
 

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 gummistøvler kan også være 

en meget fin ”spilledragt”. 

Et 5-mandsudvalg, med Mona Fisker som bestyrelsens repræsentant, står for 

alt det praktiske.  

Krolfen holdt sommerferie i juli  - første gang efter ferien: 10. august. 

Kommunen har nedprioriteret græsslåning, hvor der ikke spilles fodbold, men 

der arbejdes stadig på at finde en løsning, så vi kan være sikre på at græsset er 

egnet til krolfspil.  

Bestyrelsen - efter generalforsamlingen 2016 

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 
Funder Kirkeby Forsamlingshus  

Skærskovvej 12A 
8600  Silkeborg 

28.09.2016 - 15.03.2017 

 Onsdage i ulige uger - med 1 undtagelse 

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 

Tidl. Funder Pensionistforening 



28. september 
 

Kendte Klange og Sange 

Bente Neergaard og Vagn Koldby fra Århus underholder os 
med glade, sjove og tænksomme viser og sange om kærlig-
hed og om livet på godt og ondt.  Sangenes tilblivelse forkla-
res, og du kan sikkert synge med på de fleste. 

12. oktober 
 

Høstgudstjeneste i Funder Kirke  Kl. 14.15  

Præst: Kresten Thue Andersen.  
Denne gang sammen med konfirmanderne, som også invite-
res med til hyggelig sammenkomst og kaffe/sodavand i For-
samlingshuset efter gudstjenesten.  

26. oktober 
 

Min dag med dronningen 

Annelise R. Sørensen fra Funder fortæller og viser billeder 
fra Dronning Margrethes besøg i Silkeborg i forbindelse med 
indvielsen af Tollundmandens nye hus på museet. 
Hvad gik der forud - bl.a. sikkerhed, bombehunde og hvor 
kunne man købe de cigaretmærker, som Dronningen og 
Prinsen ryger.  

9. november 
 
 

Lotterispil 

Årets store spillebegivenhed, hvor pladen ikke behøver at 
være fuld, for at give gevinst. 

23. november 
 

Billeder fra USA 
Henning Kristensen fra Virklund viser billeder fra sine 14 rej-
ser til USA. Vi kommer bl.a. til Den Forstene Skov, Yellow-
stone Parken, Grand Canyon, San Fransisco, Washington og 
mange andre steder. 

7. december 
 

Julefrokost       Kl. 11.30      

Invitation udsendes særskilt. 

  

8. januar Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke  

Søndag kl. 13.30 
Præst: Kresten Thue Andersen.  
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsam-
lingshuset. Side 2/4 
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18. januar 
 

Syng dig glad 

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

1. februar 

      

Kvindelig radiotelegrafist til søs  

80-årige Marie Finne fra Løjt Kirkeby var en af de første kvindeli-
ge radiotelegrafister til søs i en stærkt mandsdomineret verden, 
og hun var den første hos rederiet J. Lauritzen. 40 år på havet 
har givet rigeligt stof til en levende og spændende beretning om 
livet og oplevelser om bord og i de mange fremmede havne - på 
godt og ondt. Ind imellem har der også været tid til at være præ-
stekone. 

15. februar 

   

Generalforsamling 

Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag 7. februar 
2017. 
Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren. 
Husk en lille pakke. 
Kaffe & lagkage - gratis 

1. marts 
 

Hostrup og hans sange 

Pastor emeritus Ejnar Stobbe fortæller om Hostrup (Silkeborgs 
første præst) og hans sange. 
Organist i-fuld-vigør Bo Kirkegaard  akkompagnerer på klaveret, 
når de velkendte sange synges.   

15. marts 
 

Hønsesnak og hanegal 
Et dunlet og æggevidende foredrag om livet. 

Hvad kan vi lære om os selv ved at kigge ind i hønsegården ?  
Anni Gamborg og Else Marie Drost (tidl. Funder) fra Gl. Ullits stil-
ler skarpt på den måde, vi mennesker vælger at leve vores liv på. 
De tager os med på en munter, eftertænksom og ganske uviden-
skabelig rejse med billeder, fortællinger og fællessange, som føl-
ger hønen og mennesket fra fødsel til død. 
Kaffe og kage 50,- 
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Tak for denne sæson 


