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Fra juni flytter vi søndagstiderne en halv time frem, så
gudstjenesterne begynder
kl. 9.30 og 11.00.

Væsentligt er det, at vi
fremover i de seks sogne i
pastoratet fejrer gudstjenester
på de samme tidspunkter,
da præster og organister skal
kunne afløse hinanden. Giv
gerne din mening til kende
til præst eller menighedsråd;
vi vurderer tiderne efter ét år.

Konfirmandindskrivning
Dette års konfirmander
begynder med startgudstjeneste med deres forældre i
år. Konfirmanderne fra Kragelund kommer søndag den
23. august kl. 11.00. Konfirmanderne i Funder kommer
søndag den 6. september
kl 11.00 i Funder Kirke.
Efter gudstjenesten er der
indskrivning. Selve konfirmandforberedelsen foregår i
Kragelund konfirmandstue
med de to 7. klasses hold fra
skolen, og de kommende
konfirmander begynder i
uge 36 med at ’gå til præst’.

Konfirmand Event
700 konfirmanderne i Silkeborg Provsti deltog i Konfirmand Event i foråret. Hvert
pastorat i Silkeborg bidrog
ved hver især at arrangere en
post på løbet, hvor konfirmanderne mødte mennesker,
der levede i Israel i år 31, og
som havde mødt Jesus.

Som billederne viser, handlede
posten fra vore seks sogne
om episoden med den lamme
mand, der blev båret hen til
Jesus af sine venner. Silkeborgs nye provst deltog også.
Planen er, at næste års konfirmander også skal prøve det.

Møder & koncerter

Musikalsk Legestue
Tirsdag den 26. maj samt
tirsdag den 2. og 9. juni i
Funder Kirke
Se omtalen i forrige nummer.

Gudstjeneste i det
gamle herredskonvent
ved Ejnar Stobbe
Funder Kirke onsdag 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!

Aftensang og musik
med noter
Torsdag den 28 maj kl. 19.30
i Lemming kirke
Forårskoncerten byder i år på
korsang med vores lokale kor
Vox’en koret samt guitar koncert med vores kirkesanger og
guitarist Ole Duusgård.
Se omtalen inde i bladet

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 Konfirmandstuen 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
Afgang fra Kragelund Kirke
kl. 18.00 og fra Funder Kirke
kl. 18.15 – hjemkomst kl. 22.
Vi kører med bus sydpå og
begynder rundvisning kl.
19 i Uhre Kirke ved Brande.
Kirken er et godt eksempel på
ordsproget ’skinnet bedrager’:
udvendigt gør den ikke meget
væsen af sig, men indvendigt...
Derefter fem minutters vandretur til Den gamle Købmandsgård i Uhre. Bussen
kører dog også derhen ;-) Hér
får vi en historie – samt kaffe
og kage, som deltagere selv
betaler (60 kr.).
Tilmelding til kirkekontoret
86 86 70 64 – eller mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Frist for tilmelding er fredag
den 5. juni.
Aktivitetsudvalget i Funder
og Kragelund

Friluftskoncert med
”Swing Singers”
Torsdag den 18. juni kl. 19.30
i Helledammen ved Kragelund Kirke
Helledammen ved Kragelund
Kirke bliver igen rammen
omkring en friluftskoncert,
og der er lagt op til en rigtig
god aften med livsglad musik
i smukke omgivelser.
Oplev denne gang det rytmiske kor ”Swing Singers”
med dirigent Anne Katrine
Christensen i spidsen.
”Swing Singers” består af
30 sangere og de har base i
Silkeborg. Koret vil sammen
med deres pianist præsentere
et varieret udpluk fra deres
repertoire, som indeholder
alt fra jazz, swing og pop til
gospel.
Musikprogrammet er på ca.
en time og derefter er der
mulighed for at nyde den
medbragte aftenkaffe og fællesskabet.

