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Viser en bogs forside, hvad den indeholder?
Kan man se, hvad et menneske indeholder ved
at se udenpå? Knud skrev en bog om sin egen
opvækst, også for at forstå sig selv. På forsiden
ser man et fotografi af et bord med hvid dug
på. Et spisebord. Fire servietter ligger allerede
sammenrullede i deres sølvmanchetter. Fire
stole med mørkerødt polstret stof. Det må være
stadsstuen. Den, der ikke bliver brugt til daglig.
I baggrunden står mahogni-skænken – med
sølvkanden og sukkerskålen. På gulvet det
tykke, orientalske guldtæppe. Lyset er dæmpet. Hele situationen emmer af forventning.
Noget skæbnesvangert. Noget af betydning.
Der er endnu
ikke nogen
tallerkener.
Hvad skal der
serveres her?
Og hos hvilken familie?
Måske er det
suppe? Klar
suppe med
kød- og melboller.
For nyligt blev jeg opfordret til at skrive noget
med indhold – kunne jeg ikke skrive om bollernes
betydning for suppen? Jo, det kunne jeg måske
godt. Bollerne betyder jo dog noget – noget
afgørende. Hvem har ikke prøvet at sidde som
én af de sidste, når suppen blev sendt rundt,
og opdage, at kun et par porrer og pastinakker
svømmer dér? Alle bollerne er væk – kødboller
som melboller. Suppen synes tom og ligegyldig; den har mistet sit indhold, sin betydning.
Et af Jesu valgsprog fortæller om salt, der
mister sin kraft: ”hvis saltet mister sin kraft,
hvad skal der så saltes med?” Det vil i denne
situation betyde, at hvis suppen mister sine boller, hvad kan den så bruges til? Den duer ikke

til andet, end at blive hældt ud sammen med
opvaskevandet.
Nej, en suppe skal være fyldig for at have betydning. Netop dette er beskrevet i en berømt
passage i bogen Mærkedage, som skildrer
familiefester i Danmark gennem tre generationer:
Det var den vældigste suppe. Pakket med fyld,
en hel overdådighed af tommetykke gulerødder i
vældige klodser. Dertil de talløse melboller og svære
kødboller. Fedtperlerne står tæt og får porrerne til
at glinse hvidliggrønt som på en forsommerdag. Og
hver skefund brænder livsaligt hele vejen ned gennem kadaveret, og hver eneste gang løfter man skeen
toplæsset med alt, hvad der hører sig til i en virkelig
gildesuppe – fra først til sidst et ulasteligt optog af
himmerigsmundfulde.
Kan man forestille sig nogen festligere beskrivelse af ’klar suppe med fyld’? Men vi ved
godt, at det ikke er hver dag, vi smager sådan
en suppe. Hvis suppen var et billede på livet,
så ved vi, at vi nogle gange må smage en helt
anden slags suppe – nogle gange en uden
rigtig smag.
*
Vi er i livet nødt til at kæmpe for det, vi tror
på, er rigtigt og godt. Ellers mister livet dets
betydning. Bollerne ville mangle. Derfor må vi
kæmpe for det gode og imod det onde i vores
verden, det, som hæmmer eller ødelægger
livet. Temaet for dette års KK 44 i Silkeborg er
netop ’Kamp må der til’.
Hvordan ser denne kamp ud i dag? Er det onde
i vores materielle velstandssamfund ikke i
mange tilfælde det, vi kalder ligegyldighed? Den
holdning, at alt er lige godt. At det er lige fedt,
hvad man vælger. At man ikke behøver at tage
stilling. Man ser til. Man ser uretfærdigheden
på ens arbejdsplads, men overlader konflikten

