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Små konfirmander
De små konfirmander fra 3.
klasse i Kragelund medvirker i familiegudstjenesten
palmesøndag den 29. april
kl. 10.30 i Kragelund Kirke.

Konfirmanderne
Ekskursion til Viborg
I år har vi en flok vide
begærlige konfirmander,

Babysalmesang
Opstart tirsdag den 17. februar
kl. 10.30 i Kragelund Kirke
Opstart onsdag den 18.
februar kl. 10.30 i Funder
Kirke
Se omtalen inde i bladet

Højskoleeftermiddage
i Kragelund
Mandag den 23. februar
kl.14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter
Hans Jørgen Hansen, Engesvang, syntes det var lidt
latterligt, da Folkekirkens
Nødhjælp for nogle år siden
lancerede kampagnen "Gi'

som har gennemgået en
masse forskellige aktiviteter i
løbet af foråret. Blandt andet
skal vi på ekskursion torsdag
den 9. april alle elever fra 7.
klasse til Viborg med både
lærere og præst.
Nabohjælp eller
borddækning
Nogle konfirmander står for
det praktiske med at lave
mad, dække bord til fælles-

en ged". Men så kom han på
en studierejse til Uganda,
hvor han besøgte Mary og de
geder, hun har fået med hjælp
fra gavmilde danskere. Hans
Jørgen Hansen fortæller om
sit møde med Mary, hendes
geder og en større forståelse
for ulandshjælp.
Kom og vær med! Alle er
velkomne!
Kaffe og småkager kan købes
for 10 kr.
Medbring selv kop
Kragelund sogns menighedsråd

Kirkehøjskole
Onsdag den 25. februar
kl. 19.30: Kragelund
Konfirmandstue

spisningen skærtorsdag.
Andre konfirmander
deltager i ”Giv en time til
din nabo”. Det betyder, at
en eller to af konfirmanderne måske ringer på din
dørkokke mandag, tirsdag
eller onsdag før påske og
tilbyder hjælp til en opgave
i huset eller haven imod
et bidrag til indsamlingen
skærtorsdag. Vi håber på
gode hjælpere og naboer.

Lørdag den 7. marts
kl. 9.00-13.00: Sejling
Konfirmandstue
”Hvad tror du på – tro og
ideologi”
Denne vinters kirkehøjskole
kommer til at byde på foredrag og samtale om tro og
ideologi i vor tid.

Film der berører os
”De andres liv”
Torsdag den 19. februar 2015
kl. 19.00 i Kirkehuset ved
Funder Kirke.
Filmen præsenteres af menighedsrådsmedlemmerne Per
Graversen og Mette HahnPedersen, samt sognepræst
Kresten Thue Andersen.

Møder & koncerter
De andres liv (originaltitel: Das
Leben der Anderen) er en tysk
film fra 2006 af instruktøren
Florian Henckel von Donnersmarck.
Østberlin, 1984. Wiesler er
stasi-agent, uhyre partiloyal
og pønser på at blive til noget
stort indenfor systemet. Derfor slår han til, da han får til
opgave at overvåge den intellektuelle forfatter Dreyman
og hans kæreste, for det er en
operation, som de allerhøjeste
kredse satser stort på. Men
Wiesler havde ikke forventet,
at han ville blive tiltrukket af
Dreymans verden. Det bliver
til sidst uundgåeligt for ham
at vælge side, med store og
uoverskuelige konsekvenser.

daglige brød” Dette ordvalg
refererer til fadervor og vi vil
på vegne af verdens fattigste
bede sognebørnene om i de
2 sogne at give et bidrag til
indsamlingsbøsserne og dermed flere penge til verdens
fattigste.
Vi beder også om, der blandt
sognebørnene skulle være
nogle som denne søndag
kunne afse 2-3 timer som
indsamlere. Skulle nogle have
interesse for at være indsamlere i Kragelund kontaktes
Else Krog Andersen på tlf. 21
35 42 71 og i Funder kontaktes jeg på tlf. 31752924 eller
mail : n-b-t@ mail.tele.dk

Funder sogns Menighedråd

Niels B Thomsen

Musikalsk Legestue
Fredag den 6. marts samt
torsdag den 12. og 19. marts
i Kragelund Kirke:
Tirsdag den 5., 12., 19. og 26.
maj samt tirsdag den 2. og 9.
juni i Funder Kirke
Se omtalen inde i bladet

Sogneindsamlingen i
Kragelund og Funder
sogne
Søndag den 8. marts 2015.
Traditionen tro er der sogneindsamling i Kragelund og
Funder sogne den 2. søndag
i marts.
Temaet for indsamlingen dette år lyder ”Giv os i dag det

