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

Bestyrelsen (* er på valg den 21. januar 2014) :
Hans Løkke*
Jytte G. Bundgaard*
Villi Hansen*
Lise Hansen
Inge-Lise Hesel
Bent A. Sørensen*
Annelise R. Sørensen
Bjarne Steen Jensen

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

tlf. 40318536 hans.lokke@c.dk
tlf. 86851481
tlf. 86851206
tlf. 86851311
tlf. 86851003
tlf. 51181006
tlf. 40319680
tlf. 86851209

Dagsorden for Funder Lokalhistoriske Forenings
generalforsamling den 21. januar 2014:
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.
Alle medlemmer, som har indbetalt kontingent i 2013, har stemmeret på
generalforsamlingen.

Lærer Graungaard med sine elever foran Funder Skole,
Funder Bygade 39 a-c (FLF3610)

Program for 2014

Program:
Tirsdag d. 21. januar 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 er der foredrag ved Preben Strange om hans nye bog der
udkommer til foråret:

Søndag den 24. august kl. 13.00
Vandreturen i serien "Kend din egn" går til
Graunbjerg Dambrug ved Funder Å
Traveturen i serien "Kend din egn" går til Funder Ådal hvor vi
bl.a. skal besøge Graunbjerg Dambrug. På turen fortælles om
landskabet og dets historie. På dambruget vil Kim Jespersen
fortælle om produktionen af ørreder. Dambruget ligger på et sted
hvor der har været en vandmølle i middelalderen.
Mødested: På Harbovads nordlige udkørsel til Hovedvej 15
hvorfra vi kører i kortege i bil eller på cykel på den private vej.

Slaget på Dybbøl 1864
- og historien om 2 soldater fra Funder, Jens Hansen Sejerø og Jens
Christensen Hesel. Historierne indgår i bogen " Fra Altona til
Dybbøl - Midtjyske soldater i krigen 1864", der udkommer i
foråret 2014. Forfatterne er Magne Lund og Preben Strange.

Søndag d. 15. 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 natur.

Besøg vores hjemmeside www.Funder-lysbro.dk

Tirsdag den 11. november kl. 19.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Ole Bole går i Funder skole …
I 2014 er det 280 år siden den første skole i Funder Kirkeby blev
oprettet. I årenes løb har der været skoler i både Funder Kirkeby
og Funder By. I 1963 blev disse skoler til én, Funder Fællesskole.
Denne skole på toppen af Funder Bakke fejrede 50 års fødselsdag
i 2013.
Hvis du/I gerne vil vide mere om skolerne i de mange år, så mød
op til foredraget, hvor Annelise Rahbek Sørensen og Hanne Arent
vil vise billeder og fortælle.
Måske er du selv eller din klasse på billederne. Måske kan du
genkende dine ”gamle” lærere. Måske har du bidraget til Funder
Lokalhistoriske Forenings spændende billedsamling af
skolebilleder. Måske har du skolebilleder, som foreningen gerne
vil låne til digitalisering, så de gemmes for eftertiden.

