
Generalforsamling mandag den 29. sep-
tember 2008, kl. 19.00 i Elmehuset, 
Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af med 
lotterispil. Dagsorden er vedlagt programmet.   
     
         
              
 
Perron Teatret, Lysbroparken 87, Sil-
keborg, den 24. oktober 2008, kl. 
20.00. www.perronteatret.dk  
Vi får en hyggelig aften i Perron teatret, hvor den 
meget populære forestilling Primadonnaer på prøve 
spilles. Efter forestillingen serveres 3 snitter, drikke-
varer er for egen regning. 
Pris 60 kr. pr. person inkl. snitter. 
Bindende tilmelding  senest  den 17. oktober 2008. 
      
                             
      
Julearrangement med Galleri Gabés 
tirsdag den 18. november 2008, kl. 
19.00 i Funder Forsamlingshus. 
Vores lokale blomsterforretning står for dette års 
julearrangement. Karina  Agerskov vil give os idéer  
til advents- og juledekorationer. Efter demonstratio-
nen er der amerikansk lotteri. 
Der serveres kaffe og æbleskiver.  
Pris 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer. 
        
                        
 
 
 
 
                             

Besøg på Brabrand Mejeri, tirsdag den 
27. januar 2009, kl. 18.30.  
Brabrand Mejeri, der hører under Arla Foods, er det 
største mejeri i Danmark. På mejeriet produceres op 
til 40 forskellige basisprodukter. Vi kender de syrne-
de mælkeprodukter,  yogurt, cultura, cheasy m.fl.  
Der er 155 ansatte på mejerit. Se og hør mere om en 
af vore store eksportvirksomheder. En spændende 
aften – også for mændene.   
Pris 100 kr. pr. person, inkl. servering af ost og rød-
vin samt transport. Max. 50 pers. 
Bindende tilmelding senest fredag den 16. ja-
nuar 2009.  Fælles transport fra Funder Sko-
le, kl. 17.20 med opsamling ved Shell (Øster-
gadekrydset) kl. 17.30.  Påstigning oplyses ved 
tilmelding.                      

                   
                          
            
                       
Besøg i Skovgaard Gårdbutik, Horsbjergvej 
1, Them, onsdag den 4. marts 2009, kl. 
19.00. www.butik-skovgaard.dk 
Gårdbutikken tilbyder  "Det Gode Oksekød fra Skov-
gaard" med fuld sikkerhed for, at der ikke er anvendt 
nogen form for tilsætningsstoffer eller vækstfremme-
re og med garanti for god dyrevelfærd. Der fås også  
kød fra frilandsgrise, som vokser op på de smukke 
kuperede arealer omkring gården.  I gårdbutikken er 
der mange spændende produkter, bl.a. hjemmelavet 
is, kransekage, grøntsager, kaffe, brugskunst og man-
ge andre specialiteter.  En ny og spændende butik i 
vort lokalområde. 
Der serveres kaffe og gårdens nøddehorn. 
Pris 35 kr. pr. person. 
Tilmelding senest mandag den 23. februar 2009. 
Egen transport. Er der ønske om transportmulig-
hed aftales dette ved tilmelding. 
 
 
 
 

  

         

Besøg på Neder Kjærsholm Hovedgaard, 
Vattrupvej 28, Thorning, mandag den 
20. april 2009, kl. 19.00 
www.nederkjaersholm.dk 
Neder Kjærsholms historie går tilbage til 1558. I 
2006 blev gården købt af Tove og Bjørn Risgaard, og 
der er nu indrettet butik i stalden  med antikviteter, 
brugskunst m.m.  ligesom der er vist idéer til bord-
dækning. I annekset er der mulighed for at afholde 
fester, såsom konfirmation, fødselsdage o.a. Hoved-
gården er bestemt et besøg værd. 
Der serveres kaffe og tærte, pris 50 kr. Max. 50 pers. 
Tilmelding senest mandag den 14. april 2009. 
Egen transport. Er der ønske om transportmulig-
hed aftales dette ved tilmelding. 
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Lidt om  
Funder Husholdningsforening …. 
 
Funder Husholdningsforening dækker områderne Fun-
der Kirkeby, Funder Bakke, Funder Station/Ådal og 
Lysbro, men medlemmer fra andre områder er også 
velkomne. 
  
Vi har ca. 90-100 medlemmer. Det er dejligt, at der er 
så stor opbakning til foreningens arrangementer. Vi har 
efterhånden fået mange medlemmer fra områder uden-
for Funder og Lysbro. Det viser, at vi på trods af et lavt 
kontingent, kan lave arrangementer, der kan tiltrække  
nye medlemmer.  
 
Vi glæder os til at byde alle velkommen til den kom-
mende sæsons arrangementer og håber, at programmet 
falder I Jeres smag.  
 
Til flere arrangementer kan der deltage ikke-
medlemmer hvis der er plads, men hvor der er tilmel-
ding vil vore medlemmer og deres familie altid have 
fortrinsret. 
 
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, 
hvor tilmeldingen er bindende, bliver du nødt til at 
betale den fastsatte pris. Med det lave kontingent, har 
vi ikke råd til at betale omkostningen til arrangøren, 
hvis vi ikke opkræver deltagerbetalingen. Betaling kan 
ske ved et af de efterfølgende arrangementer eller på 
foreningens bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 9762 
kontonr.4785763950 
 
Medlemskontingentet er p.t. på 65 kr. årligt. 
 
Kender du nogen, som har lyst til at støtte foreningen 
ved et medlemskab, kan indmeldelse ske ved at kontak-
te en af bestyrelsens medlemmer. 
 
                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 
kontakte en af bestyrelsens medlemmer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Der kan forekomme 
   ændringer i bestyrelsen 
 efter generalforsamlingen 
  den 29. september 2008. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

Program 
   
                Sæson 
               2008-09 
 
          
 
 
 
 

    
   

                            
 
 
              

Bestyrelsen består af: 
 
Formand Birgit Bieling,   
 tlf.  8685 1513 
mail: bibi@energimail.dk 
Kasserer Lisbet Jensen  
 tlf. 8680 4850 

mail: beoli@post.tele.dk 
Sekretær Mona Fisker,  
tlf. 8685 1173 
mail: mona-erling@sport.dk 
Villi Hansen,  
 tlf. 8685 1206 
mail: villi-jorn@fibermail.dk 
Lene Kallesøe 
Tlf. 8685 1489 

mail: leolene@privat.dk  
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