OBS! OBS! OBS!
Deadline:
Sidste frist for indsendelse af stof til
vinterets kirkeblad er søndag
den 4. oktober 2015 – Redaktionen
til andre. Man ser uretfærdigheden for ofrene
til et jordskælv i bjergene på den anden side
af jorden. Man køber ind i Bilka i stedet for
den lokale Brugs. Man tænker på, at der burde
være flere mennesker, der tænkte på andre end
sig selv.
Vi kender det godt. Men jeg tror ikke, nogen
mennesker i grunden ønsker at være ligegyldige. Som borgmesteren
i Aarhus sagde ved
afskedsreception til
Kjeld Holm, der gik af
som biskop efter 21 år.
”Ligegyldighed har nu
aldrig været din stærke
side”. Mon ikke de fleste
af os andre håber på, at
nogen vil sige det om os,
når vi engang går af?
Jeg vil derfor slutte med en lille historie om
det modsatte af ligegyldighed. Historien findes
inde i den bog, som jeg beskrev forsiden af til
at begynde med. Jeg har hørt, at det er spisestuen i Knud Romers eget barndomshjem,
man kan se på forsiden. Knuds mor stammer
fra Tyskland. Hun flygter til Danmark under
Anden Verdenskrig og gifter sig med Knuds
far på Lolland. Og her erindrer Knud sig det
bedste fra sin barndom – sin mormors gullasch.
Gryden med gullasch, som det var svært at
lade være med at dyppe fingeren i.
Mormor havde overtaget gryden fra oldemor
for 100 år siden:
Hun stegte løg, paprika, flæsk, tomater, kanel,
enebær og kød i den, lod det simre i timevis. Hun
sørgede altid for at gemme en portion til næste gang;
hun brugte denne rest som kraft, og sådan voksede
hendes gullasch i smagen og blev rigere med årene.
Gryden var sort og tung og lavet af jern. Det er
Knuds mor, som fik gryden med fra Tyskland
under krigen – det var det sidste, hun fik med
fra deres hjem – hun cyklede af sted med den
på bagagebæreren.

Præstens
sider
Og Knud slutter sin historie med ordene:
”Sådan gik det til, at mormor kunne fortsætte med
at servere en gullasch, som var 100 år gammel, og
den smagte sødere og stærkere for hver eneste bid,
jeg listede i mig”. Det ender selvfølgelig med, at
Knud selv en dag uforvarende pludselig kommer til at spise alt det, der var i gryden, så hans
mor må begynde forfra på gullaschen.
*
Historien handler om noget betydningsfuldt:
Gullaschen i gryden, bollerne i suppen. Et tegn
på en sammenhæng i tilværelsen. Netop den
gryde havde oldemor brugt. Jeg tror, det er
sådan noget, mange mennesker har brug for
i vores samfund. Hvis ikke en gammel gryde
af jern, så noget, der kan sætte os i forbindelse
med den personlige og poetiske side af livet. I
forbindelse med os selv. Dér, hvor vi begynder
at søge svar på spørgsmålet: Hvem er jeg? Hvor
finder vi dette spørgsmål i vores eget liv?
Når man tænker på de store mængder af information, der kan oversvømme os i dag gennem
medierne, så kan den tanke også strejfe én:
hvor kan jeg finde det, jeg håber på; dét, som er
min historie – og vores historie?
Hvis det onde er at være ligegyldig, så er det
at glemme sin historie. Så må det gode være
at finde sin historie. Derfor tror jeg på, at vi
skal kæmpe for begivenheder, der kan binde
os sammen på tværs af generationer – og på
tværs af sociale skel. Så vi spørger os selv:
hvad er et godt fællesskab – hér? Hvad skal der
til, så vi finder vores fyldige suppe i en 100 år
gammel gryde?
Disse ord blev jeg inspireret til, da jeg sidste år
mødte nogle børn fra 3.
klasse på vej hen til plejehjemmet – de skulle med
beboerne på bustur.
Kresten Thue Andersen
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Særlige begivenheder
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Fra juni har vi flyttet 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.

Velkommen til de
nye konfirmander
I år begynder vi med en
start-gudstjeneste – for konfirmander og deres forældre.
Konfirmander fra Funder
søndag 23. august kl. 11.00 –
og for konfirmander fra Kragelund søndag 6. september
kl. 11.00.
Dette års konfirmationsforberedelse kommer til at ligge
torsdag eftermiddag i hver
anden uge og en del foregår
på temadage i samarbejde
med skolens lærere; her skal
vi blandt andet se teater, tage
fat på vores historie og etiske
dilemmaer. Jeres timer er der
afsat tid til i skoleskemaet.
Vel mødt
Kresten

Nyhed!
Børnesang og
Brunch i Funder
Kirke
Nyt tilbud for familier med
mindre børn.
Først en halv time i kirken
med sang, musik og fortælling ved organist Bo Kirkegaard og derefter en let
brunch i Kirkehuset.
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.
Børnesang og Brunch finder
sted to gange i efteråret 2015:
Lørdag den 26. september
kl. 10.00- ca. 12.00
Lørdag den 14. november
kl. 10.00-ca. 12.00
Pris: 25 kr. for voksne.
Gratis for børn.
Tilmelding til Børnesang og
Brunch sker til organist Bo
Kirkegaard, tlf. 22148044,
e-mail: organist.kragelund.
funder@pc.dk

Møder og
koncerter

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.