På Kragelund menighedsråds og
Funder menighedsråds vegne

Højskoleeftermid
dage i Kragelund
Mandag den 9. marts kl.14.00
– 16.00 i salen på Kragelund
Plejecenter
Fra ghettoen til landet: Kresten Thue Andersen fortæller
lidt om sin baggrund, sine
tanker og ideer for sit præstearbejde og lidt om hvordan
det har været at slå sig ned i
Kragelund præstegård, begynde at lære sognet at kende
og at samarbejde med 2 andre
præster.
Kom og vær med! Alle er
velkomne!
Kaffe og småkager kan købes
for 10 kr.
Medbring selv kop
Kragelund sogns menighedsråd

Årets gang i kirkerne
Søndag den 15. marts, kl.
10.30 i Funder Kirke
Søndag den 12. april, kl. 10.30
i Kragelund Kirke
Ved alle Danmarks kirker
skal menighedsrådet hvert år
afholde et møde, hvor man
redegør for de opgaver og
udfordringer, den enkelte
kirke arbejder med.
Derfor indbyder vi her til en
let kirkefrokost og et hyggeligt samvær i Kirkehuset
og Konfirmandstuen efter
gudstjenesten h.h.v. den 15.
marts og 12 april. Gudstjenesten begynder kl. 10.30 og
arrangementet umiddelbart
derefter.
Vi vil orientere om menighedsrådenes arbejdsopgaver
og visioner. Det er både de
kirkelige aktiviteter og varetagelsen af kirkegården – alt
hvad menighedsrådene har
under sig lige nu, og hvad
vi kan se som kommende
opgaver.
Og som en vigtig ting - man
er velkommen til at stille
os spørgsmål! Vi vil gerne
indbyde til en åben debat om

OBS! OBS! OBS!
Deadline
Sidste frist for indsend
else af stof til sommer
ens kirkeblad er tirsdag
den 7. april 2015
Redaktionen
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Sogneudflugt ”Abra
hams børn” – udstil
ling om tro og funda
mentalisme
Tirsdag den 17. marts kl. 19
I år arrangerer vi en fælles
sogneudflugt for hele storpastoratet. I forlængelse af
kirkehøjskolens tre foredrag
om tro og ideologier, vil vi
sammen tage ind og se Jens
Galschiøts kunstværk på
Silkeborg Bad. Udstillingen
hedder ”Abrahams børn” og
handler om jødedom, islam
og kristendom. Ved hjælp
af en lang række citater fra
Torahen, Koranen og Bibelen
tvinger Galschiøt os til at tage
stilling til, om fundamentalismen udspringer af religionerne selv eller skyldes vores
misbrug af dem?
Efter udstillingen tager vi hen
og drikker kaffe på en af de
silkeborgensiske cafeer.

Vi arrangerer samkørsel ind
til udstillingen. Entreen tager
menighedsrådene sig af, men
kaffen skal man selv betale.
Ønsker du at deltage i årets
sogneudflugt skal du henvende dig til Bo Bergholt Grymer
(bobg@km.dk / 23833055)
senest den 10. marts.

Højskoleeftermiddage
i Kragelund
Mandag den 23. marts
kl.14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter
Engesvang seniororkester:
Vi slutter sæsonen af med
nogle festlige timer sammen
med Engesvang Seniororkester og Torben Sørensen,
der nu igennem 5 år har fået
opbygget et stort repertoire af
de gode gamle melodier, som
alle kender. Vi er 16 seniorer,
der kan lide at spille sammen,
og den fornøjelse smitter.
Kom og vær med! Alle er
velkomne!
Kaffe og småkager kan købes
for 10 kr. Medbring selv kop
Kragelund sogns menighedsråd

”Påskemusik
gudstjeneste”
Tirsdag den 24. marts kl.
19.30 i Kragelund Kirke
En fin musikalsk optakt til
påsken, hvor vi med ord,
sang og musik vil sætte fokus
på påskens begivenheder og
sætte dem i sammenhæng.
Programmet kommer til at
rumme fællessang, korsang,
musik og tekstlæsninger fra
Bibelen.
Voksenkoret medvirker sammen med sognepræst Kresten
Thue Andersen og organist
Bo Kirkegaard

Vi spiser sammen
til påske
Skærtorsdag den 2. april, fællesspisning med indsamling
Konfirmanderne og Forsamlingshuset indbyder alle i
Kragelund og Funder til fællesspisning.
Aftenen begynder med gudstjeneste i Kragelund Kirke kl.
17.00

Møder og konferencer
Fællesspisning i Kragelund
Forsamlingshus fra kl 18.00
– ca. 21.00. Menuen består
af lam og gode pølser med
tilbehør, som konfirmanderne
medbringer. Fællessang med
sange af bl.a. Kim Larsen,
Beatles eller nogle af vor tids
unge musikere.
Det er gratis at deltage. I
stedet for at man betaler for
maden, samler konfirmanderne ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Man kan således
give en ’ged’, et ’bistade’, en
’sæk ris’, en ’fodbold’ eller ’10
høns’ som bæredygtig hjælp
til mennesker steder i verden,
som har behov for grundlæggende hjælp.

