950 senest den 10. 

marts 2008. Tilmeldingen er bindende, og vi 

kan desværre ikke tilbagebetale beløbet  ved 

afmelding. 

 

 
Udflugt til Søndergaards Have, Pran-
gervej 5, Skræ,8620  Kjellerup 
www.sondergaardshave.dk 
Søndag den 18. maj 2008, kl. 11.00 
Haven er et dejligt udflugtsmål med muligheder 
for både børn og voksne. Haven er en 10.000 
kvm stor landbohave med store vidder, tæt be-
voksning og udsigtspunkter. Der er stauder, rho-
dodendron, stenbede, vandparti m.m.  
Der er gode muligheder for børn eller børnebørn 
til at udfolde sig på den store legeplads. Så tag 
frokostkurven med og få en dejlig søndagsud-
flugt i foråret. 
Der afholdes i løbet af sæsonen forskellige ar-
rangementer i haven. Da disse endnu ikke er 
programlagt, så gå evt. på nettet via ovenstående 
web-adresse og se, om der lige netop denne søn-
dag er et arrangement. 
Pris 45 kr. pr. person (voksne), børn 3-12 år 30 
kr.   
Egen transport, men vi mødes ved indgangen 

kl. 11. 

Tilmelding til en af bestyrelsens medlemmer 

senest den 9. maj 2008.   
 
 



 
 
Har du spørgsmål til de enkelte arrange-
menter, eller ønsker du at høre nærmere 
om foreningen, er du velkommen til at 
kontakte en af bestyrelsens medlemmer. 
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Bestyrelsen består af: 
 
Formand Birgit Bieling,   
 tlf.  8685 1513 
Kasserer Lisbet Jensen  
 tlf. 8680 4850 
Sekretær Mona Fisker,  
tlf. 8685 1173 
Villi Hansen,  
 tlf. 8685 1206 
Lene Kallesøe 
 tlf. 8685 1489 
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