OBS! OBS! OBS!
Deadline
Sidste frist for indsendelse af stof til efterårets
kirkeblad er søndag
den 12. juli 2015
Redaktionen
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Dagens program er:
Kl. 10.00:	
Andagt i Lemming Kirke
Kl. 10.30:	
Afgang mod Sinding
Kl. 11.00:	
Ankomst ved Sinding
Kirke: Historier om lokalområdet, samt frokost i
det grønne. Husk madpakke, et tæppe at sidde
på og en kop – vi giver
kaffe.
Kl. 12.30:
Afgang mod Kragelund
Kl. 13.00:
Andagt i Kragelund Kirke
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Herefter cykler vi alle hjemad
igen.

Husk, kaffekurv samt gerne
et tæppe eller en stol til at
sidde på.
(NB: I tilfælde af dårligt vejr
flyttes koncerten ind i kirken)
Vel mødt til en fin musikaften
i det grønne!
Bo Kirkegaard, organist

Sommercykeltur ud i
det grønne
På 2 hjul gennem tre sogne
Søndag den 21. juni kl. 10 fra
Lemming Kirke – slutter kl.
13 i Kragelund Kirke
Har du lyst til at kombinere
en cykeltur ud i vores naturskønne område med besøg i
tre af pastoratets seks kirker?
Så får du chancen søndag den
21. juni. I stedet for de tradi-

tionelle gudstjenester vil vi
afholde andagter i Lemming
og Kragelund Kirke.
Dagen begynder kl. 10 i Lemming Kirke med en kort andagt, hvorefter vi ad Kjellerupbanen cykler til Sinding Kirke.
Her skal vi høre historier
om kirken og lokalområdet
samt spise frokostmadpakker et godt sted i det fri. Efter
frokosten cykler vi til Kragelund Kirke, hvor der holdes en
afsluttende andagt.
Har man ikke en cykel eller
foretrækker du eller dine ben
det, er du velkommen til at
tage turen i følgebil.
Vi håber at kunne samle et
stort cykelhold til dagen og
krydser fingre for, at den
danske sommer viser sig fra
sin bedste side.

Vel mødt,
Anne Marie, Bo og Kresten
Aktivitetsudvalgene i de seks sogne

Klassiske perler
i Sinding Kirke
Skt. Hans aften onsdag den
24. juni kl. 19.30
En stemmingsfuld kirkekoncert med fløjtetrioen – Birgit
Sofia Kjær på alt-tværfløjte
- Louis Gundelach på bastværfløjte – Susanne Klausen
på tværfløjte og piccolo.
Aftenen byder på nordisk
musik af Edvard Grieg og
vores egen danske komponist
Carl Nielsen, som jo fejres
landet over i år. Derudover
spiller trioen musik af Bellmann, Faure og Mozart.
Organist Karen-Minna Nielsen
Se omtalen inde i bladet

Møder og konferencer
guitar, klarinet og den ottestrengede græske strengeleg
bouzouki, som også bruges
i Irland. Bagefter kan man
nyde et glas vin eller en kop
kaffe.

Musikalsk
ungdomsgudstjeneste
efter ferien

Tirsdag den 30. juni kl. 20.00
i Kragelund Kirke

Lørdag den 4. juli kl. 20.00
i Funder Kirke
Fortælling
og musik
ved Kresten
Thue Andersen og
solist Uffe
Holmsgaard
Eriksen,
som spiller

Babysalmesang i
Funder Kirke
Første gang er: Tirsdag den
11. august. Sidste gang er:
Tirsdag den 29. september.
8 tirsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Funder Kirke (Der er
kaffe og hygge i Kirkehuset
fra kl. 11.15)
Se omtalen inde i bladet

Babysalmesang
i Kragelund Kirke

Sommeraften i Kirken
Anderledes aften i kirken
med fortælling, sang og musik ved Kresten Thue Andersen, organist Bo Kirkegaard
og fløjtenist Birgit Sofia Kjær.
Bagefter kan man nyde et glas
vin eller en kop kaffe.

tider at vælge imellem. Hold
1) kl. 8.30-9.15 og hold 2)
kl. 9.30-10.15.

Første gang er: Fredag den
9. oktober. Sidste gang er:
Fredag den 4. december
Søndag den 9. august
kl. 19.30 i Funder Kirke
Mød dine venner igen efter
ferien ved ungdomsgudstjenesten og hør god musik.
Kom gerne med forslag til,
hvad vi skal høre, også hvis
du vil være med til at synge
eller spille en sang. Alle er
velkomne, og de tidligere
års konfirmander er særligt
inviterede.