“Kamp må der til”
– Drama i kirken
med Kaj Munk

Tirsdag den 12. maj kl. 19.3021.00 i Funder Kirke

Onsdag 22. april kl. 19.30 i
Funder Kirke
Ved skuespiller Christian
Steffensen
Gudstjeneste med dramatisering af Kaj Munk og fællessalmer. Man kommer til at
opleve tekster fra en tid med
kraftige politiske modsætninger.
Se omtalen inde i bladet

Børnesang og
brunch
Lørdag den 25. april kl. 10.00ca. 12.00 i Kragelund Kirke og
Konfirmandstuen.
Nyt tilbud for familier med
mindre børn.
En halv time i kirken med sang
og musik ved musikpædagog
Lissy Braüner og derefter en let
brunch i Konfirmandstuen.
Se omtalen inde i bladet

En ged giver kød, mælk,
skind og penge til fattige familier. Høns i haven
forbedrer hverdagen for de
fattigste. Bistader er en bæredygtig indtægtskilde. En bold
skaber fællesskab for udsatte
børn. En benprotese hjælper
mineofre til at få arbejde. En
trædepumpe sikrer fattige
bønder en god høst.
Tilmelding til Kresten
kta@km.dk (eller 5115 2677)
inden den 20. marts.

”Syng sommeren ind”

Børn laver kunst i
Funder Kirke
Onsdag den 6. maj kl. 19.00 i
Funder kirke
Skoleeleverne fra femte klasse i
Funder og Kragelund modtager i foråret en opgave, som har
baggrund i en bibelsk fortælling. De færdige kunstopgaver
bedømmes af Funder Menighedsråd den 6. maj.
Alle er velkomne.
Se omtalen inde i bladet.

Voksenkoret ved Kragelund
og Funder kirker slutter
korsæsonen af med at invitere
alle indenfor til sommersang i
Funder Kirke. Her er der mulighed for at synge en række
af vores dejlige sommersange,
og til at glædes over at kunne
synge sammen med andre i
fællesskab.
Der bliver også lejlighed til at
komme med forslag til sange,
som vi skal synge.
Til en god sangaften hører
også kage, og der vil i løbet af
aftenen være en pause, hvor
man kan få et stykke god kage
og en kop kaffe til. (Kage og
kaffe mm. koster 20 kr.)
Mød op og vær med til at
fylde kirken med sommersang. Vel mødt.
Voksenkoret og Bo Kirkegaard
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Torsdag den 14. maj 2015
kl. 10.00
Vi er nu atter nået søen rundt
til Engesvang. Vi mødes ved
Søbreddens ’kirke’, som vil
ligge bag Dværgbakken med
parkering på p-pladsen ved
Kragelundvej; man skal blot
følge skiltene. Efterfølgende
vil der være en kop kaffe. Og
man må som vanligt medbringe noget at sidde på og
være rede til al slags vejr, selv
om de i Engesvang satser på
høj sol over Bølling Sø.

Gudstjeneste i
det gamle herreds
konvent
ved Ejnar Stobbe
Funder Kirke onsdag den 27.
maj 2014 kl. 9.00
Præsterne i de to gamle herreder Hids og Lysgaard mødes
to gange årligt til konvent til
fagligt og gemytligt samvær.
Dagen begynder med en gudstjeneste, hvor alle er velkomne!

Herberget
åbningsaften
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00.
Som altid serveres grillpølser
og øl/sodavand i gården, kirkens voksenkor medvirker, og
bagefter fortæller Steen Ancher
over en kop kaffe i Konfir-

mandstuen om sit arbejde med
at markedsføre Hærvejen som
turistmål og sikre bedre faciliteter for vandrere og cyklister.
Se omtalen inde i bladet

Ud i den lyse
sommeraften
Torsdag den 11. juni 2015

Alle mennesker i Funder og
Kragelund inviteres på bustur
ud denne sommeraften. Turen går sydpå til området ved
Brande, hvor vi besøger Uhre
Kirke og indtager aftenkaffe
og kage på et hyggeligt, udvalgt sted.
Tilmelding er ikke nødvendig
Mød bare op; bussen afgår fra
Kragelund Kirke kl. 18.00 og
Funder Kirke kl. 18.15.

