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Nu kan du også komme på gåtur ! 

 

Der bliver 2 ture hver gang. Man kan vælge mellem en kort tur 

i nærområdet og en lidt længere tur, evt. med fælleskørsel til et 
interessant startsted.  
Man skal selv medbringe drikkevarer og anden proviant. 

Alle ture har et bestyrelsesmedlem som turleder og starter fra 
Forsamlingshusets parkeringsplads. 

Der gås onsdage i lige uger  
(den onsdag vi ikke har aktivitet i Forsamlingshuset). 
Turene starter kl. 13.30. 

Nu også med KROLF ! 
 

( ½ kroket + ½ golf = Helt sjovt ) 

Efter det vellykkede ”prøvespil” 19. august er det glædeligt, at 
KROLF nu er en aktivitet i Funder Pensionistforening.  
 

Sporten bliver mere og mere populær, især blandt seniorer.  

Spillet er ikke fysisk krævende - hverken brug af rollator eller 

stok behøver at være en hindring for at spille. 
Der kræves ingen speciel påklædning - regntøj og 

gummistøvler kan også være en meget fin ”spilledragt”. 
Et 5-mandsudvalg, med Mona Fisker som bestyrelsens 
repræsentant, står for alt det praktiske -også annoncering af 

spilletider.  

 

Bestyrelsen 

 
Anker Sørensen 8685 1012 Formand 

Alma Nielsen 8685 1188 Næstformand 

Inger Buchreitz 8685 1128 Kasserer 

Mona Fisker 2130 6627 Sekretær 

Else Døssing 8685 1173 Medlem 
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Det sker i 

Forsamlingshuset 

Skærskovvej 12A 

Funder Kirkeby 

28.09.2011 - 14.03.2012 
 

Altid om onsdagen - ulige uger 

Altid kl. 13.30 - med 1 undtagelse 

Kaffe & Kage 25,-  med 2 undtagelser 

Funder Pensionistforening 
Anker Sørensen (Formand) 

Fårdalsvej 3 
8600 Silkeborg 

 

Tlf.: 8685 1012 
anker-s@privat.dk 



4. januar Nytårsgudstjeneste 
 

Gudstjeneste i Funder Kirke v/Ejnar Stobbe 

Bagefter er der hyggelig sammenkomst i 
Forsamlingshuset, hvor Ejnar Stobbe fortæller 

eller læser op. 

18. januar Akutlægebilen 
 

Chefen for Akutlægebilen, overlæge Bjarne 

Larsen fortæller om hverdagen på 
Akutlægebilen i Silkeborg og lidt historie. 

1. februar 
    

     § § § 

Generalforsamling 
 

Forslag skal være formanden i hænde senest 

onsdag 25. januar 2012. 
Efter generalforsamlingen glemmer vi nogle af 

de gode manerer og spiller på 6'eren 
Husk en lille pakke. 
 

Kaffe & lagkage - gratis 

15. februar 

 

Magnetfeltterapi 
 

Lone Kjeldsen fra Bio Teknik ApS fortæller om, 

hvad pulserende magnetfelter muligvis kan 
gøre for din livskvalitet. Firmaets produkter 

henvender sig til mennesker med f.eks. gigt, 
søvnbesvær, astma, bronkitis og smerter. Man 
kan blive testet, og der trækkes lod om 10 

gevinster. 
Pensionistforeningen er neutral i forhold til produkterne. 

29. februar 

 

Syng dig glad 
 

Du synger og Hans Asbjørn & Erling Fisker 

spiller harmonika. 

14. marts 

 

Lidt go’ musik 
 

Anni, Eigil, & Merethe, som du måske husker 

fra jubilæumsfesten i 2010, underholder os igen 
med deres sange og ”skøre” indfald. Vi synes 

de er så gode, at vi gerne vil se dem igen. 
 

Kaffe & kage 50,- 
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28. september 

 

Harmonikaselskab 
 

Anders Andersen fra Virklund underholder os 

med muntre historier og harmonikaspil. 
De sangglade kan synge med. 

12. oktober 

 

Modeshow 
 

Seniorshop viser os deres kollektion.  

Bagefter kan man shoppe. 

26.oktober 

 

Levealderen 
 

Hvordan bliver man 100 år - med god 

livskvalitet ? 
Fhv. apoteker Niels Bjerregaard Thomsen fra 

Funder sætter fokus på levealderens 
forskellighed og hvad der betinger en høj 
levealder med livskvalitet. 

9. november 
 

 

Lotterispil 
 

Årets store spillebegivenhed. 

23. november De små synger 
 

Nej, det er ikke, hvad du tror ! 

2 små mænd, Aage Henriksen & Jens Sivebæk 
fra Gl. Ry (tilsammen 3,20), underholder os 

med deres musik og sange. 

7. december Julefrokost 
 

Kl. 11.30 

Invitation udsendes særskilt 
 

  
 

******  Godt Nytår 2012  ****** 
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