Musikalsk Legestue i
Funder Kirke
Tirsdage: 11., 18. og 25.
august samt 1., 8. og 15.
september.
Hver gang er der to hold og to

8 fredage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Kragelund Kirke (Der
er kaffe og hygge i konfirmandstuen fra kl. 11.15)
(NB: Der er ikke babysalmesang i uge 42)
Se omtalen inde i bladet

Gospelworkshop i
storpastoratet med
Lydia Wairimu
Lørdag den 12. september
på Skægkærskolen med
afsluttende koncert i Serup
Kirke
Mød op og få en uforglemmelig musik oplevelse sammen
med sanger og dirigent Lydia
Wairimu.
Se omtalen inde i bladet.
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En ny tradition
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Søndag den 20. september
er der høstgudstjeneste i
Funder Kirke kl. 9.30, hvor
kirkens kor medvirker.
Efter gudstjenesten omdannes pladsen ved Kirkehuset
til markedsplads med bagagerumssalg, cafe`og musik.
En stand på bagagerumsmarkedet koster 50 kr. og overskuddet herfra går til kirkens
julehjælp.
Tilmelding starter 1. september
efter princippet først til mølle.
Så har du brug for at få ryddet
ud i brugte sager eller fået
lavet rigeligt med solbærsyltetøj, vil det måske være en ide
at leje en stand.
Vi håber at starte en ny
tradition med marked efter
høstgudstjenesten.

Læs mere i efteråret kirkeblad.
Menighedsrådet

Weekend Café og
Legestue
Lørdage i Konfirmandstuen – for
alle, der holder
af pludrende og
legende børn.
For at bygge
videre på den hyggelige stemning og det gode fællesskab,
der skabes i forbindelse med
babysalmesang, og for at give
beboere i Kragelund mulighed
for at opleve glæden ved at
mødes med andre fra området,
inviterer vi til 4 lørdage med
Weekend Café og Legestue henover sommeren og efteråret.
Målgruppen er især børnefamilier med børn i institutionsalderen 0 – 6 år, og håbet er,
at børn og voksne kan knytte
bånd på tværs, og at det kan

være med til at skabe sammenhold og netværk blandt
beboerne i lokalområdet.
Så savner du og din familie
et sted at mødes med andre
til hyggeligt samvær, så vil
der disse følgende
lørdage være åbent i
Konfirmandstuen fra
kl. 10.00 – 13.00. Der
vil være forfriskninger i form af
kaffe/the, saftevand og kiks, og
derudover er I selvfølgelig også
velkomne til selv at medbringe
frugt og madpakker.
Velkommen alle lørdage i
2015 fra kl. 10.00 – 13.00
• lørdag den 6. juni
• lørdag den 8. august
• lørdag den 3. oktober
• lørdag den 12. december
Anja Vindum, Bo Kirkegaard,
Mette Thue, Kresten Thue
Andersen

Aftensang og musik med noter
Lemming Kirke torsdag den 28 maj kl. 19.30
Forårskoncerten byder i år på
korsang med vores lokale kor
Vox’en koret samt guitar koncert med vores kirkesanger og
guitarist Ole Duusgård.
Aftenen vil byde på en broget
buket af forårssange, rytmiske sange af bl.a The Beatles
og Abba samt sange af den
store danske komponist Carl
Nielsen.
Carl Nielsen vil denne aften
få en særlig opmærksomhed,
idet vi i år kan fejre 150-årsdagen for hans fødsel.