Nyt fra Kragelund
og Funder

Børn laver kunst i Funder kirke
Det er fjerde år, at 5. klasserne på de to skoler
deltager i projektet “Børn laver kunst i Funder
Kirke”. Hvert år udskriver menighedsrådet en
kunstopgave, som har relation til både kirken og
skolen. Klasserne udarbejder deres besvarelse i
løbet af foråret.
Kunstværkerne ophænges i Funder Kirke og
præsenteres af klasserne ved et fælles arrangement. Her bedømmer menighedsrådet besvarelserne, og vinderen kåres. Det er menighedsrådets
ønske, at præmien på 10.000 kr. anvendes til en
fælles oplevelse for alle 5. klasser på de to skoler.
Funder menighedsråd modtog i 2010 en arv fra
Sehestedfamilien på 100.000 kr. Det blev dengang besluttet, at anvende pengene til et projekt,
der skal fremme kirke-skole samarbejdet i Funder og Kragelund sogne.
Funder Menighedsråd

Drama i kirken – med Kaj Munk
Funder Kirke onsdag den 22.
april 2015 kl. 19.30

Gudstjeneste med dramatisering af Kaj Munk med orgel
og fællessalmer ved skuespiller Christian Steffensen
Kaj Munk var en af Danmarks berømte digter-præster, som både skrev dramaer
og prædikener. Han er dog
mest kendt for sin kamp mod
nazismen, hvilket blev hans
skæbne, da han blev likvideret lige udenfor Funder, i
Hørbylunde Bakker. Han så
en dyb sammenhæng mellem
teatret og gudstjenesten.
Derfor passer det særligt godt

at høre hans tekster i kirken
– fremført af en skuespiller.
Vi skal opleve stemningen fra
en tid i Danmark med stærke
politiske spændinger.
Denne aften i Funder Kirke
er en opfølgning på dette års
kirkehøjskole med temaet tro
og ideologi. Og den foregriber dette efterårs tema i KK44
”Kamp må der til”. Arrangeret i samarbejde med Lokal
historisk Forening i Funder.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
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Denne vinters kirkehøjskole kommer til at byde på
foredrag og samtale om tro og
ideologi i vor tid

Kaj Munk – troens rid
der – eller énmands
hær i ideologernes tid
Kresten Thue Andersen
Onsdag den 25. februar kl.
19.30 i Kragelund konfirmandstue
Vi skal denne gang se nærmere på Kaj Munk, en kendt

skikkelse i Danmark i en tid
med stærke politiske modsætninger, hvor grundlæggende
værdier og ideologier var til
debat.

Dietrich Bonhoeffer
– teologisk tænker,
pacifist og politisk
modstandskæmper

ten i Funder torsdag den 19.
februar, hvor der vises film
om DDR: ”De andres liv”.
Vi håber på god fælles samtale. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Mette Skaarup Glowienka, Bo
Bergholt Grymer og Kresten
Thue Andersen

Mette Skaarup Glowienka
Lørdag den 7. marts kl. 9.0013.00 i Sejling konfirmandstue
Dietrich Bonhoeffer så det
som kirkens opgave at stikke
en kæp i hjulet på den tyske
statsmagt, når den svigtede
i forhold til at opretholde lov
og ret
Temaet i dette års kirke
højskole passer med filmaf-

Festlig musik til påske og pinse
Til påske og pinse bliver
der mulighed for at høre tre
dygtige gæstesolister ved
gudstjenesterne i Kragelund
og Funder.
Palmesøndag kan man opleve
Mette Holmelund spille klari-

net ved gudstjenesterne.
Påskedag medvirker trompetist Jan Nørgaard fra Engesvang sammen med sangere
fra Voksenkoret.
Pinsedag bliver det fløjtenist
Birgit Sofia Kjær som med-

virker ved gudstjenesterne i
begge kirker.
Bo Kirkegaard

Musik

Musiktilbud hitter hos børnene
Kirken åbner sig for børnene og bliver en musikalsk
legeplads, hvor der lyttes,
synges og opleves med stor
begejstring.
Ved Kragelund og Funder
kirker arbejder musikpædagog, Lissy Bonde Braüner og
organist Bo Kirkegaard med
at skabe gode musikalske
tilbud til børnene. Et frugtbart samarbejde, hvor gode
idéer og erfaringer udveksles,
og hvor glæden ved at give
musikken videre til børnene
er det bærende.
Satsning på musik for de
mindst gør, at alle børn i alderen 0-5 år nu har mulighed
for at være med til sang og
musik i kirken.
Nedenfor følger en kort præsentation af vores forskellige
musiktilbud:

Babysalmesang
En stjernestund for babyer
og forældre med nærvær, ro,
oplevelser, stimulation af børnenes sanser, sang og musik.
Babysalmesang er for børn i
alderen 0-15 måneder.

