Program for 2008
Kære foreningsmedlem
Hermed en hilsen og et program for jubilæumsåret 2008 til medlemmer af Funder
Lokalhistoriske Forening.
Vi håber det nedenstående program også i år kan friste jer til at møde op ved vore
arrangementer.
Som det fremgår af programmet, har vi valgt at fejre foreningens 20. års jubilæum på
dagen med generalforsamling og åbent hus i Funder Kirkeby forsamlingshus.
Vi håber at se mange af jer i forsamlingshuset d. 20. januar, ligesom vi også håber at se
jer til vore øvrige arrangementer i 2008.
Hermed sender vi de bedste hilsner til jer fra Funder Lokalhistoriske Forening.
På bestyrelsens vegne

Søndag d. 20. januar fra 1400 – 1700 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne. ( Se under vedtægter)
Derefter ”Åbent hus” arrangement
Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Derefter er der mulighed for at se eller gense billeder fra vores arkiv.
Andet arkivmateriale, vore scrapbøger, et udvalg af avisudklip samt dele af det gennem
20 år deponerede materiale til Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, er også til gennemsyn.
Der bliver ligeledes mulighed for at se hvordan en lokalhistorisk forening arbejder, og
så er der selvfølgelig kaffe og jubilæumskage til alle.
Søndag d. 8. 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, sammen med en
tidligere mælkedreng, også er at finde på en stand på markedspladsen.
Søndag d. 17. august kl. 1300. Vandretur i serien “Kend din egn”
Mødested: : Offentliggøres senere
Årets tur går til Gammel Orm og Gammelvorm Plantager.
Området er lidt svær tilgængelig, men til gengæld meget spændende.
Derfor er vi glade for den kontakt vi har fået så denne tur kan arrangeres.

Når mødestedet bliver offentliggjort, kan det bl.a. ses 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. 7. oktober kl. 1930. i Funder Kirkeby forsamlingshus
Mette Lindhardsen, Vejle, fortæller om Funder Kro
Mette Lindhardsen og hendes to brødre er opvokset på Funder Kro, og det er opvæksten
der hun beretter om.
Mandag d. 3. 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.