I ord og toner vil vi komme
omkring Carl Nielsens liv
som menneske og komponist.
Derudover vil Ole Duusgård
spille guitar musik fra Carl
Nielsens samtid.
Ind imellem musikindslagene
vil der være fællessang, hvor
publikum kan ønske sange
fra højskole sangbogen.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en kop kaffe i
kirken. Gratis entré.
Organist Karen-Minna Nielsen

Musik

Gospelworkshop i
storpastoratet med
Lydia Wairimu
Lørdag den 12. sept. på Skægkærskolen med
afsluttende koncert i Serup Kirke
Mød op og få en uforglemmelig musik oplevelse sammen
med sanger og dirigent Lydia
Wairimu.
Lydia er født i Kenya og uddannet sanger og dirigent
fra musikkonservatoriet i
Nairobi. Hun er dirigent for
flere kor i Jylland og har stor
erfaring med at lede gospelworkshops.
Med sin kenyanske baggrund
formår Lydia at indføre
kordeltagerne i gospelmusikkens verden på en levende og
inspirerende måde – ud over
at undervise i sang og brug
af kroppen lærer Lydia først
og fremmest sine sangere at

synge med hjerte og sjæl.
Alle er velkomne, både med
og uden kor erfaring – det
vigtigste er, at man har lyst til
at synge og mærke suset ved
at synge sammen med andre.
Gospelworkshoppen starter
kl. 9.30 og slutter med koncert
i Serup Kirke kl. 16.00.
Pris for deltagelse: 100,- incl.
sandwich og drikkevarer til
frokost samt kaffe og kage i
eftermiddagspausen.
Tilmelding til Bo Kirkegaard
organist.kragelund.funder@pc.dk
Deltagergebyr indbetales på konto : Jyske Bank
71701512957. Indbetalingen
mærkes med deltagerens

navn samt “gospeldag”.
Tilmeldingsfrist: tirsdag den
1. sept. Tilmeldingen er først
gældende, når vi har modtaget betaling.
Max. antal: 80 deltagere
Arrangører: Funder/Kragelund, Serup/Lemming og
Sejling/Sinding kirker.

Sang og musik for de 1-3 årige
Velkommen til sang, musik, leg og oplevelser for børn i alderen 1 - 3 år sammen med mor, far, en dagplejer eller en anden
voksen.

Musikalsk Legestue i
Kragelund Kirke

Musikalsk Legestue
i Funder Kirke

Legestuen i Kragelund Kirke
holder sommerpause.
Datoer og tider for efterårets
forløb bringes i det næste
kirkeblad.

Vi mødes i Funder Kirke seks
tirsdage: 11., 18. og 25. august

samt 1., 8. og 15. september.
Hver gang er der to hold og to
tider at vælge imellem. Hold
1) kl. 8.30-9.15 og hold 2) kl.
9.30-10.15.

Bo Kirkegaard, organist
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En halv times tid med nærvær, ro, oplevelser,
stimulation af barnets sanser, sang og musik.
Begejstringen er stor for dette
tilbud både hos babyer og
forældre, det er tydeligt at se
og høre.

I efteråret 2015 har
vi to hold fælles for
begge kirker:

Babysalmesang er for babyer i alderen 0-15 måneder
sammen med mor, far, en
bedsteforældre eller en anden
voksen.
Forløbet er på 8 gange og det
ledes af organist Bo Kirkegaard.

Hold 1:
8 tirsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Funder Kirke (Der er
kaffe og hygge i Kirkehuset
fra kl. 11.15)
Første gang er: Tirsdag den
11. august.
Sidste gang er: Tirsdag den
29. september.

Hold 2:
8 fredage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Kragelund Kirke (Der
er kaffe og hygge i konfirmandstuen fra kl. 11.15).
Første gang er: Fredag den 9.
oktober.
Sidste gang er: Fredag den 4.
december. (NB: Der er ikke
babysalmesang i uge 42)
Tilmelding sker til organist
Bo Kirkegaard, tlf. 22148044
eller organist.kragelund.
funder@pc.dk

