Erik Nyholms maleri af Funder Kirke

Program for 2007

Kære foreningsmedlem
Hermed en hilsen og et program til medlemmer af Funder Lokalhistoriske Forening. Vi håber det nedenstående program også i år kan friste jer til at møde op ved vore arrangementer.
Med dette program får I også et gavebrev.
Ved aflevering af gavebrevet, udleveres der 1 eksemplar af foreningens nye hæfte: ”Funder i kunsten – kunsten i Funder”. Hæftet er
forhåbentlig færdig til udlevering ved generalforsamlingen d. 28.
feb. 2007. Ekstra eksemplarer kan købes ved vore fremtidige arrangementer eller ved henvendelse til formanden.
I håb om at se mange af jer til vore arrangementer i 2007 sender vi de
bedste hilsner fra Funder Lokalhistoriske Forening.
På bestyrelsens vegne

Program for 2007
Onsdag d. 28. februar kl. 1930 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne. ( Trykt på bagsiden )
Derefter foredrag ved Janet Nyholm:
”Fra Philadelphia til Hørbylunde”
Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen.
Janet Nyholm kom til Danmark i 1950 og giftede sig med en mand,
som havde et dambrug ved Funder å. Hun fortæller, hvordan hun
oplevede livet på landet og danskerne, dengang hun var en indvandrer i Funder. Danmark i 50-erne var lige så stor en kontrast til amerikansk storbyliv, som 50-erne er nu, når vi ser tilbage fra Danmark i
2007. Tiden farer af sted med os. Måske skulle vi dyrke en kollektiv
hukommelse,….. skriver Janet Nyholm
Søndag d. 10. juni kl. 10 – 17 på Klosterlundgård, Engesvang
Kildemarked. Kom og oplev rigtig markedsstemning og få samtidig
en ”lokal” snak med bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske Forening som også er at finde på en stand på markedspladsen.

Søndag d. 19. august kl. 1300. Vandretur i serien “Kend din egn”
Mødested: : Ved Tollundgård, Tollundvej 3
Årets tur går til Tollund. Det er første gang foreningen besøger dette
område, hvor fortid og nutid mødes. Tollund betyder egentlig ”tjørnelund” og har været beboet siden oldtiden. Den ældste hærvej gik midt
igennem Tollund. Tollundgård er nævnt allerede i 1425, dengang
området hed Horns Skov og var dækket med højskov. Vi skal besøge
ruinerne af Kristian Madsens Hus, og vi skal høre om overtro, gravhøje og et mord i 1639. På turen får vi også lejlighed til at se den nye
golfbane. Turen afsluttes med medbragt kaffe eller te.
Hvis foreningens medlemmer ligger inde med fotos eller historier fra
Tollund, hører vi meget gerne fra jer.
Tirsdag d. 9. oktober kl. 1930. i Funder Kirkeby forsamlingshus
Rita Møller og Johannes Blohm fortæller om Blohms søster,
Signe og viser filmen ”Den tyske hemmelighed”
Filmen handler om Signe som under 2. verdenskrig var gift og bosat i
Silkeborg. Hun forelskede sig i en tysk officer, Felix Markworth, som
på det tidspunkt var udstationeret i Danmark. Hun vælger at følge
ham og får derved en særdeles hård skæbne. Signes datter, Kirsten
Blohm, som er født i en tysk interneringslejr, har sammen med sin
mand, Lars Johansson rejst tilbage i tiden for at finde sandheden om
Signe, og de har fået lavet filmen ”Den tyske hemmelighed” samt
skrevet bogen ”Signe”.
Mandag d. 5. 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.
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Vedtægter for Funder Lokalhistoriske Forening angående generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
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. Eventuelt

