
  

HUSK hvis du har brug for kørelejlighed 
at meddele det ved tilmeldingen, så finder 
vi en løsning.  
Tilmelding kan også ske på mail til et be-
styrelsesmedlem eller på fhf@live.dk
  

 

  

Generalforsamling onsdag den 14. sep-
tember 2011, kl. 19.00 i Elmehuset, Fun-
der Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet.    
    

          
 
 
Butik Vanilia, Sct. Mathiasgade 66, Vi-
borg, tirsdag den 4. oktober 2011, 
kl.18.30.   
Vanilia – ligger i hjertet af Viborg, i den gamle 
biograf. Butikken har 500 fantastiske kva-
dratmeter med mode, fodtøj og tilbehør til 3 
generationer. Hos Vanilia møder du altid de 
nyeste og hotteste trends. Der vil være lidt 
modeopvisning med en lille forfriskning, så du 
kan få idéer og inspiration til vinterens mode. 
www.vanilia.dk 
Tilmelding senest den 28. september 2010.  
Pris 50 kr. pr. person. Egen transport.  
Der kan max. deltagere 25 personer. 
Medlemmer har fortrinsret. 
 
 
 
 
 
 

Julearrangement med Gallerie Gabe’s 
tirsdag den 15. november 2011, kl. 19.00 
i Funder Forsamlingshus. 
Karina fra vores lokale blomsterbutik vil sam-
men med sin hjælper give os ny inspiration til 
julen med årets farver og trend. Traditionen 
tro afholdes amerikansk lotteri, hvor forskelli-
ge dekorationer udloddes.  
www.gallerigabes.dk 
Der serveres kaffe og æbleskiver.  
Pris 25 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer. 
    
                         
                    
                   

 

Besøg på svineslagteriet Danish Crown, 
Østbirkvej 2, Horsens, mandag 6. februar 
2012, kl. 17.30. 
Danish Crown har et meget stort slagteri i 
Horsens, hvor udskæring og udbening af svi-
nekød foregår. Vi får rundvisning og mulighed 
for at stille spørgsmål. Da arrangementet star-
ter tidligt, får vi aftensmad på slagteriet. Husk 
fornuftigt fodtøj. www.danishcrown.dk 
Tilmelding senest 15. januar 2012. Arrange-
mentet koster 50 kr./pers. incl. aftensmad.  

Egen transport. kørevejledning: fra E-45 dre-
jes ved afkørsel 55, Horsens Nord. Kør 100 m 
mod Horsens. Slagteriet ligger ved denne af-
kørsel og kan tydelig ses der. 

 

Besøg hos Kalhave Antik, Kalhavevej 61, 
7171 Uldum, torsdag 29. marts 2012, kl. 
19.00. 

Vi besøger en utrolig spændende butik med 
gamle antikke møbler og spændende keramik 
m.m. fra Korsika og Provence. Der er specialite-
ter fra både Frankrig og Italien og butikken er et 
rent slaraffenland for de, der elsker den syd-
landske stemning. Alt kan købes, og så kan man 
få husets kaffe direkte fra møllen. 
Der vil være smagsprøver på de forskellige spe-
cialiteter. Husk at have mål på dit bord, hvis 
duge skulle friste. 
www.kalhaveantik.dk  
Egen transport – vi mødes på adressen. 
Tilmelding senest 20. marts 2012. 
 

 

 

 

Vi forsøger at arrangere en tur til den nye 
motorvejsbro ved Hørbylunde torsdag den 
3. maj 2012, kl. 19.00. 

Ved programmets udformning har det ikke væ-
ret muligt at få bekræftet datoen. Denne ud-
meldes ved kommende arrangementer og ud-
sendes på mail. Motorvejsstrækningen Bording-
Funder nærmer sig sin færdiggørelse. Den store 
dalbro er nu ved at være klar til trafikken, og i 
efteråret 2012 er denne etape færdig til indviel-
se. Et spændende projekt, hvor foreningerne i 
lokalområdet har været med til at hjælpe med 
at skubbe vejfagene på plads.  
Vi får en besigtigelse af broen og hører om pro-
jektets gennemførelse og hvad der venter for-
ude på etapen Funder - Låsby. Se mere om pro-
jektet på Vejdirektoratets hjemmeside. 
www.vejdirektoratet.dk 
Vi medbringer kaffe til turen. 
Mødested: oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding senest den 20. april 2012 
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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 program-
met 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 via netbank 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 
 
                 Vores mailadresse: fhf@live.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 14. september 2011. 

 
         - Tak fordi du støtter os ved et medlemskab - 
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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. 2130 6627 
mail: mona_fisker@hotmail.dk  
Villi Hansen,  
 tlf. 8685 1206 
mail: villi-jorn@fibermail.dk  
Lene Kallesøe 
Tlf. 4233 7885 
mail: leolene@vip.cybercity.dk

  

Foreningens mailadresse: 

fhf@live.dk  
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