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

Bestyrelsen (* er på valg den 7. februar 2012) :
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 7. februar 2012:
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) bestyrelsesmedlemmer
(b) bestyrelsessuppleanter
(c) revisorer
(d) revisorsuppleant

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

9.  Eventuelt

Ejendommen Skærskovhedevej 6 (Øjvinds Gård) som 
måtte vige for motorvejen

Program for 2012



Kære foreningsmedlem

Hermed en hilsen og et program for året 2012 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.  7. februar kl. 19.30  i Funder Kirkeby Forsamlings-
hus
Generalforsamling ifølge vedtægterne (Se dagsorden på 
bagsiden. Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har 
stemmeret på generalforsamlingen).
Derefter er der foredrag  ved Hanne Arent om Soldaterlejren i 
Funder
Nede i de øde bakker i Funder Ådal lå der i årene 1892-1902 en 
soldaterlejr. Her kom alle "Jenser" af årgangene 1891-1902 på op-
hold for at træne skarpskydning. I foredraget hører vi om lejrens 
historie og betydning for Funder. Livet i lejren bliver illustreret 
med en enestående serie af gamle billeder. 

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00:  Forårstur om motorvejen
I 2003 arrangerede vi en vandretur langs Abildskovdal hvor mo-
torvejen skulle anlægges. Dengang fortalte museumsdirektør 
Christian Fischer om kortlægningen af oldtidsminder og de fore-
stående udgravninger. Nu hvor vejen er ved at være færdig ar-
rangerer vi en tur på den næsten færdige motorvej. Af hensyn til 
arrangementets størrelse er turen kun for medlemmer af Funder 

Lokalhistoriske Forening. Vi skal her høre om vejprojektets 
historie og gennemførelse ved en repræsentant for 
Vejdirektoratet. 
Mødested: Oplyses senere. 

Søndag d. 10. juni kl. 10.00 - 17.00   Kildemarked på Klosterlund 
Naturcenter
Kom og få en rigtig familieoplevelse! Der er ægte markedsstem-
ning med levende musik, underholdning for børn og voksne, bo-
der og arbejdende værksteder. Få samtidig en ”lokal” snak med 
bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske Forening på en 
stand på markedspladsen, hvor vi bl.a. vil fortælle om hønseavl 
gennem tiden og Johannes Blohm vil fortælle om de moderne ra-
cer.

Søndag den 19. august kl. 13.00:  Vandreturen i serien "Kend 
din egn" går til Elling 
Fra mødestedet går vi ad stier og markveje til Ellingbanen hvor 
det nye motorsportsanlæg vil blive vist frem. Derefter besøges 
Gert Lassens økologiske kvægbrug, Ellinglund, som ligger omgi-
vet af smuk natur og fortidsminder. På tilbageturen følger vi hær-
vejen inden vi vender tilbage til udgangspunktet. Turen er på 6-7 
km. Alle er velkomne. Medbring kaffe eller te. 
Mødested: Ved Kollerhus nr. 1 (sidevej til Moselundvej tæt ved 
Hesselhus Camping)

Tirsdag d. 30. oktober kl. 19:00 i Funder Kirkeby Forsamlings-
hus 
Leder af Silkeborg Arkiv, Lis Thavlov,  tager os med på  byvan-
dringen "Slentre ned ad Vestergade..", hvor vi med udgangs-
punkt i arkivets billedsamling ser på udviklingen i  Silkeborg 
midtby gennem 100 år.


