
Gåture 
Onsdage i lige uger - første gang 3. 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 
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Det sker i 

Forsamlingshuset - med 1 undtagelse 

Skærskovvej 12A 

Funder Kirkeby 

24.09.2014 - 11.03.2015 
 

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 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 



24. september 

 
Nemme penge 

Finn Holm fra Silkeborg - forfatter og pensione-

ret efterforsker i Rigspolitiets rejsehold - beretter 
bl.a. om international narkotikahandel, hash-

smugling, internationalt politisamarbejde, og om 
brødrene Nielsen, der fik konfiskeret 40 millioner 

kroner, fik langvarige fængselsstraffe, men 
som samtidig fik et venskab med den mand, der 
konfiskerede deres millioner og sendte hele fami-

lien bag tremmer. 

8. oktober 

 
Høstgudstjeneste i Funder Kirke 

Præst: Kresten Thue Andersen.  

Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe 
i Kirkehuset.  

22. oktober 

 
Et år i vildmarken  

Lars Nyhuus Henriksen fra Vrads og hans familie 
flyttede til en øde svensk fjeldskov med bjørne 

og rensdyr som nærmeste naboer for at leve i- 
og af naturen i et år. Det er en beretning om li-
vet med vandspand, brændekomfur, midnatssol 

og 33 graders isnende kulde, nærvær og tid til at 
lære sig at overleve / leve, hjemmeundervisning, 

mødet med samerne, bjørne og ulve og hyggeli-
ge stunder foran brændeovnen. 

5. november 

 

 

Lotterispil 

Årets store spillebegivenhed, hvor pladen ikke 

behøver at være fuld, for at give gevinst. 

19. november 

 

 

Modeshow 

Det er 3 år siden Senior Shop var her sidst, så 
måske skal du glæde dig selv med noget nyt tøj. 

Senior Shop - Danmarks største mobile tøjkæde 
- ruller en komplet tøjbutik ind i Forsamlingshu-
set med sæsonens nyeste kollektioner fra nogle 

af de største tøjleverandører.  

3. december 

 
Julefrokost       Kl. 11.30      

Invitation udsendes særskilt 
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 2015    2015      Godt nytår !     2015    2015  

14. januar Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke 

Præst: Kresten Thue Andersen.  

Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i 
Forsamlingshuset. 

28. januar 

 
Syng dig glad - igen med Mie 

Erling Fisker spiller harmonika og Mie (Anne Marie 
Tind - tidl. Funder) synger og spiller harmonika.  

(Hans Asbjørn er optaget andetsteds) 

11. februar 

      

De Hvide Busser fra Røde Kors 

Arne Doktor fra Ans fortæller om  Folke Bernadot-
tes redningsaktion, som reddede tusindvis af nor-

ske og danske fanger ud af Hitlers dødslejre. 
Arne Doktor har personligt kendt en vognmand, 
som deltog, og fortæller hvad vognmanden har 

berettet om sine barske oplevelser under Røde 
Kors-aktionen i Tyskland. 

25. februar 

      § § § 

Generalforsamling 

Forslag skal være formanden i hænde senest tirs-

dag 17. februar 2015. 
Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren. 

Husk en lille pakke. 
Kaffe & lagkage - gratis 

11. marts 

 
Citrondrengen, Kurt Pedersen fra Give underhol-

der os med sang og musik. 
Bag navnet "Citrondrengen" gemmer sig en mo-

den herre på 63 år, som i mange år har huseret 
på de danske landeveje med at spille og synge på  
dansk, svensk, engelsk og tysk. Han har sang-

hæfter med, så alle kan synge med og bidrage til, 
at vi får en festlig afslutning på sæsonen. 
Kaffe og kage 50,- 
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Tak for denne sæson 


