
Gåture 
Onsdage i lige uger - første gang 5. september 

kl. 13.30 

Turene har et bestyrelsesmedlem som turleder og starter fra 

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

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

Krolf 
½ kroket + ½ golf = Helt sjovt 

Onsdage i lige uger  
kl. 9.30 

Idrætspladsen ved Forsamlingshuset 

(Der er ikke adgang til Forsamlingshuset) 
 

Der kræves ingen speciel påklædning - regntøj og gummistøv-
ler kan også være en meget fin ”spilledragt”. 

Et 5-mandsudvalg, med Mona Fisker som bestyrelsens repræ-
sentant, står for alt det praktiske. Krolfen holdt sommerferie i 
juli og startede igen 8. august. 

Bestyrelsen 

Anker Sørensen 8685 1012 Formand 

Nora Johansen 8681 3420 Næstformand 

Inger Buchreitz 8685 1128 Kasserer 

Mona Fisker 2130 6627 Sekretær 

Kirsten Riis 8685 1015 Medlem 
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Det sker i 

Forsamlingshuset - med 1 undtagelse 

Skærskovvej 12A 

Funder Kirkeby 

26.09.2012 - 13.03.2013 
 

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 

Op af divaneseren ! Ja - du ka' godt ! 



26. september 

 
Syng dig glad 

Du synger og Hans Asbjørn & Erling Fisker  

spiller harmonika. 
 

10. oktober 

 
Høstgudstjeneste 

Nyhed ! 

Gudstjeneste i Funder Kirke v/Ejnar Stobbe 
Bagefter er der sammenkomst og kaffe i Kirke-
huset, hvor Ejnar Stobbe også deltager.  

OBS!  Kaffe i Kirkehuset 

24. oktober 

 
40 år på vingerne 

Pilot Vagn Hansen fra Otterup (Fyn) er "landet" 

og fortæller om sine oplevelser som pilot gen-
nem 40 år. Han har bl.a. arbejdet som Flyvein-
struktør, Charterpilot, Ambulancepilot, Vip pi-

lot, Fragtpilot.  
Arbejdet har bragt ham rundt i 63 lande, og 

han sluttede af i Bahrain, hvor han, i en perio-
de på 3 år, fløj forsyninger ind til de amerikan-
ske styrker i Afghanistan og Irak. 

Og så spiller han krolf ! 
 

7. november 
 

 

Lotterispil 

Årets store spillebegivenhed, hvor pladen ikke 

behøver at være fuld, for at give gevinst. 
 

21. november To fra Lysbro 

Birthe & Vagn Kragelund fra Lysbro vil spille og 

synge af hjertets lyst - smukke viser, gjalden-
de gårdsange og glade syng-med-travere. 
 
 

5. december Julefrokost 

Kl. 11.30 

Invitation udsendes særskilt 
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******  Godt Nytår 2013  ****** 

16. januar Nytårsgudstjeneste 

Gudstjeneste i Funder Kirke v/Ejnar Stobbe - 

for sidste gang i embedet. 
Bagefter er der hyggelig sammenkomst i For-
samlingshuset, hvor Ejnar Stobbe fortæller eller 

læser op. 

 

30. januar 

 
Historiefortælling og musik 

Fra poliopatient til professionel harmonikaspiller 

Fhv. lektor ved Det fynske Musikkonservatori-
um Carl Erik Lundgaard fra Assens (Fyn) fortæl-

ler stærkt humoristisk, men med en alvorlig un-
dertone, om sit begivenhedsrige liv med folke-

musik. Musik - bl.a. på harmonikaer af træ - 
har bragt ham den halve verden rundt. 

 

13. februar 

     § § § 

Generalforsamling 

Forslag skal være formanden i hænde senest 

tirsdag 5. februar 2013. 
Efter generalforsamlingen glemmer vi nogle af 
de gode manerer og spiller på 6'eren. 

Husk en lille pakke. 
 

Kaffe & lagkage - gratis 
 

27. februar 

 
Humlebierne 

Bag navnet skjuler sig Anne Grethe Christensen 

og 3 andre sangglade fra Kjellerup og Viborg.  
De underholder med gode gamle danske 
"ørehængere" - lidt show og historier. 

 

13. marts 

 
Underholdningscompagniet 

Man bliver aldrig for gammel til at have det sjovt 

6 "voksne" mennesker Anni, Grethe, Helen, Jyt-

te, Jørgen og Paul fra Mols underholder os med 

musik, sang, revyviser og monologer. 
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