
  

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 tirsdag den 5. sep-
tember 2017, kl. 19.00 i Funder For-
samlingshus.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet. 
Der serveres kaffe. 
 
   
  
   
 
 
 

 

 

 
Vi skal fra 2018 til at sortere vores affald me-
get mere end vi gør i dag. Hør mere om ord-
ningen og affaldscentret i øvrigt. Vi får en 
rundvisning på centret, genbrugsbutikken 
m.m. 
Der serveres kaffe og kage. 
Arrangementet er gratis for medlemmer. 
Ikke-medlemmer betaler 30 kr. for kaf-
fe/kage. 
Tilmelding 25. september 2017. 
Max. 50 personer 
 

 

     

 

 

                           

 

 

   

 
 
 
Vi får besøg af EgeBlomster med nye idéer til 
advents- og juledekorationer. Vi har før haft 
julearrangement med EgeBlomster og glæder 
os til at møde dem igen. Som noget nyt træk-
kes lod om dekorationer på indgangsbilletten.  
Vi serverer kaffe og julebag. 
Pris for deltagelse 75 kr. for medlemmer 
og 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Der er ingen tilmelding. 
 

    
        
 
 
 
 
 
 
 
Katrine Nyholm og hendes to søstre, Bodil og 
Sussi, er døtre af kunstneren Erik Nyholm, 
som bl.a. har bidraget med keramisk  
udsmykning af Rådhuset, der blev bygget i 70-
erne og gågaderne i Silkeborg. 
Katrine, Bodil og Sussi vil fortælle om det at 
vokse op i et “kunstner”-hjem og om deres 
fars liv og arbejde. Ligeledes vil vi høre om 
gæster i hjemmet og naturen i Hørbylunde. 
Der serveres kaffe og kage. 
Gratis for medlemmer og 50 kr. for ikke-
medlemmer for kaffe og kage.  
Der er ingen tilmelding.  
   
    

   

   

     Jubilæumsarrangement   
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Museet omfatter produktion, levevilkår og finan-
siel udvikling efter 1850. Det virker ved at ind-
samle, registrere og bevare kulturarven for ef-
tertiden herunder formidling og dokumentation, 
specielt efter den store industriudvikling, som er 
sket efter 1960. Oplev en spændende aften, se 
store og små maskiner med 1 times guided  
rundvisning. 
Afslutning med kaffe og kage. 
Pris 50 kr. pr. deltager for medlemmer og 
100 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding senest den 15. april 2018.  

Torsdag den 25. janu-
ar 2018, kl. 19, Kunst 
og Kultur i Funder, fo-
redrag med Katrine 
Nyholm og søstre, 
Funder Forsamlings-
hus. 

Besøg hos Affaldscen-
ter Tietgensvej, Tiet-
gensvej 3, 8600 Sil-
keborg den 4. oktober 
2017, kl. 15 - OBS! 
tidspunkt. 
 

Torsdag den 16. 
november 2017, kl. 
19 i Funder Forsam-
lingshus, julearran-
gement med Ege 
Blomster, Bredgade 
7, Bording  

 

 

Tirsdag den 13. 
marts 2018, kl.    
18, vinsmagning 
og tapas med 
Vinspecialisten i 
kælderen på det 
gamle Rådhus, 
Torvet, Silkeborg  

Jubilæumsarrangement 
I anledning af vores 70-års jubilæum kan vi til-
byde vinsmagning med Vinspecialisten og dertil 
en tapasanretning i kælderen i det gamle Råd-
hus. Der vil blive mulighed for at smage på for-
skellige europæiske vine. Og finder du en god 
vin, har du mulighed for at købe den med hjem. 
Vær med til en hyggelig aften i et specielt miljø. 
Pris 250 kr./pers. incl. tapas 
Tilmelding senest 5. marts 2018. 
OBS! stattidspunktet. 
Arrangementet er kun for medlemmer med 
ægtefælle. Max. 30 delt. 
   

Tirsdag den 24. 
april 2018, kl. 19 
besøg på Industri-
museet, Gasvej 17-
19, Horsens. 
www.industrimuseet.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. Vi vil kun af-
lægge dig besøg, hvis du ikke har mail. Træffer vi 
dig ikke hjemme ved udbringning, kan kontingentet 
indbetales til vores konto via netbank eller ved del-
tagelse i et arrangement. Vi er meget glade for at du 
støtter os med et medlemskab. 
 
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. 
  
P.t. har vi ca.80 medlemmer. Det er dejligt, at der er så 
stor opbakning til foreningens arrangementer. Vi har 
mange medlemmer fra mange forskellige områder. Men 
vi har også brug for nye medlemmer for at kunne fast-
holde både kontingent og aktivitetsniveau. 
 
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 5. september 2017. 
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Bestyrelsen består af: 
 
Formand Birgit Bieling,   
 tlf.  4086 8537 
mail: bibi@energimail.dk  

Kasserer Lisbet Jensen  
 tlf. 2289 5068 
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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