
I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer i et-
hvert spørgsmål angående foreningen 

Bestyrelsen (* er på valg den 8. februar 2011) :
Hans Løkke* formand tlf. 86851770    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
Johannes Blohm best. medlem tlf. 86821094
Kaj Hansen* suppleant tlf. 86851970
Bent A. Sørensen* suppleant tlf. 86851356
Annelise R. Sørensen  billedarkivar   tlf. 86851356
Bjarne Steen Jensen    billedarkivar  tlf. 86851209 

Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings  generalfor-
samling den 8. februar 2011:
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
(b) bestyrelsesmedlemmer
(c) bestyrelsessuppleanter
(d) revisorer
(e) revisorsuppleant

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

9. Eventuelt Program for 2011



Kære foreningsmedlem

Hermed en hilsen og et program for året 2011 til medlemmer af Funder  
Lokalhistoriske Forening. Vi håber det nedenstående program også i år  
kan friste jer til at deltage i vore arrangementer.
Vi sender de bedste hilsener til jer fra Funder Lokalhistoriske Forening.
På bestyrelsens vegne

Hans Løkke

Program:
Tirsdag d.  8. februar kl. 19.30  i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne (Se dagsorden på bagsiden. 
Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på ge-
neral-forsamlingen)

Derefter  foredrag med billeder fra Funder ved Annelise Rahbek 
Sørensen
Gamle fotografier er en vigtig kilde til vores viden om "gamle dage". 
Ofte kan man få øje på detaljer på billederne som ikke var i centrum for 
fotografen fordi de var selvfølgelige og velkendte dengang, men som 
nu viser dagliglivet, steder eller personer i et nyt lys. Et eksempel er 
gamle postkort med motiver fra egnen hvor de i dag fortæller os en ny 
historie om det der nu er fortid. Billederne bliver vist og kommenteret 
af Annelise Rahbek Sørensen som også vil bringe eksempler på helt nye 
fotos, som skal indgå i arkivet for at dokumentere vores tid for frem-
tidens lokalhistorie.

Udflugt til Vester Palsgaard Skovmuseum søndag den 8. maj kl. 13.30
Museet har til huse i den gamle skovridergård Vester Palsgaard fra om-
kring 1820. Rundt om skovridergården ligger Danmarks ældste plan-
tage, Palsgaard Skov. Det er et egns- og skovmuseum med lokalhisto-
risk arkiv for Ejstrup, Nørre Snede og Klovborg sogne. Desuden er der 
turistkontor i forbindelse med museet. Museumsleder Søren Toftegaard 

Poulsen viser rundt og fortæller om skovridergården og museet. 
Derefter bliver der mulighed for en guidet travetur på en god time med 
emnerne landskabets ændring gennem tiden, plantagedrift og 
fremstilling af tørvekul. Kaffe kan medbringes. 

Mødested: Palsgårdvej 9, 7362 Hampen. Kontakt foreningen hvis du 
ønsker kørelejlighed.

Søndag d. 19. juni kl. 10.00 - 17.00   Kildemarked på Klosterlund Na-
turcenter
Kom og få en rigtig familieoplevelse! Der er ægte markedsstemning 
med levende musik, underholdning for børn og voksne, boder og ar-
bejdende værksteder. Få samtidig en ”lokal” snak med bestyrelsesmed-
lemmer fra Funder Lokalhistoriske Forening på en stand på markeds-
pladsen, hvor vi bl.a. vil vise noget om broer i Funder.

Søndag d. 21. august kl. 13.00 “Kend din egn” - hvor sognene mødes
Turen går til den nordlige del af Funder sogn hvor vi skal på Klodban-
ker hvor Kragelund, Balle og Funder sogne mødes i et fredet lyngareal. 
Her har der frem til middelalderen været skov, men på grund af rov-
drift sprang området i hede og var plaget af sandflugt. Nu er der igen 
skov som omkranser de tilbageværende søer. Vi skal først besøge  For-
søgsplantagen på Buskhedevej hvor Silkeborg Plantningsforening siden 
1960 har drevet en forsøgsplantage med 90 forskellige trævækster. 
Plantningsforeningen blev oprettet i 1888 af Jørgen Chr. Hvenegaard 
Lassen fra Funder. På turen vil der blive fortalt om Plantningsfor-
eningens virke og egnens historie og natur. Medbring te eller kaffe. 
Mødested: Buskhedevej 35

Tirsdag d. 8. november kl. 1930 i Funder Kirkeby Forsamlingshus 
Livet på pensionatet - Om at komme hjemmefra gennem tiderne
Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen vil med udgangspunkt i 
pensionater i Silkeborg fortælle om at flytte hjemmefra barndomshjem-
met og komme ud blandt fremmede gennem de seneste små 200 år. 


