
 
HUSK hvis du har brug for kørelejlighed 
at meddele det ved tilmeldingen, så fin-
der vi en løsning.  
Tilmelding kan også ske på mail til en af 
bestyrelsens medlemmer. 
 
 
 
Generalforsamling mandag den 13. sep-
tember 2010, kl. 19.00 i Elmehuset, 
Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af med 
lotterispil. Dagsorden er vedlagt programmet.    
    
    

          
  
Duelund Bryglade, Ølsmagning og pile-
flet, Duelundvej 11, Kjellerup, tirsdag 
den 5. oktober 2010, kl.19.00.   
Kender du ”Den gode”, ”Den Onde” og ”Den Gru-
somme”? Ellers kan du møde dem i Duelund Brygla-
de, et lille og hyggeligt gårdbryggeri med en flot 
ØlCafé  - langt ude på landet og lige i skovbrynet. 
Landets fredeligste bryggeri, kaldes det. Samtidig 
besøger vi Anna som laver mange forskellige ting i 
pil og vi ser de forskellige piletyper i haven. 
www.duelundbryglade.dk 
Tilmelding senest den 27. september 2010.  
Pris 50 kr. pr. person. Egen transport.  
Medlemmer med ledsager har fortrinsret.  
 

 
 

     
 
 Julearrangement med Alperosen, Sejs, 
onsdag den 17. november 2010, kl. 
19.00 i Funder Forsamlingshus. 
Alperosen fra sejs vil præsentere årets trend til julens 
udsmykning. Vi hygger os, og ser hvad der kan frem-
trylles af dekorationer og kranse. Efter demonstratio-
nen afholdes det sædvanlige amerikanske lotteri, hvor 
forskellige dekorationer udloddes. 
www.alperosen.dk 
Der serveres kaffe og æbleskiver.  
Pris 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer. 
    

                                            
                   
Besøg på Kraftvarmeværket, Kejlstrup-
vej, tirsdag den 25. januar 2011, kl. 
19.00.  
Hvor får vi varmen fra?? Vi kender jo fjernvar-
men, men hvor meget får vi fra Kraftvarmevær-
ket? Vi hører om dette og meget mere og bliver 
vist rundt på værket. 
Tilmelding senest den 10. januar 2010.           
Arrangementet er gratis.  
Vi mødes ved indgangen til Kraftvarmeværket. 

 

Besøg i Den Gamle Smedie, Ansvej 27, 
Kjellerup, onsdag den 9. marts 2011, kl. 
19.30. 

Den Gamle Smedie er et professionelt smedeværk-
sted med tilhørende gårdbutik. Der smedes havelå-
ger, antikhegn, havekunst og meget mere. 
Sammen med smedeværkstedet er der indrettet en 
"oplevelses-butik" i gammel stil. Der vil være salg 
af brugskunst, udstilling og salg af egne smede-
jerns produkter, samt en masse andre spændende 
ting. Vi hører om arbejdet med at holde det gamle 
håndværk i hævd. 
www.dengamlesmedie-gaardbutik.dk 
Der serves en kop kaffe og brød, pris 25 kr. 
Tilmelding senest den 1. marts 2011. 
Der er begrænset deltagertal. Egen transport. 
 

       
 
Besøg hos Silkeborg Rovfugleshow,  
Ansøvej 14, Them, tirsdag den 3. maj 
2011, kl. 19.00. 
Vi hører om arbejdet med de smukke og fascine-
rende fugle og oplever fritflyvende ørne, høge, 
falke og ugler ved Silkeborg Rovfugleshow. Under 
det underholdende og lærerige show får du måske 
også selv chancen for, at holde en rovfugl … 
www.silkeborg-rovfugleshow.dk  
Der serveres kaffe og brød. 
Tilmelding senest den 20. april 2011 
Pris 40 kr. pr. person.  
Egen transport. Vi mødes ved indgangen. 
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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 13. september 2010. 

 
         - Tak fordi du støtter os ved et medlemskab - 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           

Program 
   
                Sæson 
               2010- 11 
          
 
 
 
 

    
   

                            
 
 
              

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  
 

  
  
  
  
 F

u
n

d
e

r 
H

u
s
h

o
ld

n
in

g
s

fo
re

n
in

g
 