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

Babysalmesang i
Funder Kirke (hold 1)
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

Bliv en del af et syngende fællesskab
Tirsdag den 1. september
kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Kragelund Præstegård
Sæsonstart for Voksenkoret.
Se omtalen inde i bladet

Gospel-koncert
Lørdag den 12. september
kl. 16.00 i Serup Kirke
En halv times workshop-koncert med sanger og instruktør
Lydia Wairimu og deltagerne
ved Storpastoratets gospelworkshop.
Her kan publikum opleve
smagsprøver på de sange,
som der er blevet arbejdet
intenst med i løbet af dagen.
Der er gratis adgang til koncerten.
Se omtalen inde i bladet

Høstgudstjeneste og
marked. En ny tradition?
Søndag d. 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 efterårets kirkeblad.
Menighedsrådet.

Danske Seniorer
Funder
Onsdag 23. september
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Hvad er Danske Seniorer ?
Udviklingskonsulent Annette
Schiøler fra Danske Seniorer
orienterer om hovedorganisationen Danske Seniorer og om
hvad vi kan bruge dem til.

Høstauktion – for
børn og voksne
Høstgudstjeneste i Kragelund Kirke – med auktion,
kaffe, sandwich og sang på
plejecenteret bagefter
Søndag 27. sept. kl. 11.00
Denne dag kan man medbringe jordens frugter og
grønsager – friske eller på
glas, og fra haven, marken
eller Brugsen – vi siger ’tak
for mad’. Efter en frokost på
plejecentret hjælper børnene
med auktion over sagerne, så
de bringer glæde hos andre –
og overskuddet går gennem

5

Møder og koncerter

Det sker i Kirken

Folkekirkens Nødhjælp til
mennesker i verdens fattigste
områder. Husk kontanter til
auktionen.
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Dagens tema handler om,
hvor alting stammer fra? Og
hvorfor har mennesker ikke
rødder, ligesom gulerødderne?
De frivillige laver
sandwich til frokost
– og vi opfordrer til
byens bageglade folk:
hvem kan bage den
bedste eller sundeste
gulerodskage?
Vi håber, at byens voksne og
børn vil gøre dagen til en
hyggelig fælles dag.
Arrangeret sammen med
Kragelund Plejecenter og
FDF’erne
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen

Weekend café og
legestue
Lørdag d. 3. oktober 2015
fra kl. 10.00 – 13.00 i Konfirmandstuen
Lørdag d. 12. december 2015
fra kl. 10.00 – 13.00 i Konfirmandstuen
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 babysamle-

sang, 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.
Anja Vindum, Bo Kirkegaard,
Mette Thue, Kresten Thue
Andersen

Babysalmesang i Kragelund Kirke (hold 2)

Danske Seniorer
Funder

”God kamp!” Sådan kan man
finde på at sige på vej ind eller
ud af banen.
Men hvad er
egentlig en
god kamp?
Og hvad
er værd at
kæmpe for?
Og findes der
noget frugtbart i konflikt? Det
er temaet for to sessioner i år.

Høstgudstjeneste i Funder
Kirke
Onsdag 7. oktober kl. 13.30
Kaffe i forsamlingshuset
bagefter.

Første gang er: Fredag den
9. oktober. Sidste gang er:
Fredag den 4. december
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

God kamp!
Samtalefilosofi – deltag i
første og andet sæt
Tirsdag den 20. oktober
kl. 13.30 – 15.30 i Medborgerhuset i Silkeborg
Tirsdag den 27. oktober
kl. 19.30 – 21.30 i Kragelund
Konfirmandstue
ved Lise Søelund, husfilosof
ved Silkeborg Bibliotekerne
og Kresten Thue Andersen,
sognepræst i Funder og Kragelund

Den græske filosof Sokrates mente, at det vigtigste i
en samtale er at fostre nye

Møder og
koncerter
”Politi Sirenerne” En helt særlig oplevelse venter tilhørerne
ved denne koncert!
Koncerten slutter ca. kl. 19.45,
så der er mulighed for at stå i
kø til de gode tilbud, når Købmanden åbner dørene kl. 20.00.
tanker. Det er ikke afgørende
at vinde diskussionen, men
derimod at finde sandhed.
Det kan man kun, hvis man
uforbeholdent lytter, er parat
til at se sagen fra nye vinkler
og godtager enhver samtalepartner som ligeværdig.
Lad os prøve den sokratiske
dialog på begrebet kamp. Finde
eksempler på de små eller
store konflikter, vi hver især
har taget med eksempelvis
pædagogen i børnehaven eller
kollegaen på arbejdspladsen,
og se hvorvidt vi kan finde
frem til et standpunkt eller en
form for sandhed om fænomenet via den filosofiske praksis.

