
Gåture 
Onsdage i lige uger - første gang 4. 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 7. 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 

Side 4/4 

Det sker i 

Forsamlingshuset - med 1 undtagelse 

Skærskovvej 12A 

Funder Kirkeby 

25.09.2013 - 12.03.2014 
 

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 ! 



25. september 

 
Sundhedshuset - hvad kan det bruges til ? 

Linda Næsager, leder af Sundhedshuset i Øster-

gade, fortæller om husets mange tilbud - bl.a. 
kurser i at blive bedre til at leve sammen med 

kroniske lidelser og tage udfordringerne op, så 
man selv får mere kontrol over hverdagen.  

Kurserne er også for pårørende, og de er også 
for din aldersgruppe. Der fortælles også om 
Sundhedshusets øvrige tilbud om rygestop, mo-

tionsvejledning, kostvejledning og Idræt om da-
gen. 

Efter kaffepausen kan du synge lige så højt du 
vil, mens Hans Asbjørn & Erling Fisker spiller. 

9. oktober 

 
Høstgudstjeneste 

Gudstjeneste i Funder Kirke. Præst ?.  

Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe 
i Kirkehuset.  

23. oktober 

 
Livrist hos Dronning Ingrid  

Torben Madsen fra Karup fortæller om sit spæn-

dende liv som livrist i Dronning Ingrids Hof.  
Også tiden som jægersoldat og minerydder bli-

ver berørt. Der vises en udstilling af faldskær-
me, bomber, miner og gaver fra Kongehuset. 

6. november 

 

 

Lotterispil 

Årets store spillebegivenhed, hvor pladen ikke 

behøver at være fuld, for at give gevinst. 

20. november 

 

 

Den første kærlighed   

Fhv. lektor ved Det fynske Musikkonservatorium 

Carl Erik Lundgaard fra Assens fortæller, spiller 
og synger om alle genvordighederne med at fin-

de ud af forholdet til det modsatte køn.  
Da Carl Erik Lundgaard var her sidst med sin 

formidable fortælleevne, kredsede han mistæn-
keligt meget om Jytte Jacobsen, så vi er nødt til 
at høre den fulde historie om hende. 

4. december 

 
Julefrokost       Kl. 11.30      

Invitation udsendes særskilt 
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 2014    2014      Godt nytår !     2014    2014  

15. januar Nytårsgudstjeneste 

Gudstjeneste i Funder Kirke. Præst ?.  

Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i 
Forsamlingshuset. 

29. januar 

 
Syng dig glad - nu med Mie 

Hans Asbjørn & Erling Fisker spiller harmonika.  
De får musikalsk forstærkning af Mie.  

(Anne Marie Tind - tidl. Funder)  
Hun spiller harmonika og synger godt.  

12. februar 

     § § § 

Generalforsamling 

Forslag skal være formanden i hænde senest tirs-

dag 4. februar 2014. 
Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren. 

Husk en lille pakke. 
Kaffe & lagkage - gratis 

26. februar 

 
Bondeliv før og nu  

Anna Marie Touborg fra Lemvig fortæller bl.a. om 

forandringerne i livet som bonde.  

(Gift med tidl. MF for SF Kristen Touborg) 

45 år som bondekone har givet stof til eftertanke: 
 om livet på landet før 

i et kulturhistorisk perspektiv 

 om forholdene i dag 
miljømæssigt og kulturmæssigt 

 hvad bringer fremtiden 
sådan som bondekonen ser det 

12. marts 

 
Humlebierne 

Anne Grethe Christensen og 3 andre sangglade 

fra Kjellerup og Viborg underholder med gode 
gamle danske ørehængere, syng-med-sange - lidt 

show og historier. Humlebierne var så gode sidst, 
de optrådte for os, at de fortjener en gentagelse 

og et større publikum.  
Kaffe & kage 50,- 
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