
  

HUSK hvis du har brug for kørelejlighed 
til et arrangement, 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 
Du kan også betale for deltagelse via net-
bank. Se kontonr. på folderens bagside. 
Medlemmets ægtefælle kan deltage til  
samme pris som medlemmet. 

Vil du købe noget til nogen af arrangementerne 

er det en god idé at tage kontanter med. 

 

 

  

Generalforsamling mandag den 14. 
september 2015, kl. 19.00 i Elmehu-
set, Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet.    
Der serveres kaffe. 
   

 
 

 
 
Vi besøger Skovby Møbler, som har produceret 
møbler i mere end 80 år. Møbelvirksomheden 
er i dag verdenskendt for god kvalitet, design 
og funktionalitet. Der serveres kaffe og kage.  
Vi skal forskellige steder, og derfor er der fæl-
les bustransport til fabrikken med afgang 
fra pendlerpladsen ved Herning-
motorvejen i Funder, præcis kl. 17.45 – vi 
er hjemme igen kl. ca. 21.30. 
Pris 50 kr./pers. for medlemmer og 100 
kr./pers. for ikke-medlemmer. Medlem-
mer har fortrinsret. 
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2015 til en af 
bestyrelsens medlemmer eller på mail. 

 

 

 
                             

 
Karina fra vores lokale blomsterforretning vil 
igen i år give inspiration til julens dekoratio-
ner. Der holdes som sædvanlig amerikansk 
lotteri med dekorationer som gevinster.  
Vi serverer kaffe og æbleskiver. 
Der betales for kaffe 25 kr. for medlem-
mer og 50 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
 

    
        

 
 
Efter flere forsøg på at lave en aften på 
Gothenborg, håber vi nu at det kan lykkes. 
Gothenborg er økologisk fjerkræproduktion, 
økologisk gårdbutik og lokaler til fest og fir-
maarrangementer. Gothenborgs filosofi er, at 
tiden er til at gøre tingene på en ny måde – 
som måske er lidt gammeldags: 
Dyr skal opdrættes ude i naturen, hvor de hø-
rer til. Mad skal laves fra bunden, så vi selv 
bestemmer, hvad der kommer i. Det er sund 
fornuft – og god smag. 
Vi får en hyggelig aften hvor Lone Hedegaard 
fortæller om stedet m.m. og vi får serveret 
kaffe med økologisk bagværk.  

Pris 50 kr./pers. for medlem og 75 
kr./pers. for ikke-medlemmer.  
Tilmeldingsfrist 22. januar 2016 til en af 
bestyrelsens medlemmer eller på mail. 
Min. antal deltagere for gennemførelse er 20 
pers.  
 
  

      
 
Vi får rundvisning på destilleriet og hører om, hvad der 

i 2005/06 fik ni mænd med meget forskellig baggrund 

til at starte en produktion af en dansk single malt whi-

sky – en drik som ellers hører skotterne til. Oplev en 

spændende aften med smagsprøver af 3 forskellige 

typer whisky. Vi kører sammen i bus og får serveret 

sandwichs på vejen derud. 

Afgang fra pendlerpladsen ved Motorvejen 
i Funder, præcis kl. 17.15 – vi er hjemme 
igen kl. ca. 22.15. 
Pris 175 kr./pers. for medlemmer og 250 
kr. /pers. for ikke-medlemmer. Prisen er 
incl. bus, smagsprøver og sandwiches. 
Drikkevarer kan købes i bussen.   
Tilmeldingsfrist 1. marts 2016 til en af be-
styrelsens medlemmer eller på mail. 
Min. antal deltagere for gennemførelse er 40 
pers. 
 
 
 
 

  

Torsdag den 19. no-
vember 2015, kl. 19 i 
Funder Forsamlings-
hus, julearrangement 
med Galleri Gabés, 
Funder    
www.gallerigabes.dk 

Tirsdag den 2. februar 
2016, kl. 19 besøg på 
Gothenborg,  Gothen-
borgvej 3, 8653 Them. 
www.gothenborg.dk 

Tirsdag den 5. april 
2016, kl. 17.15 besøg 
hos Stauning Whisky , 
Skjern 
www.stauningwhisky.dk 
 

Tirsdag den 27. okto-
ber 2015, kl. 17.45, 
besøg på Skovby Møb-
ler, Galten. 
WWW.skovby.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.  
 
Har du modtaget programmet via mail, vil vi bede 
dig om at betale kontingentet på netbank eller ved 
det første arrangement du deltager i. Træffer vi dig 
ikke hjemme ved udbringning, kan kontingentet 
indbetales til vores konto via netbank eller ved del-
tagelse i et arrangement. 
 

Vi har bankkonto i Folkesparekassen 9860  
0000385069. 
 
Medlemskontingentet er 75 kr. årligt. 
 
Funder Husholdningsforening dækker primært områ-
derne Funder Kirkeby, Funder Bakke, Funder Stati-
on/Ådal og Lysbro, men  også gerne  andre  områder - 
alle er velkomne. 
  
Vi har ca.80- 90 medlemmer. Det er dejligt, at der er så 
stor opbakning til foreningens arrangementer. Vi har 
mange medlemmer fra mange forskellige områder.  Det 
viser, at vi på trods af et lavt kontingent, kan lave arran-
gementer, der både tiltrækker gamle og  nye medlem-
mer.  
 
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. 
 
Tilmeldingen er i princippet altid bindende. Bliver du 
forhindret i at deltage i et arrangement, bliver du derfor 
nødt til at betale den fastsatte pris. Med det lave kontin-
gent, har vi ikke råd til at betale omkostningen til arran-
gøren, hvis vi ikke opkræver deltagerbetalingen. Beta-
ling kan ske ved et af de efterfølgende arrangementer 
eller på foreningens bankkonto.  
     
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 
                      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 14. september 2015. 

 
  

         - Tak fordi du støtter os ved et medlemskab - 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
                           

Program 
   
                Sæson 
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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@youmail.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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