
Det sker i 
Funder Kirkeby Forsamlingshus  

Skærskovvej 12A 
8600  Silkeborg 

26.09.2018 - 13.03.2019 

 Onsdage i ulige uger - med 1 undtagelse 

Kl. 13.30 - med 2 undtagelser 

Kaffe & Kage 25,-  med 1 undtagelse 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 



26. september 

 

Høstgudstjeneste i Funder Kirke   Kl. 14.00 
Præst: Kresten Thue Andersen.  
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsam-
lingshuset - uden konfirmander i forsamlingshuset. 

10. oktober 

 

Spardamer                                                            spardamer.dk 
Helga Christensen fra Horsens & Susan Himmelstrup fra Egå 
- to glade piger i deres bedste alder, der holder af at optræ-
de, synge, lave revy, og give publikum en glad oplevelse. 
Programmet er sammensat af gode danske viser,  - alvorlige, 
fornøjelige, kække og eftertænksomme - støvet lidt af for at 
give dem et mere tidsmæssigt udtryk. 

24. oktober 

 

Færøerne                                                    margaret-skovsen.dk 

Margaret Skovsen fra Gjern fortæller og viser billeder om 
Færøerne - det lille øsamfund i Golfstrømmen langt mod 
nord - på højde med Sydgrønland og Alaska. Vi får indblik i 
historien, kulturen og levegrundlaget. Vi kommer bl.a. på 
fjeldvandring, fuglekig, blomsteropdagelse og byvandring. 

7. november 

 

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

21. november 

 

Benny Andersen                                           flemmingbaade.dk 

Flemming Både fra Viby J. - professionel musiker, trouba-
dour og foredragsholder - fortæller om Benny Andersen og 
vi synger nogle af hans dejlige sange. 

5. december 

 

Julefrokost       Kl. 11.30      
Invitation udsendes særskilt. 

 
 

6. januar Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke    Søndag kl. 13.30 
Præst: Kresten Thue Andersen.  
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsam-
lingshuset. 
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16. januar 

      

Syng dig glad 
Hans Asbjørn & Erling Fisker - to garvede ”spillemænd” fra Fun-
der Kirkeby - spiller harmonika og du synger dig glad. 
Jo højere du synger, jo gladere bliver du og harmonikaspillerne. 

30. januar 

   

Karen Blixen, liv og skæbne 
Pastor emeritus Ejnar Stobbe fortæller om  den verdensberømte 
danske forfatterinde og hendes kamp for at forstå det liv, hun 
fik. Hun var på samme tid var meget moderne og meget gam-
meldags. Der var både eventyr og tragedie i hendes liv - og en 
bestandig kamp for at fastholde livets storhed trods de skæbne-
svangre tab. Både hendes liv og forfatterskab handler om denne 
kamp. 

13. februar Generalforsamling 
Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag 5. februar. 
Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren. 
Husk en lille pakke af beskeden værdi. 
Kaffe & lagkage - gratis 

27. februar 

 

40 år i politiet og 20 år i Silkeborg byråd 
Lars Faarup er tidligere politiassistent bl.a. i Grøndland og nuvæ-
rende byrådsmedlem og næstformand i Sundheds- og Ældreud-
valget. Har vi mon noget at spørge ham om ? 
Vi får indblik i hans arbejde hos ordensmagten og på den lokal-
politiske scene. Vi kan ikke læse alt i avisen. 

13. marts 

 

Fars to grise                                                                    farsgrise.dk 

Else Pihl fra Virklund spiller harmonika og synger. Karen Lund fra 
Hasselager spiller violin, ukulele, benfløjte og synger. Det er et 
godt grundlag for en festlig eftermiddag med fællessang til skøn-
ne og kendte sange fra den nye og gamle danske “sangbog” samt 
underholdning med nordiske og irske folkemelodier, middelalder
-sange samt historier fra Else og Karens mange år på den musi-

kalske landevej. Måske får vi også en forklaring på duoens navn. 
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Samværet med andre har samme høje værdi,  



 

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 var 8. august 

Bestyrelsen - efter generalforsamlingen 2018 

Anker Sørensen 5188 6012 Formand 

Kirsten Riis 8685 1015 
4058 0315  

Næstformand 

Inger Buchreitz 8685 1128 
2078 5128  

Kasserer 

Mona Fisker 2130 6627 Sekretær 

Nora Johansen 8681 3420 
6062 6225  

Medlem 

Side 4/4 09.08.2018 

Danske Seniorer Funder 
Anker Sørensen (Formand) 

Svanevej 2  1.th. 
8600 Silkeborg 

5188 6012 
anker-s@privat.dk 


