
 
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/ledsager kan ved 
nogle arrangementer deltage mod lidt 
højere betaling.  
Vil du købe noget ved nogen af arrangementer-
ne, er det en god idé at tage kontanter med. 
 
 
Generalforsamling tirsdag den 17. 
september 2019, kl. 19.00 i Funder 
Forsamlingshus.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet. 
Der serveres kaffe og brød. 
   
 
 
 
 
 
 
    
 
Der er rundvisning i vineriet med demonstrati-
on af virksomhedens håndholdte produktion, 
samt historier og fortællinger om, hvordan 
HORN CIDER bliver til. Dernæst går vi i slyn-
gelstuen for at smage på de forskellige pro-
dukter, til smagsprøverne bliver der serveret 
et oste/pølse bord i samarbejde med Mammen 
ost. 
Glæd Jer til en spændende og hyggelig aften. 
Se mere om Horn Cider på hjemmesiden. 
Medlemmer har fortrinsret. Min. 10, max. 
25 deltagere. 

Pris 125 kr. for medlemmer og 175 for 
ægtefælle/ledsager. 
Der er egen transport. 
Betaling ved tilmelding 
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2019. 
 
 
                           
 
 
   
 
 
 
Atter i år får vi besøg af Ege Blomster med 
idéer til advents- og juledekorationer. Det er 
nu tredje år vi gentager succes’en med Ege 
Blomster, og mon ikke vi igen får en rigtig god 
aften i deres selskab. Der trækkes lod om de-
korationer på indgangsbilletten.  
Vi serverer kaffe og æbleskiver. 
Pris for deltagelse 75 kr. for medlemmer 
og 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Der er ingen tilmelding. 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
Vi kommer ofte på apoteket, men ved egentlig 
ikke hvad der foregår før vi får medicinen ud-
leveret. Men Apoteket kan også tilbyde meget 
andet end medicin. Vær med og få en rigtig 
god aften på det nye apotek på Nørrevænget. 
Vi får serveret lidt til ganen. 
Det er gratis for medlemmer som har for-
trinsret. Pris for ægtefælle/ledsager 50 
kr. Max. antal deltagere 35. 
Tilmelding senest den 20.1.2020 
 
 

 
 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
 
I 2020 er det 80 år siden 2. verdenskrig brød 
ud. I foredraget fortælles om tyskernes indtog 
på den jyske hede og forvandlede den til Nord-
europas største flyveplads – Fliegerhorst Grove 
– i dag Flyvestation Karup, og senere flygtnin-
gelejre i Gedhus, Grove og straffelejren Pilhus. 
Der vil være mere end 50 ophængte billedplan-
cher med tekst.  
Peter Skovmos Nielsen har arbejdet på Flyvesta-
tion Karup og kender hele området. Han er en 
spændende fortæller, og hele hans honorar vil 
gå til Julemærkefonden til fordel for mobbede og 
ensomme børn. 
Foredraget er åbent for alle. 
Pris 75 kr. incl. en øl/vand og chips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjellerup Væveri producerer et bredt udvalg af 
boligtekstiler af høj kvalitet, som fx puder, du-
ge, møbelstoffer og metervarer. En spændende 
historie, der går fra håndvæv til maskinvæv. Du 
får mulighed for at købe nogle af de flotte pro-
duktioner med rabat, hvis vi bestiller samlet. 
Nærmere herom på stedet. Der serveres kaffe 
og brød.                                
                                                  Fortsættes…. 
 

Onsdag den 9. oktober 
2019, kl. 19. Besøg 
hos Horn Cider - sma-
gen af nordiske frug-
ter, Skovrodvej 50, 
8670 Låsby  
 www.horncider.dk 
 

Torsdag, den 21. 
november 2019, kl. 
19 i Funder For-
samlingshus, jule-
arrangement med 
Ege Blomster, 
Bredgade 7, Bor-
ding 

Torsdag, 27. febru-
ar 2020, kl. 19 fo-
redrag ”Danmarks-
historie i lokal 
iklædning” med Pe-
ter Skovmos Niel-
sen i Funder For-
samlingshus. 
Spændende historie 
fra 2. verdenskrig. 

Tirsdag 28. januar 
2020, kl. 18.15 Silke-
borg Himmelbjerg 
Apotek, på Nørrevæn-
get, Silkeborg, 
OBS! tidspunkt 

  

 

 

 

 

 

Tirsdag, 24. marts 
2020, kl. 19, besøg på 
Kjellerup Væveri, Søn-
dergade 137, 8620 Kjel-
lerup 
www.kjellerup-
vaeveri.dk  
 



 
Egen tansport  
Medlemmer har fortrinsret  
Pris for kaffe 25 kr./medl. og 50 
kr./ledsager 
Max. 50 deltagere 
Tilmelding senest 16. marts 2020. 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
          
Nyd en forårssøndag i den dejlige have i Ma-
lund. Lille Malunds Have udgør i dag et areal 
på ca. 25.000 m2 og har en unik plantesam-
ling på mere end 10.000 forskellige planter, -
alt sammen harmonisk anlagt i en overvejende 
engelsk havestil. Men der er også alpine sten-
bede, rosenhave og ikke mindst en japansk 
meditationshave. Vi serverer kaffe i ”kaffehu-
set”.  
Egen transport. 
Tilmelding senest 1. maj 2020.  
Pris 40 kr. for medlemmer og 75 kr. for 
ægtefælle/ledsager. 
Betaling ved tilmelding. 
 
 
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. Har du ikke net-
bank, er du altid velkommen til at betale kontingentet 
ved evt. deltagelse i et arrangement før 1. november. Vi 
er meget glade for at du støtter os med et medlemskab. 
Kontingentet skal være betalt inden den 1. novem-
ber 2019. 

Vi har bankkonto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 
5347, kontonr. 0248701. 
 
Medlemskontingentet er 100 kr. årligt. 
 
Alle der har interesse for vores forening er velkomne 
som medlem. 
  
Til flere arrangementer kan der deltage ikke-
medlemmer, hvis der er plads. Men hvor der er tilmel-
ding, vil vore medlemmer 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 til 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 
 
Vi informerer 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 kon-
takte en af bestyrelsens medlemmer. 
 
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 mailaresse: fhf@live.dk 
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Søndag, den 17. maj 
2020, kl. 10 besøg i 
Lille Malunds Have, 
Malundvej 20, 
8765 Klovborg 
www.lillemalundshav
e.dk  

Der kan 
forekom-

me 
   ændrin-
ger i be-
styrelsen 
 efter ge-
neralfor-

samlingen 
  den 17. 

september 
2019. 

 