Musik

Klassiske perler i Sinding Kirke
Skt. Hans aften kl. 19.30 med ensemblet De 3 fløjter. Mød op
til en stemmingsfuld kirkekoncert med fløjtetrioen – Birgit Sofia Kjær på
alt-tværfløjte - Louis Gundelach på bas-tværfløjte – Susanne Klausen på
tværfløjte og piccolo.
Aftenen byder på nordisk
musik af Edvard Grieg og
vores egen danske komponist
Carl Nielsen, som jo fejres
landet over i år. Derudover
spiller trioen musik af Bellmann, Faure og Mozart.
Musikken er arrangeret af trioens egen hus-arrangør Steve
Dobrogosz. Han har skabt
nogle eventyrlige musikværker, der sætter de kendte klassikere i et nyt legende lys.
De 3 fløjter formår at præsentere den klassiske musik
i en levende og nærværende
atmosfære. Koncerten vil
rumme både blid, smuk og
festlig musik, og ikke mindst
musik med ” glimt i øjet”.
Gratis entré.
Organist Karen-Minna Nielsen

Sommermusik i kirken
Tirsdag den 25. august kl.
19.30 i Kragelund Kirke
Igen i år indbyder herbergsudvalget til en musikalsk
sommeraften ved lokale
kræfter. Mens dette kirkeblad
skrives, ligger årets program endnu ikke fast - men
flere musikfolk i området har
tilkendegivet, at de gerne vil
bidrage, så det skal nok igen
blive en hyggelig og afslappet
aften. Se opslag i Brugsen for

nærmere information.
Der bliver lejlighed til at synge
et par fællessange/-salmer, og
efter arrangementet i Kirken
samles man udenfor eller i
Herberget til en kop kaffe og
et stykke kage – pris 20 kr.

Graver Dorthe Træholt har slået
dørene op til den 8. sæson i herberget på Kragelund Præstegård.
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Lissy Bonde Braüner stopper
nu med at holde babysalmesang hos os efter at have
været tilknyttet Kragelund og
Funder kirker i mere end 7 år.
Utallige gange har Lissys lille
blå bil kørt til Kragelund og
Funder fyldt med store og
små ting til babyernes timer i
kirken. Farvestrålende bolde,
tørklæder, sole, fugle og
meget mere har været faste
ingredienser i Lissys stjernestunder med de små.
Lissy har nydt de mange
timer med sang og musik for
børnene, det har været tydeligt for alle.
Men der er heller ingen tvivl
om, at Lissys babysalmesang
har betydet rigtig meget for
de mange babyer, fædre og
mødre, som har været med der.
Det har været en stor glæde,
at have haft Lissy tilknyttet
vores kirker, og menighedsrå-

Sogneindsamling
den 8. marts 2015
Ved sogneindsamling den
8. marts 2015 indsamledes i
Kragelund sogn 9726,50 kr.
Menighedsrådet takker
hermed alle, der på hver sin
måde har bidraget til dette
beløb.
På menighedsrådets vegne
Else Krog Andersen

dene vil gerne takke Lissy for
det store arbejde og engagement, som hun har lagt i
babysalmesangen.
Vi ønsker Lissy alt godt
fremover.
Kragelund og Funder
Menighedsråd

Nyt fra Kragelund og Funder

Fra Funder
Provstiet har i marts meddelt Menighedsrådet, at
provstiet efter forelæggelse
for kirkegårdskonsulenten
ikke kan godkende, at
kirkegårdens stormbeskadigede egetræ omskabes til
en skulptur.
Efter konsulentens mening
indgår ideen om at ændre
et træ til en skulptur ikke
i den rette sammenhæng
i relation til en kirkegård.
Dels finder hun ikke, at
skulpturen får den fornødne
kunstneriske kvalitet og
dels vil en sådan skulptur
have en begrænset levetid.
Til det sidste argument er
alene at oplyse, at træet
allerede har sat utallige nye
skud, så menighedsrådet
har besluttet, at træet får
lov at blive stående indtil
videre.

Provstiet har endvidere
meddelt, ligeledes efter
forelæggelse for kirkegårdskonsulenten, at fældning af de 4 portaltræer ud
til Funder Kirkevej ikke kan
godkendes.
Hertil kan oplyses, at
vores tidligere provst Elof
Vestergaard besigtige forholdene forinden og netop
denne aften tog træerne
sig så smukke ud, som
det er muligt – alle 4 netop
udsprungne !
På menighedsrådets vegne
Mette Hahn-Pedersen
Funder Menighedsråds
mødedatoer i 2015, alle torsdage kl. 19 i Kirkehuset:
21. maj,
4. juni,
27. august,
8. oktober og
19. november

Herberg

Åbningsaften i Herberget
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
I sommermånederne juni, juli
og august fungerer Herberget i Kragelunds gamle
præstegårdslade som billigt
overnatningssted for vandrere, cyklister og ryttere, der
færdes langs Hærvejen fra
Viborg til grænsen. Herberget er i løbet af 8 somre blevet
stadigt mere populært, og
som de foregående år markeres starten på den nye sæson
med en hyggelig åbningsaften, hvor man ser nærmere
på faciliteterne og hører om
livet på Hærvejen.

