
  

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 ved nogen af arrangementer-

ne, er det en god idé at tage kontanter med. 

 

 

Generalforsamling tirsdag den 18. 
september 2018, kl. 19.00 i Funder 
Forsamlingshus.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet. 
Der serveres kaffe og brød. 
   

 
 
Butikken har masser af smart tøj til kvinder og 
piger i str. 36 - 56. Så kom og bliv inspireret 
til vinterens mode og find tøj der passer til lige 
netop dig. Der er i anledning af modeopvisning 
rabat på evt. køb. Der er mere end 20 forskel-
lige tøjmærker at vælge mellem.  
Der trækkes lod om et gavekort på 200 kr. 
Der serveres vin og snacks. 
Pris 50 kr. for medlemmer, som har for-
trinsret og 100 kr. for ikke-medlemmer. 
Max. deltagerantal 35. 
Tilmelding senest den 4. oktober 2018. 

  

 

 

                           

 

 

   

 
 
 
Igen i år får vi besøg af EgeBlomster med nye 
idéer til advents- og juledekorationer. Sidste 
års gode arrangement, vil vi forsøge at genta-
ge, og vi håber igen at opleve den hyggelige 
atmosfære med både snak og fortællinger om 
måden at lave dekorationer på. Der trækkes 
lod om dekorationer på indgangsbilletten.  
Vi serverer kaffe og æbleskiver. 
Pris for deltagelse 75 kr. for medlemmer 
og 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Der er ingen tilmelding. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kom med på en spændende tur med vores lokale 
eventyrer. 
Nicolai fortæller livligt om sine år i Stillehavet. 
Med sejllads i storm, kawa med høvdinger og 
dykning med hajer. Foredraget tager lytteren 
med over såvel som under havoverfladen i og 
omkring det sydvestlige Stillehav. Kom og op-
lev eventyret i Stillehavet og fjerne kyster. 
Alle er velkomne. 
Pris for kaffe og brød 40 kr. 
Tilmeldingsfrist 25.januar 2019. 
 
 
 

    
        
 
 
 
 
 
 
I hele Danmark er der kun 6 gørtlerværksteder. 
Det ene ligger i Gjern. Men hvad laver en gørt-
ler? Tag med på besøg hos gørtleren og find ud 
af det. Den Jyske Gørtler sætter det gamle 
håndværk i  højsædet. Der værnes om de gamle 
klenodier, uanset om det er arvestykker eller 
flere hundrede år gamle kirkeeffekter. Men der 
følges også med tiden og fremstilling af special-
opgaver i kobber, messing, zink og bronze. Alt 
laves lige fra lamper og lysekroner samt større 
og mindre restaureringsopgaver.  
Tilmelding 15. februar 2019. 
Max. 25 deltagere. Medlemmer har for-
trinsret. Gratis for medlemmer og 40 kr. for 
ikke-medlemmer.  
Egen transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Them Mejeri har 130 års jubilæum i 2018. Vi hører  
historien om mejeriet og produktionen af ostene, og 
får en rundvisning. Vi slutter af med at gå i butikken 
og købe noget af de gode oste. Det er ikke muligt at 
komme på Mejeriet om aftenen, så derfor foregår 
besøget om formiddagen. 
OBS! - Ved besøget på Mejeriet må der ikke 
bæres smykker o.lign. 
Gratis for medlemmer og 40 kr. for ikke-
medlemmer.  
Tilmelding den 3. april 2019.  
Max. 25 deltagere 
Egen transport 
 

Modeopvisning hos 
Lisell, Viborg-
vej/Nørrevænget, 
8600 Silkeborg tors-
dag, 11. oktober 
2018, kl. 18.30 - OBS! 
tidspunkt. 
lisellmode.dk  
 

Tirsdag den 20. no-
vember 2018, kl. 19 
i Funder Forsam-
lingshus, julearran-
gement med Ege 
Blomster, Bredgade 
7, Bording 

Onsdag, 6. marts  
2019, kl. 19 hos 
Den jyske Gørtler, 
Søndergade 13, 
8883 Gjern. 
www.denjyske.dk 
 

 

Tirsdag, 5. februar 
2019, kl. 19 i Funder 
Forsamlingshus. Fore-
drag ” Fra Tonga til 
Brisbane – i bade 
shorts og våddragt” 
med Nicolai Holm Niel-
sen. 

 

 

Torsdag den 11. 
april 2019, kl. 10, 
besøg på Them 
Mejeri og ostebu-
tik – OBS! tids-
punkt  



 
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. Har du ikke 
netbank, er du altid velkommen til at betale kontin-
gentet ved deltagelse i et arrangement. Vi er meget 
glade for at du støtter os med et medlemskab. 
 
Vi har bankkonto i Folkesparekassen 9860  
0000385069. 
 
Medlemskontingentet er 100 kr. årligt. 
 
Funder Husholdningsforening dækker primært områ-
derne Funder Kirkeby, Funder Bakke, Funder Stati-
on/Ådal og Lysbro, men  også interesserede fra 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 
 
I det kommende år vil vi informere, om fabriksudsalg i 
hhv. efterår og forår hos DK Company i Ikast.               

 
 
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 18. september 2018. 
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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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