
  

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. 
 

Vil du købe noget til nogen af arrangementerne 

er det en god idé at tage kontanter med. 

 

 

  

Generalforsamling tirsdag den 16. 
september 2014, kl. 19.00 i Elmehu-
set, Funder Skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der sluttes af 
med lotterispil. Dagsorden er vedlagt pro-
grammet.    
Der serveres kaffe. 
   

    
   
Tirsdag den 7. oktober 2014, kl.19 på 
adressen. 
Arrangementet byder på ølsmagning og rund-
visning. Vi får samtidig fortalt om bryghuset, 
ølbrygning og øllet. Arrangementet har fokus 
på historien og idéen bag Bøllingsø Bryghus. 
Der bliver mulighed for at købe øl. Til ølsmag-
ningen serveres snacks. 
Pris pr. deltager 100 kr. 
For ikke-medlemmer 150 kr. – kan evt. beta-
les via netbank forud for arrangementet. 
Max. 30 deltagere, - egen transport 
Tilmelding senest den 1. oktober 2014 til 
en af bestyrelsens medlemmer eller mail. 
 

      

  
                              

Torsdag den 13. november 2014, kl. 
19 i Funder Forsamlingshus 
I år får vi besøg af Frk. Flora.  Lad julestem-
ningen så småt begynde, før vi aner det, er 
det advent, og så går dagene hurtigt. Der hol-
des som sædvanlig amerikansk lotteri med 
dekorationer som gevinster. 
Vi serverer julens første æbleskiver. 
Der betales for kaffe 25 kr. for medlemmer og 
50 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
 

 

            
Mandag den 2. februar 2015, kl. 19 i 
Elmehuset, Funder Skole. 
Vi hører om Body Shops plejeprodukter. Pro-
dukterne er ikke testet på dyr og er 100 % 
egnet for vegetarer. Kom og hør om de mange 
produkter, der er produceret med omtanke for 
velfærd for både mennesker og vores fælles 
jord. The Body Shops make-up produkter vil 
også blive demonstreret. Du vil også kunne 
købe produkter. 
Pris for kaffe 25 kr. for medlemmer – 50 kr. 
for ikke-medlemmer 
Max. 30 personer 
Tilmelding senest 26. januar 2015 til en 
af bestyrelsens medlemmer eller mail. 

      
Onsdag den 18. marts 2015, kl. 19 på 
adressen. 
De fleste af os kender Geilsk strikkegarn for god 
kvalitet og spændende opskrifter. Nu har du 
mulighed for at besøge Geisk og høre om 
virksomheden, og hvordan der arbejdes med 
strikkeopskrifter. Har du et enkelt spørgsmål til en 
teknik eller opskrift har du også mulighed for at få 
et svar med hjem. 
Der bliver serveret kaffe og brød ved 
arrangementet. 
Pris fordeltagelse 25 kr. – 50 kr. for ikke-
medlemmer 
Tilmelding senest 12. marts 2015 til en af 
bestyrelsens medlemmer eller mail.  
 

 
 
Onsdag den 29. april 2015, kl. 19 på 
adressen. 
På gården vil Elsebeth Jensen bl.a. fortælle om de 
gotlandske får og om årets gang. Til den tid vil der 
være nye lam og måske også nogle får, der endnu 
ikke har læmmet. Vi får lov til at føle på både råulden 
og den kartede uld, så vi kan mærke forskellen. Else-
beth laver sjaler, huer og pulsvarmere, som hun sæl-
ger på kunsthåndværkermarkeder. Har også hele 
skind, men også andre kreative ting. Skulle du blive 
fristet så tag kontanter med – der tages ikke mod 
dankort. Tag ikke for fint tøj på, da vi skal i stalden. 
Der serveres kaffe og kage, pris for deltagelse 25 kr. 
– ikke-medlemmer 50 kr. Egen transport. Max. 35 
deltagere  
Tilmelding senest 22. april 2015 til en af 
bestyrelsens medlemmer eller mail. 
 
  

Julearrangement med 
Frk. Flora, Østergade, 
Silkeborg.    
www.florasilkeborg.com 

Besøg hos Bøllingsø Bryg-
hus, Gl. Kongevej 24,  
7442 Engesvang. 
www.bollingsoebryghus.dk 
 

Plejeprodukter fra The 
Body Shop, Vestergade, 
Silkeborg 
www.thebodyshop.dk 

Besøg hos Geilsk Strikde-
sign, Hagemannsvej 6c, 
Silkeborg 
www.geilsk.dk 

Besøg på Horn Skov-
gård, 
Tvilum Kirkevej 29, 
8882 Fårvang 



 

  
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 har 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 områderne Fun-
der Kirkeby, Funder Bakke, Funder Station/Ådal og 
Lysbro, men medlemmer fra andre områder er også 
velkomne. 
  
Vi har ca.80- 90 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 gamle og  
nye medlemmer.  
 
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.  
     
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 16. september 2014. 

 
  

         - Tak fordi du støtter os ved et medlemskab - 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                           

Program 
   
                Sæson 
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       2 
 
 
 

    
   
                     

                            

 

 

              

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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