
 

Krolf 
½ kroket + ½ golf = Helt sjovt 

 
 

Onsdage i lige uger kl. 9.30 

Idrætspladsen ved Forsamlingshuset 

(Der er ikke adgang til Forsamlingshuset) 
 

Foreningen stiller de nødvendige spillerekvisitter til rådighed. 

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 5. august. 

Kommunen har nedprioriteret græsslåning, hvor der ikke spilles 

fodbold, men der arbejdes på at finde en løsning, så vi kan væ-

re sikre på at græsset er egnet til krolfspil.  

Bestyrelsen - efter generalforsamlingen 2015 

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  

Skærskovvej 12A 

Funder Kirkeby 

23.09.2015 - 17.03.2016 
 

 Om onsdagen - ulige uger - med 2 undtagelser 

Kl. 13.30 - med 2 undtagelser 

Kaffe & Kage 25,-  med 2 undtagelser 

Danske Seniorer Funder 
Anker Sørensen (Formand) 

Fårdalsvej 3 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 8685 1012 

anker-s@privat.dk 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 



23. september 
 

Hvem er Danske Seniorer ? 

Hovedorganisationen Danske Seniorer er den væ-
sentligste årsag til, at vi skiftede foreningsnavn 
på generalforsamlingen 2015. 
Hvilken betydning har Danske Seniorer for sam-
fundets pensionister, og hvad kan vi bruge Dan-
ske Seniorer til, og hvad kan de bruge os til ? 
Hvilke aktiviteter er der i Danske Seniorer ? 
Det og meget andet giver udviklingskonsulent  
Annette Schiøler os svaret på. 

7. oktober 
 

Høstgudstjeneste i Funder Kirke kl. 13.30 

Præst: Kresten Thue Andersen.  
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i 
Forsamlingshuset.  

21. oktober 
 

Hvad kan vi bruge kommunen til ? 

Vi kommer alle i berøring med kommunen på en 
eller anden måde. Det kan f.eks. være: 
 Hjemmehjælp/hjemmepleje/hjælpemidler 
 Sundhed, forebyggelse, træning, aktiviteter 
 Digital post / ikke digital post 
 Kommunens hjemmeside, IT-cafeer 
Sektionsleder Hanne Jensen fortæller os hvad vi 
er berettigede til og hvordan vi finder rundt i sy-
stemet. 

4. november 
 
 

Lotterispil 

Årets store spillebegivenhed, hvor pladen ikke be-
høver at være fuld, for at give gevinst. 

18. november 
 

Syng dig glad 

Hans Asbjørn & Erling Fisker spiller harmonika og  
du synger dig glad. 
Jo højere du synger, jo gladere bliver du. 

2. december 
 

Julefrokost       Kl. 11.30      

Invitation udsendes særskilt. 
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2015     2016    

10. januar Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke  

Søndag kl. 13.30 
Præst: Kresten Thue Andersen.  
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i 
Forsamlingshuset. 

20. januar 
 

Jørgen Trosborg   

Silkeborgs berømte verdensmesterpølsemand for-
tæller om sit liv og sine oplevelser - bl.a. en peri-
ode som indbygger i Funder Kirkeby. 
Udgangspunktet er den bog, han har udgivet. Bo-
gen kan købes for 50 kr. og beløbet går til cancer-
ramte børn. 

3. februar 

      

Blandt godtfolk og andre originaler 

Der bliver brug for smil og latter, men også efter-
tænksomhed når journalist Per Hansen, TV2 Midt-
Vest, fortæller og viser filmklip med skæve per-
sonligheder, som han har mødt på sin vej og lavet 
TV-programmer med. Bl.a. motorcyklisten Bulder, 
som nogle sikkert husker. 

17. februar 

   

Generalforsamling 

Forslag skal være formanden i hænde senest tirs-
dag 9. februar 2016. 
Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren. 
Husk en lille pakke. 
Kaffe & lagkage - gratis 

2. marts 
 

Forandringer i Funder 

Pastor emeritus Ejnar Stobbe giver et tilbageblik 
på 36 års arbejde og kærlighed til Funder - og et 
fremblik! 

17. marts 
 

Cabaret  Torsdag   Kl. 19.30  

Pottemageregnens Amatørteaterforening fra Sor-
ring leverer en festlig og underholdende cabaret-
forestilling.  
Invitation udsendes særskilt, når indholdet i caba-
reten er fastlagt. 
Kaffe og kage 50,- 
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Tak for denne sæson 