Der serveres grillpølser og
øl/sodavand i gården til 25
kr. Kirkens voksenkor medvirker, og bagefter fortæller
Steen Ancher over en kop
kaffe i konfirmandstuen om
sit arbejde med at markedsføre 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 i fire generationer
boet lige op til vejen, og han
var en af drivkræfterne, da
folk i Kragelund og Enges-

Steen Ancher fortæller om sit
arbejde med at markedsføre
Hærvejen som turistmål.
vang stablede en nyskrevet
forestilling på benene i Klode
Mølle – netop om livet ved
Hærvejen.

Gartner - nyheder
Nu er sommerens varme nær
Borte er vinterens hvide kåbe
Det varme pragtfulde grønne skær
Gir’ lyst til at springe og råbe
Lyden af biernes summen
Flyder hen over lyngen i haven
Vokser sig op til en mild brummen
Som kildrende fylder i maven
Bag digets sten står alt på spring
Solsorten pipper med lyst sin sang
Bøgenes grønne skær slår en ring
Som fylder vort øje dagen lang
Dorthe Træholt
Lyng afdelingen er blevet
udvidet, og renoveret i marts
måned. Jeg ser glæder mig
til, at den nye lyng får lov
til, at brede sig ud og dække
jorden. Jeg vil gerne opfordre kirkegårdens besøgende
til, at gå et vend ned og se
lyngafdelingen i forårstiden. Sætte sig på bænken en

solskinsdag, og nyde lyden af
bierne der summer, og synet
af de farvede lyngflader.
Da der også er behov for flere
traditionelle urnegravsteder,
plantes der taks hæk på 2 nye
firkanter i urneafdelingen,
ved indgangen fra parkeringspladsen. De nye taks
hække, der plantes skal vokse
et par år, før de har fået en fin
hækform. Derfor vil gravpladserne i de 2 nye firkanter,
ikke blive til salg før i 2016.
Der er indkøbt et nyt dobbelt
affaldsstativ, der står ved
lågen til P-pladsen. Der er en
spand til grønt affald og en
sæk til resten. Jeg vil gerne
henstille til, at man sorterer
sit affald, når det smides væk.
Større mængder grønt affald
kan afleveres direkte i den
store grønne container, der
står ved syd diget. Der må

ikke smides plast, flamingo,
glas, kranse, jern, oasis og
porselæn i den store grønne
container.
God sommer, Dorthe Træholt
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Døbte:
Alberte Pape Kjærsgaard.......................................................................11/1-2015
Patrick Ladefoged Märcher...................................................................11/1-2015
Erik Lund Sørensen................................................................................11/1-2015
Liva Ginnerup Lawaetz.......................................................................... 1/3-2015
Kalle Rimer Hansen.................................................................................8/3-2015
Alfred Lütken Rohde.............................................................................29/3-2015
Kamille Fisker.........................................................................................29/3-2015
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Funder Kirke

Bisatte/begravede:
Laura Overgaard Lassen.........................................................................6/1-2015
Klaus Dam Jørgensen.............................................................................11/2-2015
Mary Christine Pedersen........................................................................5/3-2015
Elin Margrethe Rosenberg................................................................... 13/3/2015
Troels Vestergaard Jakobsen.................................................................17/3-2015

