I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer i
ethvert spørgsmål angående foreningen

Bestyrelsen (* er på valg den 20. januar 2013) :
Hans Løkke
Jytte G. Bundgaard
Villi Hansen
Lise Hansen*
Inge-Lise Hesel*
Bent A. Sørensen
Kaj Hansen*
Anker Sørensen*
Annelise R. Sørensen
Bjarne Steen Jensen

formand
næstformand
kasserer
sekretær
best. medlem
best. medlem
suppleant
suppleant
billedarkivar
billedarkivar

tlf. 86851770 hans.lokke@c.dk
tlf. 86851481
tlf. 86851206
tlf. 86851311
tlf. 86851003
tlf. 86821356
tlf. 86851970
tlf. 86851012
tlf. 86851356
tlf. 86851209

Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings
generalforsamling den 20. januar 2013:
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 (på lige årstal)
(b) bestyrelsesmedlemmer
(c) bestyrelsessuppleanter
(d) revisorer
(e) revisorsuppleant
8. Valg til FLF - Forlag:
(a) forlagsleder
(b) revisorer
(c) revisorsuppleant
9. Evt.

Lone Ritchie Andersen og en dykker fra Moesgård Museum
er i gang med den arkæologiske forundersøgelse i
forbindelse med nedgravningen af højspændingsledningen.
Foto: Claus Skriver.

Program for 2013

Program:
Søndag d. 20. januar kl. 13.00 i Funder Kirkeby Forsamlingshus:
25 ÅRS JUBILÆUMSARRANGEMENT
Kl. 13:00 Generalforsamling ifølge vedtægterne (Se dagsorden på
bagsiden. Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent, har
stemmeret på generalforsamlingen).
Kl. 14:00 Kaffe og lagkage
Kl: 14:30 Billedforedrag: Foreningen gennem 25 år
Kl. 15:00 Bogudgivelse: Historier fra Funder gennem 25 år. Der
serveres champagne og kransekage, og medlemmerne får deres
gratis eksemplar.
Kl. 16:00 Billedforedrag: Funders historie fra fotografiets opfindelse til nu med undertemaet: Hvad vi fik, hvad vi har og hvad vi
mangler for at gøre historien om Funder Sogn komplet.
Kl. 17:00 Afslutning
Under arrangementet vil der køre en automatisk billedserie, og du
kan møde bestyrelsen og se gamle avisklip og fotomapper, som
bliver lagt frem – også med henblik på at få mere materiale.
(Jubilæumsprogrammet er med forbehold for ændringer).

Søndag d. 9. 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 du bl.a. kan deltage i en
konkurrence om Funder Sogns historie.
Søndag den 25. august kl. 13.00: Vandreturen i serien "Kend din
egn" går til Lysbro

Turen går i år til området omkring Lysbro, hvor vi blandt andet
vil gå på den nye natursti som ligger på det gamle Silkeborg-Kjellerup jernbaneterræn. Vi går igennem området, hvor der engang
lå et stort ørreddambrug tilhørende Bror Errboe, men som nu er
stærkt forandret. Det er en rigtig flot natur vi skal se med start
ved Lysbro Skole og op over Lysbrohøjen med et rigt fugleliv.
Turens længde er ca. 5 km. Alle er velkomne. Medbring kaffe
eller te. Mødested: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14,
8600 Silkeborg
Torsdag d. 7. november kl. 19:30 i Funder Kirkeby Forsamlingshus: Livet ved Bølling Sø
I forhistorisk tid så landskabet ved Bølling Sø anderledes ud end i
dag. Efter istidens afslutning var søen stor, omtrent med samme
udstrækning som nu. Fra jægerstenalderen kendes talrige små
bopladser nede i dalen nær søens bred. I de følgende årtusinder
blev søen gradvist til mose, og dalstrøget for fugtigt til beboelse.
Derfor rykkede bopladserne i slutningen af ældre stenalder op på
kanten af de højtliggende plateauer over søen, hvor også de senere bebyggelser findes.
I forbindelse med nedgravningen af højspændingsledningen er
der foretaget nye undersøgelser på plateauet oven for søen. Ved
udgravningen er der fundet huse, som kan dateres til bronzealder
og jernalder.
Foredraget vil fortælle om mere end 10.000 års bosættelse ved
Bølling Sø, som ændrer sig fra at være et bopladsområde til et offersted for genstande såvel som mennesker.
Foredragsholdere: Museumsinspektør Lone Ritchie Andersen og
museumsdirektør Tinna Møbjerg.

