
I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer i 
ethvert spørgsmål angående foreningen 

Bestyrelsen (* er på valg den 3. februar 2015) :
Hans Løkke formand tlf. 40318536  hans.lokke@c.dk
Jytte G. Bundgaard næstformand tlf. 86851481
Villi Hansen kasserer tlf. 86851206
Lise Hansen* sekretær tlf. 86851311
Inge-Lise Hesel* best. medlem tlf. 86851003
Annelise R. Sørensen  billedarkivar   tlf. 40319680
Bjarne Steen Jensen    billedarkivar  tlf. 86851209 

Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings  
generalforsamling den 3. februar 2015:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse:

(a) formand (på lige årstal)
(b) bestyrelsesmedlemmer
(c) bestyrelsessuppleanter
(d) revisorer
(e) revisorsuppleant

8.   Valg til FLF - Forlag:
(a) forlagsleder
(b) revisorer
(c) revisorsuppleant

9.   Evt.

Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent i 2014, har stemmeret på
generalforsamlingen.  Program for 2015

Funder fabrikken i 1959 
(fra Altid på Vej – en beretning om asfaltfirmaet Pankas – 75 år på danske

hænder. April 2014)



Program:
Tirsdag den 3.  februar kl. 19.30  i Funder Kirkeby Forsamlingshus

Generalforsamling ifølge vedtægterne 
(Se dagsorden på bagsiden).

Derefter er der foredrag ved Annelise Rahbek Sørensen og Bjarne 
Steen Jensen:

Billeder fra Funder
Funder Lokalhistoriske forening er i gang med at digitalisere sin 
store samling af billeder. I foredraget ser vi et udvalg af billeder 
med huse, steder og personer, og der bliver lejlighed til at bidrage 
med egne oplysninger og erindringer.

Ondag d. 6. maj kl. 12.30 – 15.00 

Forårsudflugt til Moesgård Museum 
Vi kører i egen bil med mulighed for samkørsel. Vi starter med at 
spise medbragt frokost kl. 12.30. Vi hører om hele museet kl. 14. 
Vi får derefter en specialrundvisning gennem ”jernalderens 
mose” hvor vi bl.a. skal høre om Grauballemandens  sidste timer 
og om våbenofringen ved Illerup Ådal, som er et af de allerstørste
fund fra jernalderen. 
Entré: 90 kr. pr. person og gratis rundvisning for medlemmer af 
Funder Lokalhistoriske Forening. Tillæg for ikke-medlemmer: 20 
kr. Bindende tilmelding på tlf. 50496079 eller e-mail 
hans.lokke@c.dk med indbetaling på konto 1551-7536062 senest 
31. marts 2015.

Søndag d. 14. juni kl. 10.00 - 17.00   

Kildemarked på Klosterlund Naturcenter
Kom og få en rigtig familieoplevelse! Der er ægte 
markedsstemning med levende musik, underholdning for børn og

voksne, boder og arbejdende værksteder. Få samtidig en ”lokal” 
snak med bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske 
Forening på en stand på markedspladsen, hvor du bl.a. kan 
deltage i en quiz om begivenheder før og nu i Funder Sogn.

Søndag den 23. august kl. 13.00 

Vandreturen i serien "Kend din egn" går til 
Pankas A/S og området ved faunapassagen over motorvejen
Traveturen i serien "Kend din egn" går til Harbolunde Bakker, 
hvor vi bl.a. skal besøge asfaltfirmaet Pankas A/S. Virksomheden 
kunne den 1. april 2014 fejre sit 75 års jubilæum. Det er i dag en 
stor dansk koncern med aktiviteter rundt i Europa. I 1957 køber 
Pankas betydelige arealer i Funder og opfører et blandingsanlæg, 
som skal betjene kunder i Jylland og på Fyn. Anlægget sættes i 
drift i 1958. Det er et firma med en meget spændende 
industrihistorie. Vi hører specielt om produktionen i Funder. 
Herefter traver vi til faunapassagen over Herningmotorvejen og 
hører om landskabet og dets historie. 

Mødested: Skærskovhedevej 16, 8600 Silkeborg. Medbring 
kaffe/te.

Tirsdag den 17. november kl. 19.30 i Funder Kirkeby 
Forsamlingshus

Funder i Ny Silkeborg Kommune: Fortid - nutid - fremtid 
Hvordan ser Funder sogns lokalhistorie ud efter skabelsen af Ny 
Silkeborg Kommune? Hvilken betydning har Funder sogn i den 
nye kommune? Dette spørgsmål vil museumsinspektør Keld 
Dalsgaard Larsen behandle med afsæt i sognets historie. Blandt 
temaerne vil være den politiske udvikling og forandringerne i 
bebyggelsen i sognet.  

Besøg vores hjemmeside www.Funder-Lysbro.dk 