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

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, 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.
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I skrivende stund er det en spændende konkurrence i gang. Det gælder om at finde på
et godt navn til det nye større pastorat, som
vi i Funder og Kragelund er blevet en del af.
Hvordan kommer det til at hedde noget godt?
Noget dækkende. Et navn, der beskriver noget
fælles blandt de seks sogne, i deres sociale eller
fysiske geografi.
Navneleg
Det kan være vanskeligt at vælge navn. Og
alle forældre ved, at et navn får først betydning, når barnet er født. Og navnets betydning
vokser, jo ældre det bliver. Holder folk i de
seks sogne særligt af Beatles’ sang Strawberry
Fields, så må navnet jo blive noget i retning
af De Evige Jordbærmarkers Pastorat. Det
valgte navn skal naturligvis udtrykke en passende balance imellem det hyggelige og det
højstemte – eller imellem det seriøse og det
slagfærdige.
På to hjul

Forsøger man at cykle rundt til alle pastoratet
seks sogne, så kommer ruten – set ovenfra – til
at danne et otte-tal. Prøv selv. Denne motions
sammenhæng ville afføde navnet Ottetal
Pastorat eller med inspiration fra latin, Oktan
Pastorat. Eller det mere klangfulde, Velocipede
Pastorat. Nu skal jeg skifte spor. Det er de fire
menighedsråd, der sammen skal finde et navn.

For hvorom alting
er, så har Kragelund og Funder
sogne lagt sig
ud, udvidet sig i
bredden, dog ikke
mere, end at man
snildt kommer pastoratet rundt på
en halv dag med
madkurv. Pastoratets vokseværk tog fart sidste
år, da mine kolleger, Mette Skaarup Glowienka
og Bo Grymer og jeg, alle tre var på plads i
hver vores præstegård.
Sognene Funder, Kragelund, Sejling, Sinding,
Serup og Lemming ikke længere blot en opremsning af en række byer, men navnet på et
fælles pastorat. Det betyder, at man i fremtiden er velkommen til at udbryde: ”hvad mon
der foregår i Sejling? Hov, det arrangement i
Lemming, kan jeg
deltage i det? Nåh,
det har de endda i
Serup”. Sådan kan
man blive fristet
af aktiviteterne
i pastoratet, og
det, mener jeg, er
udmærket.
Forankret
Da min familie og jeg kom fra Aarhus, var
det for mange mennesker en udbredt skik at
besøge forskellige kirker. Vi hørte til Gellerup
Sogn, hvor vores søn blev døbt. Selv blev vi
gift i Viby, hvor vi havde kolonihave; vi hørte
prædikener i Brabrand og var med til børnegudstjenester i Gellerup Kirke. Babysalmesang
gik vi til i Gellerup Kirke og i Domkirken; hver
især havde de to meget forskellige musikalske
tilbud. Sådan at ’turnere’ kirkerne er mere udbredt blandt tilflyttere som os – og er nok mere
almindeligt i byerne end på landet.

Adresser
Præstens
sider
Men jeg må dog alligevel tilføje, at det er en
stor glæde for os, at vores datter er døbt i Kragelund Kirke af min kollega Bo Grymer, om
end vi risikerede at sprænge dåbskjolen for at
holde dåben her.
For det at være forankret i sin egen lokale kirke
kan der være en dybere betydning i. Man kan
føle sig underligt hjemme i sådan et gammelt
hus, der har huset mange generationer før en
selv. For når man træder indenfor, kan man
tænke på betydningsfulde begivenheder i
livet, som er foregået dér. Det kan være godt
at vide, at det var hér min far blev døbt; eller
at det var hér gamle moster Johanne skulle
begraves.
”Hjemme er der, hvor hjertet er”
Sådan siger nogle. Men spørgsmålet kan dukke
op for os alle: hvor kan jeg egentlig føle mig
hjemme? Og hvad betyder i grunden ’hjemme’,
’rødder’ og at ’høre til’. Vi ved det alle, men på
hver vores måde.