Nye hold starter i uge 8
Kragelund Kirke. Opstart
tirsdag den 17. februar kl.
10.30
Funder Kirke: Opstart onsdag den 18. februar kl. 10.30
Tilmelding til begge hold
sker til organist Bo Kirkegaard, tlf. 22148044, organist.
kragelund.funder@pc.dk
Prisen for 10 gange med babysalmesang er 250 kr.
Babysalmesangen ledes af
musikpædagog, Lissy Bonde
Braüner.

Et hit er også sangen "I østen
stiger solen op", som vi synger
med de fine gule sole i hænderne.
Datoer for legestueholdene i
foråret:
Kragelund Kirke: Fredag den
6. marts samt torsdag den 12.
og 19. marts (Alle gange er
det kl. 10.15)
Funder Kirke: Tirsdag den 5.,
12., 19. og 26. maj samt tirsdag
den 2. og 9. juni.
(Alle gange er der to hold at
vælge imellem. Hold 1 kl. 8.45
og hold 2 kl. 10.00)
Musikalsk Legestue ledes af
organist, Bo Kirkegaard.

Musikalsk Legestue
Sang, musik, leg og oplevelser for børn i alderen ½-3 år.
Her møder børnene blandt
meget andet Æslet og
Strudsen, som kommer og
synger sammen med os. Vi
sejler med Noahs ark på det
store hav og ser på de smukkeste sæbebobler og lytter til
musik.
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Børnene fra Børnehaven i
Kragelund og Børnehaven
Klokkeblomst i Funder har
alle i løbet af efteråret og vinteren været på besøg i kirken
til sang og musik.
Det har været nogle rigtig
gode formiddage vi har haft,
og vi ser frem til at kunne
indbyde børnehaverne igen i
efteråret 2015.
Flere oplysninger om sang
for børnehavebørn fås hos
organist Bo Kirkegaard.

Nyhed!
Børnesang og
brunch
Nyt tilbud for familier med
mindre børn
En halv time i kirken med
sang og musik ved musikpædagog Lissy Braüner og
derefter en let brunch i konfirmandstuen.
Arrangementet er for alle,
som har lyst til at være med,
både dem, som tidligere har
været på vores børnehold og
dem, der ikke har.
Vi tænker det også som en rigtig god mulighed for børn og
forældre fra tidligere babysalmesangshold til at mødes igen.
Børnesang og Brunch finder
sted: Lørdag den 25. april kl.
10.00- ca. 12.00 i Kragelund
Kirke og konfirmandstuen.
Pris: 25 kr. for voksne. Gratis
for børn.
Tilmelding til Børnesang og
Brunch sker til organist Bo

Kirkegaard, tlf. 22148044,
organist.kragelund.funder@
pc.dk
Arrangeres af Kragelund
Kirke, musikpædagog Lissy

Bonde Braüner og organist Bo
Kirkegaard

Nyt fra Kragelund og Funder

På Funder menighedsråds
sidste møde i forrige kirkeår har rådet for det kommende kirkeår konstitueret
sig uden ændringer.
Mette Hahn-Pedersen fortsætter således i 2015 som
formand, Niels Christian
Bjerregaard Thomsen som
næstformand og Jette Ehlers
Jensen som kirkeværge.
Funder Menighedsråds
mødedatoer i 2015, alle
torsdage kl. 19 i Kirkehuset
den:
15. januar,
26. februar,
26. marts,
16. april, inkl. kirkesyn
kl. 18,
21. maj,
4. juni,
27. august,
1. oktober,
29. oktober og
19. november

Orientering fra
Præstegårdsudvalget:
Præstegårdsskoven, ca. 8
hektar, nord for Kragelund
er forsøgt solgt.
Salget er sat i bero, da
udvalget kan konstatere, at
det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at
sælge skoven til en pris i
nærheden af vurderingen.
Skoven tilhører jo menighederne og heldigvis er vi
ikke i en situation, hvor vi
er tvunget til salg.
I løbet af 2015 vil der i
Kongelunden blive ryddet
op og udtyndet. Arbejdet
bliver udført af Hededanmark. Når der er fældet,
skal træet inden det flises
ligge i 6-8 måneder. Målet
er at få skabt et skovareal
med lysning og stier, som
alle i menigheden kan
benytte.

Herberg

Besøgsrekord i Herberget
Sæsonen 2014 var den hidtil
bedste for Herberget ved
Kragelund Præstegård med
i alt 571 overnattende gæster
i løbet af de tre sommermåneder juni, juli og august.
Besøgstallet blev selvfølgelig
hjulpet godt på vej af den
fantastiske sommer, men
man kan roligt konkludere, at
vandre- og cykelturismen på
Hærvejen har fået en gevaldig opblomstring, siden de
billige overnatningssteder

langs ruten blev etableret i
2008.
Nu er herbergsudvalget i
gang med at forberede den 8.
sæson og har allerede fastlagt
den traditionelle åbningsaften til tirsdag den 2. juni
kl. 19.00. Som altid serveres
grillpølser og øl/sodavand i
gården, kirkens voksenkor
medvirker, og bagefter fortæller Steen Ancher over en kop
kaffe i Konfirmandstuen om
sit arbejde med at markeds-

