
Generalforsamling tirsdag den 15. sep-
tember 2009, kl. 19.00 i Elmehuset, 
Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af med 
lotterispil. Dagsorden er vedlagt programmet.    
                 
 
 
 
 
 

 
Sanita, La Coursvej 6, 7400  Ikast, 
tirsdag den 6. oktober 2009, kl.14.00.  
www.sanita.dk  
Sanita laver flot fodtøj til hverdag og fest – også 
til regnvejrsdage og til fritidsformål. Der er fod-
tøj til børn, damer og herrer. Vi får rundvisning 
på fabrikken, og fortalt hvordan rigtig godt fodtøj 
bliver lavet – og måske mulighed for at købe 
noget. Der serveres kaffe og kage. 
Tilmelding senest den 29. september 2009. 
Egen transport. Mødested fabrikken. 
     
 
 
                             
      
 
Julearrangement med Egeblomster, 
7441 Bording, tirsdag den 17. november 
2009, kl. 19.00 i Funder Forsamlings-
hus. 
I år får vi besøg af Ege Blomster fra Bording og end-
nu engang skal vi hygge os med gode idéer  
til advents- og juledekorationer. Efter demonstratio-
nen afholdes det sædvanlige amerikanske lotteri, i år 
med 5 hovedgevinster, som laves på aftenen. 
Der serveres kaffe og æbleskiver. 
www.egeblomster.dk 

Pris 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer. 
  
 
 
       
                           
                        
 
Besøg på Gothenborg, Gothenborgvej 3, 
8653 Them, onsdag den 27. januar 
2010, kl. 19.00.  
Der holdes foredrag om sund mad og god ernæ-
ring - se og forstå sammenhængen mellem det vi 
spiser og den måde kroppen reagerer på.  

Gothenborgs stemningsfulde gårdbutik er indret-
tet i den gamle stald. Her kan du handle alt hvad 
hjertet begærer inden for økologiske og biody-
namiske produkter. Fyld kurven med de dejligste 
friske grøntsager, ægte Gothenborg frilandsfjer-
kræ, frisk kværnet mel på egen mølle eller nogle 
af de mange spændende kolonialvarer. Der ser-
veres smagsprøver og kaffe og te. 
www.gothenborg.dk                                        
Tilmelding senest den 22. januar 2010.           
Pris for arrangementet 60 kr. for medlemmer og 
75 kr. for ikke-medlemmer. Egen transport. 
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Mad-aften tirsdag den 23. marts 2010, 
kl. 17.30 i Skolekøkkenet, Funder Skole. 
En aften hvor vi sammen laver spændende mad og 
smager vine fra Sydamerika.. 
Marianne Simonsen har 20 års erfaring som kok 
og vil hjælpe os gennem aftenen. 
www.alberthea.dk   

Tilmelding senest den 15. marts 2010. Begrænset 
deltagertal, hvorfor medlemmer med ledsager har 
fortrinsret. Pris 100 kr. deltager. 

         

 

 

 

Besøg på Tollundgaard Golf Park, Tol-
lundvej 3, 8600  Silkeborg, tirsdag den 
20. april 2010, kl. 19.00  
 En charmerende 9 hullers golfbane, der er åben for 
både medlemmer og Pay and Play gæster.  
Tollundgaard fik i 2007 restaureret sine over 100 
år gamle og smukke kampestensbygninger og ud-
gør i dag et imponerende centrum for Tollund-
gaard Golf Park. Der vil blive mulighed for at prø-
ve golf. 
www.tollundgaard-golf-park.dk   
Tilmeldingsfrist inden den 13. april 2010.  Pris 50 
kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer. 
 
           

Vi laver Mad – fra 
Syd- og Mellemamerika 
med kostvejleder Mari-
anne Simonsen. 
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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  
mange medlemmer fra områder udenfor Funder og 
Lysbro. Det viser, at vi på trods af et lavt kontingent, 
kan lave arrangementer, der kan tiltrække nye med-
lemmer.  
 
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. Du må gerne benytte netbank. 
 
Medlemskontingentet er p.t. på 65 kr. årligt. 
Træffer vi dig ikke hjemme ved udbringningen af pro-
grammet, kan kontingentet indbetales på ovenstående 
konto eller ved deltagelse i et arrangement. 
 
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 15. september 2009. 
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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. 42337885 
mail: leolene@vip.cybercity.dk  
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