Spørgsmålet dukkede også op hos den nordjyske trubadur om hverdagen Allan Olsen. Og
med sin underspillede humor giver han os sit
svar i sangen Hjemstavn, hvor han i duet med
Niels Hausgaard på pladen ”Jøwt” er vendt
tilbage til sin oprindelige dialekt:

det står østover, så man lige med ét
er 30 år ældre, end man var lige før.
Hvad så?
Så ved jeg, hvor jeg er henne.
Hvor er du henne, så?
Så er jeg hjemme.
Ja, så er du hjemme, ja.
Når mågerne skriger
højt under himlen,
og havluften kaster
dem ind over land;
når naboen tar’ sig
til huen og hilser
og spør’ til min ryg
når den har været
slem;
når de unge de påstår
at sån’t som det går,
ka’ det kun gå fremad for det ka’ ik’ bli’ værre,
og de gamle ka’ huske at alting var bedre,
dengang folk var fattige og sled sig fordærvede.
Så ved jeg hvor jeg er henne
Så er jeg hjemme.
Men er der egentlig ikke noget om, at du er flyttet?
Kirkeårets hjul
I kirkeåret er går vi hver sommer ind i trinitatis-tiden, treenighedens tid, den liturgiske
grønne farves tid, hvor alle i treenigheden er
kommet hjem: Gud fader har gjort sit evige
hjem til også at være vores hjem ved at sende
os sin søn. Jesus er kommet hjem til sin far
efter Kristi himmelfart, og Helligånden har
fået hjem i vores verden efter pinsen. Sagt med
et ord betyder kristendommen, at Gud er kommet os nær, for at vi kan være nærværværende
for hinanden.
Kresten Thue Andersen

Når det blæser fra vest så træerne bøjer sig
så meget, de aldrig retter sig mer’,
og når flyvesand og ski’værk fyger og ryger,
så det knaser mellem tænderne og øjnene svier;
når dét hår man lige har fået sat, så det dækker
så meget af det skallede, det nu lar’ sig gøre;
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Gudstjeneste
Søndag den 7.

Ingen

9..30

Bo Bergholt Grymer

1. s. e. trin.

Søndag den 14.

11.00

9.30 1)

Kresten Thue Andersen

2. s. e. trin.
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Søndag den 21.

13.00 2)

Ingen

Kresten Thue Andersen

3. s. e. trin.

Søndag den 28.

Ingen

11.00

Kresten Thue Andersen

4. s. e. trin.

Tirsdag den 30.

20.00 3)

Ingen

Kresten Thue Andersen

Sommeraften i kirken

Lørdag den 4.

Ingen

20.00 4)

Kresten Thue Andersen

Sommeraften i kirken

Søndag den 5.

11.00

Ingen

Kresten Thue Andersen

5. s. e. trin.

Søndag den 12.

Ingen

11.00

Mette Glowienka

6. s. e. trin.

Søndag den 19.

9.30

Ingen

Mette Glowienka

7. s. e. trin.

Søndag den 26.

Ingen

9.30

Bo Bergholt Grymer

8. s. e. trin.

Søndag den 2.

9.30 5)

11.00

Kresten Thue Andersen

9. s. e. trin.

Søndag den 9.

19.30 6)

Ingen

Kresten Thue Andersen

10. s. e. trin.

Søndag den 16.

11.00

9.30

Bo Bergholt Grymer

11. s. e. trin.

Søndag den 23.

9.30

11.00 7)

Kresten Thue Andersen

12. s. e. trin.

Søndag den 30.

9.00

Ingen

Kresten Thue Andersen

13. s. e. trin.
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NYE KIRKETIDER – se omtale inde i bladet.
1) En kort gudstjeneste uden altergang. Kirkekaffe i Kirkehuset.
2) En kort andagt i kirken efter fælles cykeltur med start i Lemming Kirke kl. 10.00. Se omtale inde i bladet.
3) Fortælling og musik i kirken. Herefter en forfriskning i Konfirmandstuen.
4) Fortælling og musik i kirken. Herefter en forfriskning i Kirkehuset.
5) En kort gudstjeneste uden altergang. Kirkekaffe i Konfirmandstuen.
6) Musikalsk ungdomsgudstjeneste.
7) Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander fra Funder.

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter:
Onsdag den 3. juni kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
Onsdag den 24. juni kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
Onsdag den 26. august kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter:
Torsdag den 28. maj kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 25. juni kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 27. aug. kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen

Pårørende og andre interesserede udefra er velkomne til at deltage i plejehjemsgudstjenesterne.
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.