føre Hærvejen som turistmål
og sikre bedre faciliteter for
vandrere og cyklister.
Steen Ancher bor i Klode
Mølle og har stort set altid
haft Hærvejen i blodet. Hans
familie har gennem fire generationer boet lige op til vejen,
og han var en af drivkræfterne, da folk i Funder, Kragelund og Engesvang stablede
en nyskrevet forestilling på
benene i Klode Mølle – netop
om livet ved Hærvejen.
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Døbte:
Xander Bang Lausten................................................................................. 12/10-2014
Jonathan Skriver Jensen............................................................................. 12/10-2014
Storm Carl Lynch Søndergaard................................................................ 19/10-2014
Laurits Hesel.................................................................................................. 9/11-2014
Mikkel William Thio Mårtensson............................................................. 9/11-2014
Clara Sophie Farsø Them............................................................................ 9/11-2014
Tobias Dahl Jepsen....................................................................................... 9/11-2014
Micki Frost Frøkjær.....................................................................................16/11-2014
Frida Tang Lorentzen................................................................................. 30/11-2014
Selina Oenema............................................................................................ 28/12-2014

Funder Kirke
Kragelund
Funder
Funder
Funder
Funder
Kragelund
Funder
Funder
Serup

Bisatte/begravede:
Agnes Haarup Fisker................................................................................. 10/10-2014
Ilse Helene Sørensen.................................................................................. 28/10-2014
Sonja Christensen....................................................................................... 20/11-2014
Anna Eriksen............................................................................................... 22/11-2014
Børge Hesel ................................................................................................. 28/11-2014
Irma Sørensen............................................................................................. 16/12-2014

Funder
Kragelund
Kragelund
Kragelund
Funder
Funder

Kragelund

Sognepræst

Funder

Kresten Thue Andersen
Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg, Tlf: 51 15 27 66
E-mail: kta@km.dk

Sognepræst

Bo Bergholt Grymer
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming, Tlf. 86 85 53 85
E-mail: bobg@km.dk

Sognepræst

Mette Skaarup Glowienka
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg, Tlf. 21 14 95 90
E-mail: msg@km.dk

Adresser

Kordegne

Kirsten Medom Jensen, Mette Holmelund og Lene Korshøj Rasmussen
	Det Fælles Kirkekontor for Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding Sogne.
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg (I bygningen syd for ladeporten – modsat
konfirmandstuen), tlf. 86 86 70 64, e-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00
Henvendelse udenfor denne åbningstid kan ske til Gødvad Kirkekontor,
Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 02 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00 – 13.00 samt torsdag tillige 16.00 – 17.00

Graver

Dorthe Træholt
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Privat: Nylandsvej 25, 8882 Fårvang
kontortlf. 86 86 72 11 eller 51 15 29 78
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Afløser for graveren i Kragelund:
Knud Haugaard Hansen, Lundgårde 1,
Mausing, 8620 Kjellerup
Privattlf. 51 93 94 99 og 86 88 84 99

Organist

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg, tlf. 86 85 15 24 - mobil-tlf. 22 14 80 44.
E-mail: organist.kragelund.funder@pc.dk

Kirkesanger

Pia Heilbo
Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg, tlf. 8686 7461

Menighedsrådsformand

Asger Ravn
Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup,
Tlf: 86 86 76 76
E-mail: frederiksdalvej60@gmail.com

Mette Hahn-Pedersen
Overgårdvej 14, 8600 Silkeborg,
Tlf: 86 85 14 13
E-mail: mette@hahn-pedersen.com

Kirkeværge

Poul Erik Lambertus
Sinding Hedevej 9, 8600 Silkeborg,
Tlf: 22637109
E-mail: tegnestiften@mail.dk

Jette Ehlers Jensen
Tollundvej 15, 8600 Silkeborg,
Tlf.: 26 15 11 43
E-mail: npje@jensen.mail.dk

Hjemmeside

www.kragelundkirke.dk

www.funderkirke.dk

Kirkeblad

Redaktion: fk.kirkeblad@gmail.com
Annelise Rahbek Sørensen, Fårdalsvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 40 31 96 80
Sven Iversen, Overgårdvej 14, tlf. 86 85 14 13

Sonja Poulsen
Kirkegårdskontor Funder Kirkevej 54
Privat: Vester Bordingvej 8,
8600 Silkeborg
kontortlf. 86 85 10 20 og 23 39 49 35
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: funderkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper i Funder:
Annie Kromann
Privat. 61 34 83 61 kan benyttes i
graverens ferie.

