
  

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

 

 

  

 

Generalforsamling mandag 16. september 
2013, kl. 19.00 i Elmehuset, Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet.    
Der serveres kaffe. 
   
  

 
 
Besøg hos Kirkens korshærs varmestue 
og Basaren i Virklund tirsdag den 8. okto-
ber kl.19, start i varmestuen Lille Søgade. 
Vi bliver vist rundt og får fortalt, hvordan var-
mestuen fungerer og derefter kører vi til gen-
brugsbutikken, Tindbjergvej i Virklund. Butik-
ken er bemandet med frivillige, men til dæk-
ning af visse åbningstider arbejdes der med et  
udredningsprojekt for eksempelvis hjemløse, 
psykisk syge og førtidspensionister, alle borge-
re, som af den ene eller anden grund står 
uden arbejde og ofte også står udenfor det 
»etablerede« samfund. 
I Virklund serveres kaffe og kage. 
Arrangementet er gratis. 
Tilmelding senest den 1. oktober 2013 til 
en af bestyrelsens medlemmer. 
 
 
             

        
 

                               
                      
Julearrangement med Ege Blomster, Ege-
parken 2, Silkeborg, tirsdag den 12. no-
vember 2013, kl. 19 i Funder Forsam-
lingshus.  
I år får vi besøg af Ege Blomster.  Lad jule-
stemningen så småt begynde når der tages 
hul på julens dekorationer. Der holdes som 
sædvanlig amerikansk lotteri med dekoratio-
ner som gevinster. 
Vi serverer julens første æbleskiver. 
Der betales for kaffe 25 kr. for medlemmer og 
50 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
 
 

            
   
Papirkunsten på Papirmuseet Bikuben, 
besøg onsdag den 29. januar 2014, kl. 19  
Vi hører om papirfremstillingens historie på 
Drewsens gamle Papirfabrik og du får selv mu-
lighed for at prøve kunsten.  Der er meget 
spændende papir på museet, og du får papir 
med vandmærke med hjem. 
Der er mulighed for at nyde en kop kaffe un-
der arrangementet. 
 
 

Pris 25 kr./person incl. kaffe. 
Max. 45 personer 
Medlemmer har fortrinsret. 
Tilmelding senest 20. januar 2014 til en af 
bestyrelsens medlemmer  
Se mere på www.papirmuseet.dk  
 

                  
 
Rundvisning i historisk afdeling på Museum 
Ovartaci, Århus Universitetshospital , Ris-
skov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, onsdag, 
den  26. marts 2014, kl. 19-20. 
På det Psykiatrisk Historiske Museum findes en 
omfattende samling fra hospitalets indvielse i 
1852 og frem. Udstillingerne viser bl.a. tidstypi-
ske møbler fra 1., 2. og 3. forplejningsklasse, 
køkkentøj, lægeinstrumenter, patientarbejder 
og værktøj fra hospitalets værksteder. Forskelli-
ge materialer vi næppe kan forestille os. 
Pris 50,00 kr./pers. 
Der serveres kaffe og kage. Sodavand kan kø-
bes for 12 kr./stk.  
Egen transport. 
Vi mødes ved hovedbygningen (for enden af 

Skovagervej 2). 

Max. 40 personer.  

Medlemmer har fortrinsret. 
Tilmelding til en af bestyrelsens medlem-
mer senest den 10. marts 2013. 
Se mere på: www.ovartaci.dk  

  
 
 
 
 



 
 
Lidt om  
Funder Husholdningsforening …. 
Vi glæder os til at byde alle velkommen til den kom-
mende sæsons arrangementer og håber, at program-
met falder i Jeres smag.  
 
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.  
 
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. 
 
Bliver du 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 op-
kræver deltagerbetalingen. Betaling kan ske ved et af 
de efterfølgende arrangementer eller på foreningens 
bankkonto. 
 
Betaling for et arrangement kan også ske på vores 
konto. 
 
Fra sæson 2013-14 er medlemskontingentet 75 kr. 
årligt. 
 
Træffer vi dig ikke hjemme ved udbringningen af pro-
grammet, kan kontingentet indbetales på nedenstående 
konto via netbank eller ved deltagelse i et arrangement. 
 

Vi har fået ny bankkonto i Folkesparekassen 9860  
0000385069.Du må gerne benytte netbank. 
     
Kender du nogen, som har lyst til at støtte foreningen 
ved et medlemskab, kan indmeldelse ske ved at kontak-
te en af bestyrelsens medlemmer eller på vores mail-
adresse: fhf@live.dk 
 
                    Se også programmet på 
http://www.funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.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 16. september 2013. 

 
  

         - Tak fordi du støtter os ved et medlemskab - 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                           

Program 
   
                Sæson 
               2013- 14 
 
       2 
 
 
 

    
   
                     

                            

 

 

              

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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