Krolf
½ kroket + ½ golf = Helt sjovt

Tidl. Funder Pensionistforening

Onsdage i lige uger kl. 9.30
Idrætspladsen ved Forsamlingshuset

27.09.2017 - 13.03.2018

(Der er ikke adgang til Forsamlingshuset)

Onsdage i ulige uger - med 2 undtagelser

Foreningen stiller de nødvendige spillerekvisitter til rådighed.
Der kræves ingen speciel påklædning - regntøj og gummistøvler kan også være

Kl. 13.30 - med 2 undtagelser

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: 9. august.
Kommunen har nedprioriteret græsslåning, hvor der ikke spilles fodbold, men
det ser ud til, at der er kommet en rimelig ordning, så græsset igen er velegnet

Kaffe & Kage 25,- med 2 undtagelser

til krolfspil.

Det sker i
Funder Kirkeby Forsamlingshus
Skærskovvej 12A
8600 Silkeborg
Bestyrelsen - efter generalforsamlingen 2017

03.08.2017

Anker Sørensen

8685 1012
5188 6012

Formand

Nora Johansen

8681 3420
6062 6225

Næstformand

Inger Buchreitz

8685 1128
2078 5128

Kasserer

Mona Fisker

2130 6627

Sekretær

Kirsten Riis

8685 1015
4058 0315

Medlem

Mennesker mødes
Venskaber gødes

Danske Seniorer Funder
Anker Sørensen (Formand)
Fårdalsvej 3
8600 Silkeborg
8685 1012
5188 6012
anker-s@privat.dk
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27. september Høstgudstjeneste i Funder Kirke

7. januar Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke Søndag kl. 13.30
Præst: Kresten Thue Andersen.
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsamlingshuset.

Præst: Kresten Thue Andersen.
Igen sammen med konfirmanderne, som også inviteres med
til hyggelig sammenkomst og kaffe/sodavand i Forsamlingshuset efter gudstjenesten.

17. januar Syng dig glad
11. oktober Kai & Sten
Kai & Sten Rasmussen fra Ry underholder med musik og
sang.
Repertoiret spænder vidt fra Ib Schønberg over Beatles til
Kim Larsen, og der er garanti for rigtige syng-med-sange.

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

31. januar Tulipaner og Holland
Arne Doktor fra Ans fortæller om Hollands tulipaner og de mange andre spændende og flotte ting, som landet byder på.
Hvis der er stemning for det, arrangeres en tur til Holland sidst i
april, med Arne Doktor som rejseleder.

25. oktober Sundhed & Seniorliv
Arne Rolighed fra Risskov - tidligere sundhedsminister og
direktør i Kræftens Bekæmpelse, nuværende næstformand i
Danske Seniorer - holder foredrag med emnet:
Vi bliver ældre og ældre – for 100 år siden blev vi 60 år, i dag
bliver vi 80 og vore oldebørn bliver 100 år i gennemsnit.
Hvad er forklaringen på at vi bliver så gamle?
Er vi stadigvæk udfordret på sundheden i seniorlivet, og kan
vi selv gøre noget ved det ?
Foredraget krydres med anekdoter.

14. februar Generalforsamling
§§§

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

28. februar Danmarkshistorie og røverhistorier
8. november Lotterispil

Med sin erfaring som landmand, journalist, arrangør af kultur- og
oplevelsesrejser, arbejde i Egypten og Canada, og 25 år som direktør i andelsbevægelsen, vil Jørgen Lund Christiansen fra Vestermølle bl.a. fortælle om Vestermølle og andelsbevægelsen.
Det krydres med danmarkshistorie og nogle røverhistorier. Mon
ikke også vi får nogle historier ude fra 'den store verden'.

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

22. november Penge lugter
Tolder Per Andrén fra Lemming fortæller om sit arbejde
med bl.a. at opsnuse penge. Han snuser dog ikke selv - det
gør hans hund Midas, som er en Danmarks 3 pengehunde.
Måske har du mødt Per og Midas i Billund Lufthavn. Per har
været toldet siden 1984 og har nået at pensionere 3 narkohunde.

13. marts Klitdrengene Tirsdag kl. 19.00
Klitdrengene fra Hvide Sande giver os suset fra Vesterhavet.
De synger om livet ved det hav, som både kan være utrolig
smukt og overordentligt barskt. De har måske ladet sig inspirere
af Fisker Thomas og Tørfisk.
Spænd sydvesten og få denne festlige afslutning på sæsonen.

6. december Julefrokost

Kl. 11.30
Invitation udsendes særskilt.
2017

Kaffe og kage 50,-

Samværet med andre har samme høje værdi,
uanset emnerne.

2018
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