13

Præstens sider
Det sker i Kirken

Christoffer, vi skal spiiiisee …

14
Marts · April · Maj 2015

I min barndom spiste forældre og børn i min familie
morgenmad i takt med, at
vi hver især stod op. Familiesamlingen måtte vente
til om aftenen, hvor en stor
udendørs klokke markerede
aftensmadens komme og
tilkaldte familiens børn. Nu
har jeg imidlertid senere i
livet mødt mennesker, der er
vokset op med morgenmaden
som dagens vigtigste ritual.
Det var hér dagens stemningsstrenge blev slået an og
fortalte, om det blev en god
dag.
To lys på bordet
Uanset hvordan det nu er, så
betyder det noget for de fleste
mennesker, hvorhenne og
med hvem de indtager dagens
føde. Er det med madpakken
i vejkanten på en sten under
himlen i fri luft? Er det bag
skærmen med udsigt til en
god film eller tv-køkkenet? Er
det ved middagsbordet med
god tid?

Er det med agurker til den
stegte kylling? Er det i skæret
af restaurantlys og sammen

med nogens eneste ene? Der
er så mange muligheder. Og
vi bruger ofte så få af dem.

Men alting betyder noget.
Og hvad betyder det at
spise sammen? Når vi spiser
sammen, så samler vi også
opmærksomheden. Vi spiser
den samme mad, og derfor
opstår der et fællesskab; vi
lever i bogstavelig forstand af
det samme, et tegn på, at vi
lever på det samme grundlag.
Også selv om vi kun mødes i
måltidet en enkelt gang.
Måltidet gør maden
betydningsfuld
Derved bliver det kendte,
gådefulde udsagn mere meningsfuldt: ”når vi deler noget, så bliver der mere af det”.
Det, vi har, bliver større, når
vi deler det med nogen; det
bliver til noget fælles. Deler
man et brød mellem mange
mennesker, så bliver brødet
ganske vist mindre ved det,
men brødets betydning bliver
større. Og Brødets betydning
er måltidets fælleskab, og
den bliver større des flere det
deles imellem.

Når man spiser sammen,
bliver måltidet til en større
virkelighed, end når man spiser hver for sig. Hvad er det
fælles? Det fælles er måltidets
betydning. Den betydning,
vi får for hinanden, når vi
har delt noget. Vi bliver en
del af hinandens historie, og
vi kan i næste uge eller om
20 år tænke tilbage på dette
måltid. Sådan kan der opstå
et betydningsfuldt fællesskab
mellem os mennesker, hvis vi
har spist sammen og har fået
fælles historie.

Hverdagens små ritualer
Sådan set er ethvert måltid
et lille ritual, hvad enten
det gælder frokosten eller
juleaften. Og vi deltager alle
i ritualer, hvad enten det er
derhjemme eller i kirken. For
et ritual er egentlig en slags
ramme omkring os, der er
større end os som enkelte personer. Ritualer gør verden til
vores verden, de giver os en
plads i verden og gør samtidig vores verden større.
Nogle af os har brug for en
kop kaffe som dagens første
begivenhed. Nogle har brug
for en sofa derhjemme kl.

Adresser
Præstens
sider
16.00. Nogle har brug for at
løbe en tur. Nogle har brug
for en fortælling og en sang,
før de skal sove om aftenen.
Søndagens gudstjeneste er i
dette lys ikke noget usædvanligt, men et særligt tidsrum i
ugens løb – et frit rum, et rum
for frimodighed. Gudstjene
sten er et sted, hvor vores
pligter, bekymring og glæde
sættes ind i et større perspektiv.

Det store ritual
I kristendommen kan vi finde
et af de mest betydningsfulde ritualer. Nadveren har
dyb betydning, fordi den har
2000 år på bagen, og fordi det
er Gud selv, der er tilstede i
ordene. Jesus indstifter selv
dette mindemåltid. Det er ikke

tilfældigt, at præsten bruger
det gamle ord ’ihukommelse’,
for at komme noget i hu betyder nemlig at mindes noget,
så det bliver nærværende. I
nadveren er det fællesskab,
der er nærværende. Det er et
fællesskab i troen på, at Jesus
viste sig som Guds stemme i
verden, mens han levede, og
da han opstod fra døden.
Troen på hans død og opstandelse har ændret dødens
betydning for mennesker.
I Jerusalem før påske indså
han risikoen ved sit virke og
budskab. Og om torsdagen
besluttede han at give sit
budskab videre til disciplene
som et ligeværdigt fællesskab
imellem mennesker. Det blev
til nadverens ritual. Jesus gav
sig selv til os i nadverens ord
som tegn på en dybere fællesskab mellem mennesker.
Nadverens brød er stadig
brød, men dets betydning er
vokset til det uendelige, for i
nadveren betyder brødet og
vinen et ubrydeligt fællesskab
mellem Gud og alle menne

sker. Måltidet betyder, at Gud
er nærværende i vores verden, skønt vi ellers ikke lægger mærke til det. Og det kan
være godt at vide. Nadverens
særlige fællesskab udtrykkes
også i at alle knæler, uanset
hvem, høj som lav. Om det er
dronningen eller præsidentfruen, så knæler hun alligevel
i kirken sammen med alle
andre.
Forsamlingshus
I år skal vi prøve at fejre
skærtorsdag på en måde, som
netop har fokus på fællesskab.
Det kan man læse mere om i
dette nummer af kirkebladet.
Kresten Thue Andersen
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Gudstjeneste
Funder

Marts
Søndag den 1.

