
Det sker i 

Funder Kirkeby Forsamlingshus  

Skærskovvej 12A 

25.09.2019 - 25.03.2020 

 Onsdage i ulige uger  

Kl. 13.30 - med 1 undtagelse 

Kaffe & Kage 25,-  med 1 undtagelse 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 

Mennesker mødes 

Venskaber gødes 
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25. september 

 

Høstmarked og sang 
Har du noget fra din have eller dit køkken eller dit hobby-
rum, som du gerne vil forære væk eller sælge - eller bare 
noget du gerne vil prale af ?  Grøntsager, frugt, blomster, 
planter, brød, kager, syltetøj  osv.  Så tag det med. Kom i lidt 
god tid, så der er tid til at give dine produkter en god place-
ring. 
Else Christensen - medlem her i foreningen - akkompagnerer 
vores sangudfoldelse til højskolesangbogen. 
Uanset om du bidrager med produkter eller ej, får du en god 
og hyggelig eftermiddag. 

9. oktober 

 

Island  
Jens Kirk Graversen - medlem her i foreningen - fortæller og 
viser billeder fra sine 5 besøg hos gode venner i Island. 
Jens har besøgt Vestmannaøerne, kørt på snescooter på 
Snæfellsjökull, besøgt geotermiske hotspots og oplevet en 
masse andre spændende ting. Undervejs fortæller Jens om 
Islands historie og om hverdagslivet i Island. 

23. oktober 

 

Hva’                                                               www.audika.dk 
Audika (Oticon) fortæller om hørelse - bl.a. hvordan du hø-
rer bedre med hjernen. Hvad betyder god hørelse for din 
hjerne, din mentale sundhed og livskvalitet?  Hvad er de før-
ste symptomer, du skal være opmærksom på?  Hvad kan du 
selv gøre for din hørelse og din hjerne? Du kan få testet, om 
din hørelse trænger til en rigtig høreprøve. 
Som medlem af Danske Seniorer får du 15% rabat på egen-
betalingen på høreapparater hos Audika. 

6. november 

 

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

20. november 

 

Sangeftermiddag 
Organist/pianist Inger Brønholt fra Silkeborg giver os en glad 
sangeftermiddag, hvor vi synger kendte og mindre kendte 
sange fra Højskolesangbogen (også årstidssange) og får lidt 
fortælling om nogen af dem + en afdeling, hvor vi vælger 
vores egne yndlingssange.  

4. december 

 

Julefrokost       Kl. 11.30      
Invitation udsendes særskilt. 

  

2019     2020    



15. januar Cambodja 
Anne Spaabæk Dippel fra Funder fortæller om sine oplevelser og 
indtryk fra 3 måneder i Cambodja som volontør, udsendt af Dan-
mission fra Silkeborg Provsti. Annes opgave var bl.a. at undervise 
unge og være en del af den kristne kirke i Cambodja.  
Hvad er der sket i Cambodja siden Pol Pot og De Røde Khmerer ? 
(Anne har været ungeborgmester i Silkeborg) 

29. 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. 

12. februar 

   

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

26. februar Demens 
Mette Lysdal, som er demenskonsulent i Silkeborg Kommune 
(bl.a. i Funder), fortæller om demens og den hjælp og støtte, 
man kan få fra kommunen - både  demensramte og pårørende. 
Hvad er det for en sygdom?  Hvordan viser den sig?   Hvad gør 
jeg, hvis jeg har mistanke om demens?  Kan jeg selv gøre noget 
for at forebygge demens?  Hvad kan jeg gøre, hvis en i min om-
gangskreds eller familie rammes? Hvad bør man tænke på gene-
relt i et lokalsamfund, for ikke at gøre demens til et tabu, men i 
stedet integrere, så et menneske der bliver ramt af denne syg-
dom stadig føler sig tryg og værdsat i lokalsamfundet? 

11. marts 

 

Orkideer                                                 www.orkidekultur.com 
Knud Nielsen fra Dagnæs Orkidekultur fortæller og viser billeder 
om orkideer - hovedsageligt fra Venezuela. 
Vi kan købe Knuds flotte orkideer til gartneripris. 

25. marts 

 

Perler fra vores skatkammer                   www.piano-musik.dk 
Lena Pape og Samuel Frederiksen fra Silkeborg underholder os  
med muntre fortællinger om skæve eksistenser, finurlige sange 
forfattet af Samuel, drillerier, fællessang og solosang. Det hele 
krydres med spændende billeder. Hermed er der lagt op til en 
munter eftermiddag med motion for latter- og sangmusklerne. 
Pas på! Lena er wendelbo ... de kan være farlige! 
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§ § §          

Samværet med andre har samme høje værdi,  

uanset emnerne. 



Krolf 

½ kroket + ½ golf = Helt sjovt 
Onsdage i lige uger kl. 9.30 

Idrætspladsen ved Forsamlingshuset 
- nu med 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 7. august 

Bestyrelsen - efter generalforsamlingen 2019 

Anker Sørensen 5188 6012 Formand 

Kirsten Riis 4058 0315  Næstformand 

Inger Buchreitz 2078 5128  Kasserer 

Mona Fisker 2130 6627 Sekretær 

Nora Johansen 6062 6225  Medlem 
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Danske Seniorer Funder 
Anker Sørensen (Formand) 

Svanevej 2  1.th. 
8600 Silkeborg 

5188 6012 
anker-s@privat.dk 

Arrangementer i Danske Seniorer, Kreds Østjylland 
For alle foreningsmedlemmer. Der kommer særskilte invitationer. 

17.09.2019  
13.30 – 15.30  

Optakt til kongressen 
 

Med landsformand Per K. Larsen 
 

07.11.2019 
13.30 – 15.30  

Fuldmagter, værgemål 
og testamenter   

Temamøde med en advokat 

27.02.2020 
10.30 – 15.30  

Kredsgeneralforsamling 
med Kim Larsen 

Med frokost og Flemming Baade 
med Kim Larsen-tema 

Du kan se mere om Danske Seniorer på: www.danske-seniorer.dk 


