
        
 

 

 
 

                                 Program for 2009 
 



Kære foreningsmedlem 
 
Hermed en hilsen og et program for året 2009 til medlemmer af Funder 
Lokalhistoriske Forening. Vi håber det nedenstående program også i år kan 
friste jer til at møde op ved vore arrangementer. 
Hermed sender vi de bedste hilsner til jer fra Funder Lokalhistoriske 
Forening. 
På bestyrelsens vegne 
Bjarne Steen Jensen 
 
 

Program for 2009 
 
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30  i Funder Kirkeby Forsamlingshus 
Generalforsamling ifølge vedtægterne. ( Se nedenfor ) 
Derefter  foredrag. 
Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på 
generalforsamlingen.  
 
FRA KØBENHAVNER TIL DAMBRUGSEJER VED FUNDER Å 
Peter Richardt vil fortælle om begivenheder, personer, steder og oplevelser i 
Funder. Han blev ejer af Kalpendals Dambrug i 1945 og senere af andre 
dambrug.  Det er en beretning om en tid hvor alt blev forandret og hvor han 
og hans kone oplevede omvæltningen fra modstandskampen i København til 
livet i Funder Ådal.  Han vil fortælle om dambrugsdriften, om brunkulstog 
og brandberedskab langs jernbanen og om heden, som blev til frodig skov. 
 
 
Uden for sognet.   Søndag d. 26. april 2009.  kl. 13.00 
I år har vi valgt at køre lidt uden for Funder Sogn, vi mødes på Funder skole 
kl. 13.00. Derfra kører vi til Huno`s Museum i Løve ved Bryrup.     Er der 
nogen der ikke har mulighed for at selv at køre, laver vi fælleskørsel fra 
mødestedet på Funder skole  
Huno`s Museum er et spændende sted med mange ting, ja næsten alt fra 
gammel tid.  Huno vil selv være til stede og fortælle lidt om hvordan han 
har fået samlet alle disse effekter. Ellers er det frit at gå rundt og kigge på 
gamle ting og sager.  Der kan drikkes medbragt kaffe ved de opstillede 
borde  i haven,i godt vejr udenfor, ellers inde. Der kan ikke købes kaffe. 
ADRESSEN ER:  HUNO`S MUSEUM. HALLEVEJ 7.  8740 
BRÆDSTRUP 
 



                                                                                                                                                             
                                                                                                                      
Søndag d. 14. juni kl. 10.00 - 17.00   Klosterlund Naturcenter 
 
Kildemarked. Kom og oplev rigtig markedsstemning og få samtidig en 
”lokal” snak med bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske 
Forening på en stand på markedspladsen.  
 
 
Søndag d. 23. august kl. 1300. Vandretur i serien “Kend din egn” 
Mødested: : P-pladsen for enden af Bøllingsøgårdvej ved søen. 
 
Årets tur går til Stenrøsen ved Bøllingsø (se foto på programmet). Du får 
lejlighed til at lægge en medbragt sten på røsen! Mødestedet bliver også 
beskrevet på   www.Funder-Lysbro.dk   Turen afsluttes med medbragt kaffe 
eller te. 
Hvis foreningens medlemmer ligger inde med fotos eller historier fra 
området, hører vi meget gerne fra jer. 
 
 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 1930. i Funder Kirkeby forsamlingshus  
Steen Ancher fortæller om kulturprojekt "Vandskel". 
  
Projektet er for tredje gang et samarbejde mellem Engesvang, Kragelund og 
Funder, der afsluttes med et skuespil. Også denne gang er Steen Ancher en 
af bagmændene. Stykket bliver til forskel fra de tidligere et moderne 
skuespil, som opføres ved bredden af Bøllingsø.  
Se mere om projektet på      www.vandskel.dk 
 
 
Mandag d. 2. november kl. 1930   på Silkeborg Museum  
Lokalhistorieaften med indlæg fra omegnens foreninger 

 
Hvert år får Funder Lokalhistoriske Forening lejlighed til at fortælle vores 
historier for medlemmer fra andre lokalhistoriske foreninger. Du skulle 
prøve at komme med, det er en meget underholdende og fornøjelig aften 
fyldt med gode historier, også om Funder. Den lokalhistoriske aften bliver 
holdt på Silkeborg Museum, hvor du bliver budt på kage og kaffe og får 
lejlighed til at snakke med medlemmer fra de andre foreninger på Silkeborg-
egnen. 
 



 
 
 
I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer i ethvert 
spørgsmål angående foreningen. (listen forandres ved valget d. 3/2 2009) 

 
 formand tlf.  

Bjarne Steen Jensen næstformand tlf. 86851209 funder-radiomuseum@mail.dk   

Villi Hansen kasserer tlf. 86851206  
Lise Hansen sekretær tlf. 86851311  
Hans Løkke best. medlem tlf. 86851770  
Inge – Lise Hesel best.medlem tlf. 86851003  
Hanne Arent suppleant tlf. 86851180  

    Annelise R.Sørensen  billedarkivar.  tlf. 86851356 
    Bjarne Steen Jensen   billedarkivar.  tlf. 86851209  
 
 
Vedtægter for Funder Lokalhistoriske Forening angående 
generalforsamlingen: 
 
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   (for 1 år.)  

                       b. bestyrelsesmedlemmer  
  c. bestyrelsessuppleanter  
  d. revisorer   
  e. revisorsuppleant 

   
8. Valg til FLF - Forlag: a. forlagsleder  

  b. revisorer   
  c. revisorsuppleant 

9. Eventuelt 