10.30

9.00

Mette Glowienka

2. s. i fasten

Søndag den 8.

9.00 1)

10.30 1)

Kresten Thue Andersen

3. s. i fasten
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Søndag den 15.

9.00 K)

10.30 2)

Kresten Thue Andersen

Midfaste

Søndag den 22.

10.30

9.00 K)

Bo Bergholt Grymer

Mariæ Bebudelsesdag

Tirsdag den 24.

19.30

Ingen

Kresten Thue Andersen

Musikgudstjeneste

Søndag den 29.

10.30 3)

9.00

Kresten Thue Andersen

Palmesøndag
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Kragelund

Præst

Kirkeåret

April
Torsdag den 2.

17.00 4)

Ingen

Kresten Thue Andersen

Skærtorsdag

Fredag den 3.

Ingen

9.00

Bo Bergholt Grymer

Langfredag

9.00

Søndag den 5.

10.30

Mandag den 6.

9.00

Søndag den 12.

10.30 5)

V)

Kresten Thue Andersen

Påskedag

10.30

Kresten Thue Andersen

2. påskedag

V)

9.00

Kresten Thue Andersen

1. s. e. påske

Søndag den 19.

9.00

K)

10.30

Mette Glowienka

2. s. e. påske

Onsdag den 22.

Ingen

19.30

Kresten Thue Andersen

Kaj Munkgudstjeneste

Søndag den 26.

10.30

9.00 K)

Kresten Thue Andersen

3. s. e. påske

Fredag den 1.

Ingen

10.00

Kresten Thue Andersen

Bededag
Konfirmation

Lørdag den 2.

Ingen

9.00
11.00

Kresten Thue Andersen

Konfirmation

Søndag den 3.

10.00

Ingen

Kresten Thue Andersen

4. s. e. påske
Konfirmation

Søndag den 10.

9.00 K)

10.30

Bo Bergholt Grymer

5. s. e. påske

Torsdag den 14.

10.00 6)

10.00 6)

Kresten Thue Andersen

Kristi Himmelfart

Søndag den 17.

10.30

9.00 K)

Kresten Thue Andersen

6. s. e. påske

Søndag den 24.

9.00

10.30

Kresten Thue Andersen

Pinsedag

Mandag den 25.

10.30

9.00

Kresten Thue Andersen

2. Pinsedag

Onsdag den 27.

Ingen

9.00

Ejnar Stobbe

Herredskonvent

Torsdag den 28.

Ingen

17.00

Kresten Thue Andersen

Børnekirke

Søndag den 31.

10.30

9.00

Kresten Thue Andersen

Trinitatis

Maj

1) Efter en kort gudstjeneste, er der Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp for Kragelund og Funder Sogne.
2) ”Årets gang i Funder Kirke”. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en let frokost i Kirkehuset.
3) Familiegudstjeneste. De små konfirmander medvirker.
4) Skærtorsdags-fællesspisning og fællessang efter gudstjenesten, Kragelund Forsamlingshus kl. 18.00
5) ”Årets gang i Kragelund Kirke”. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en let frokost i Konfirmandstuen.
6) Friluftsgudstjeneste ved Bøllingsø. Denne gang er det Engesvang, der er vært.
V) Voksenkoret medvirker
K) Kort gudstjeneste uden nadver med efterfølgende kirkekaffe ihv. Kirkehuset, Funder eller Konfirmandstuen, Kragelund
Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter:
Onsdag den 25. marts kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
Onsdag den 29. april kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
Onsdag den 3. juni kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter:
Torsdag den 26. marts kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 30. april kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 28. maj kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen

Pårørende og andre interesserede udefra er velkomne til at deltage.
I Kragelund begynder vi med kaffe kl. 10.00 (lavet af frivillige), selve gudstjenesten er kl. 10.30 – ca. 11.20.
Kirkebil: Silkeborg Taxi, tlf. 86 80 60 60. Man ringer og bestiller i god tid, både til og fra kirken. Til sidst skriver man under
på en kvittering, at man har brugt taxa som kirkebil. Menighedsrådet betaler taxaen.

