I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer i ethvert
spørgsmål angående foreningen
Bestyrelsen (som er på valg den 16. februar 2010) :
Hans Løkke
næstformand tlf. 86851770
Villi Hansen
kasserer
tlf. 86851206
Lise Hansen
sekretær
tlf. 86851311
Inge-Lise Hesel
best. medlem tlf. 86851003
Johannes Blohm
best. medlem tlf. 86851094
Kaj Hansen
suppleant
tlf. 86851180
Annelise R.Sørensen billedarkivar tlf. 86851356
Bjarne Steen Jensen
billedarkivar tlf. 86851209

hans.lokke@c.dk

Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings
generalforsamling den 16. februar 2010:
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

Forårsturen starter den 18.maj fra Funder Skovvej.
”Maries hus” på billedet blev nedrevet i 2004

Program for 2010

Kære foreningsmedlem
Hermed en hilsen og et program for året 2010 til medlemmer af Funder
Lokalhistoriske Forening. Vi håber det nedenstående program også i år
kan friste jer til at møde op ved vore arrangementer.
Vi sender de bedste hilsener til jer fra Funder Lokalhistoriske Forening.
På bestyrelsens vegne
Hans Løkke

Program
2010

for

Tirsdag d. 16. februar kl. 19.30 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne (Se dagsorden på bagsiden. Alle
medlemmer, som har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen)

Derefter foredrag om Bøllingsø, familien Christiani og dens
tilknytning til Kaptajnsgården
Historien om hvorfor og hvordan afvandingen af Bøllingsø kom i gang
bliver fortalt af Henning Kristensen fra Engesvang Lokalhistoriske
Forening. Det er også historien om landbruget på Bøllingsø, og hvordan
det var muligt at overleve så længe på den håbløse drift. På personsiden
fortæller han om familierne Schultz på Kaptajnsgaarden og Christiani på
Bøllingsøgaard.
Derudover kommer han ind på de to familiers indbyrdes fejder og
forbindelsen til forfatteren Carit Etlar (”Gøngehøvdingen”) og
kammerherre og godsejer Wolff-Sneedorff på godset Engelholm ved
Fakse.
Forårstur til Ryedal tirsdag den 18. maj 2009 kl. 19.00
I år har vi valgt at gå en forårstur ned gennem Ryedal syd for Funder By.
Her gik den gamle vej til Virklund og Ry via Præstbro over Funder Å.
Man kan endnu se hulvejene som blev dannet af oksetrukne kærrer og
studedriften ad hærvejen. Området er meget naturskønt. Johannes
Blohm vil være turguide og fortælle om hændelser og mennesker som
knytter sig til Ryedal. Mødested på bakken ved Funder Skovvejs
begyndelse.

Søndag d. 13. juni kl. 10.00 - 17.00 Kildemarked på Klosterlund
Naturcenter
Kom og få en rigtig familieoplevelse! Der er ægte markedsstemning
med levende musik, underholdning for børn og voksne, boder og
arbejdende værksteder. Få samtidig en ”lokal” snak med
bestyrelsesmedlemmer fra Funder Lokalhistoriske Forening på en stand
på markedspladsen, hvor vi bl.a. vil vise noget om sadelmagere ved
Johannes Blohm.
Søndag d. 22. august kl. 1300. Vandretur i Funder Ådal i serien
“Kend din egn”
Mødested: P-pladsen ved Hesselhus Camping, se også foreningens
hjemmeside under www.funder-lysbro.dk (under foreninger)
Årets tur går til Funder Ådal som har spillet en vigtig rolle igennem
historien. De ældste spor af Hærvejen har passeret ådalen, og nu er en af
landets største motorvejsbroer under opførelse. Igennem de sidste 100 år
har ådalen været domineret af dambrug, og naturen har udviklet sig fra
hede til skov. Senest er der gennemført en omfattende genopretning af
Funder Å's naturlige forløb. På turen vil der blive fortalt om både de
historiske og naturmæssige rigdomme som findes i ådalen. Medbring te
eller kaffe.
Tirsdag d. 26. oktober kl. 1930 i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Hvad fandt de i Funder?
I forbindelse med etableringen af motorvejen og et industrikvarter i
Funder er der gennemført meget omfattende arkæologiske
undersøgelser. Gravkøer har skrællet overjorden af i lange søgegrøfter,
og ind imellem er store jordbunker skudt op når der blev fundet en
boplads eller en gravhøj, hvorefter arkæologerne er gået i gang med
detaljerede undersøgelser. Der lå de på knæ i udgravningerne i al slags
vejr. Fundene afslører at der har været omfattende bebyggelse i området
siden stenalderen. Hvem boede her? Hvordan levede de? Hvor meget
kan stolpehullerne og potteskårene fortælle? Museumsinspektør Peter
Mohr Christensen, som styrede de mange udgravninger, vil komme og
fortælle om Funders tidligste historie.