Danske Seniorer
Funder
Kommunen orienterer
Onsdag den 21. oktober
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus

Late Night i Funder
Fredag den 23. oktober inviterer Min Købmand i Funder
Kirkeby og Funder Kirke til
Late Night kl. 19.00
Aftenen begynder med en
koncert i kirken kl. 19.00 med
Østjyllands Politis Kvindekor

Højskoleeftermiddag
Mandag den 26. oktober
kl. 14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter.

Tema: Kamp må der til!
Kamp er temaet for KK44
festival 2015. For uden kamp,
intet liv, og på mangfoldige måder kæmper vi. For
kærligheden, for at forstå,
for at komme overens med
os selv. Og de andre. For
vores værdier. Undertiden for
forfængeligheden. Også for
æren. For at få lov at leve, for
at give noget vigtigt videre.
For helbredet, overlevelse. Det
kan være hårdt arbejde at
være i live.
”Kamp må der til, skal livet
gro” skrev H.V. Kaalund i
1877 i sin berømte sang: ”Jeg
elsker den brogede verden”,
og vi har lånt af den linje til
årets tema for KK44 festivalen. Ikke fordi vi mener,
at kamp er det rigtige i alle
livets forhold, men fordi vi
gerne vil have kampen op til
undersøgelse og diskussion.
”Man skal vælge sine kampe

med omhu” hører man ofte
sagt, sikkert fordi mange har
erfaret, at nogle kampe var
skønne, spildte kræfter. Så
der er noget med begrebet
”kamp”, der kalder på tanker
om mening og værdi: hvilke
kampe er værd at tage? Og
hvorfor er de det? Hvad
er vigtigt nok, til at vi vil
kæmpe for det? Vigtigt nok til
at risikere et nederlag?
Årets festival byder på holmgang med emnet, og næsten
alle provstiets menighedsråd
har budt ind med arrangementer om mange forskellige
kampe.
Se mere i programmet til KK
44 festivalen.

AT VINDE OVER
SIG SELV
Onsdag den 28. oktober
kl. 19.00 - 22.00 i Kirkehuset
i Funder Kirkeby
Film og foredrag af Louise
Adrian om Fangekoret
”Man kan ikke vinde over
fængselssystemet, men man
kan vinde over sig selv”.
Sådan udtrykker en af de
indsatte i statsfængslet
Vridsløselille den kamp,
det har været for ham, som
aldrig har sunget før, at lære
at synge.
”Musikken viser nye veje og
vækker lyst til at opgive den
kriminelle karriere – men
det er et langt og sejt forløb”
udtaler en anden.
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Korleder Louise Adrian
fortæller om sig selv og sit
arbejde med Fangekoret – de
indsattes kamp for at ændre
deres selvopfattelse og deres
gryende glæde ved musik.
Herefter vises dokumentarfilmen ”Fangekoret”
Fri entre
Arrangør Funder Menighedsråd.

Syng-sammen-aften

Så kom og vær med til festen
og mærk glæden ved at synge
sammen.
Vel mødt.
Funder GF’s Venner og Funder
Kirke

Torsdag den 29. oktober fejrer
hele Danmark Spil Dansk
Dagen 2015. En musikalsk
festdag, hvor vi sætter fokus
på dansk sang og musik overalt, hvor det kan lade sig gøre.
I radio og TV, på skoler og i
kirker, i butikker, busser og
tog, i forsamlingshuse og på
arbejdspladser, vil der blive
spillet og sunget dansk musik
dagen igennem.
Funder GF’s Venner og Funder Kirke markerer dagen ved
i fællesskab at invitere alle
indenfor i Klubhuset til syngsammen-aften.
Det bliver en aften med fællessang fra højskolebogen og
sangindslag ved det lokale
voksenkor.

Søndag den 1. november
kl. 14. 00 i Kragelund Kirke
og kl. 16.00 i Funder Kirke

En bid af æblet!
Børnekirke – med Adam og
Eva – for alle børnefamilier
Funder Kirke
Onsdag 21. oktober 2015
kl. 17.00
Kragelund Kirke
Torsdag 5. november 2015
kl. 17.00

Torsdag den 29. oktober
kl. 19.30 i Klubhuset ved
Funder Hallen.

Alle Helgen
– mindegudstjeneste

Kort gudstjeneste med
sang og
fortælling
for børn i
alle aldre.
Denne gang
handler det om Adam, Eva
og slangen i Edens Have. Vi
bruger kunstværkerne, som 5.
klasse eleverne har levet.
Børn, forældre og voksne inviteres til at spise aftensmad
sammen i fællesskab efter
gudstjenesten.
Det koster 25,- for voksne, for
børn under 12 år er maden
gratis. Vi slutter kl 18.30.
Tilmelding til sognepræst
Kresten Thue Andersen på
telefon 5115 2766 eller mail:
kta@km.dk

Stemningsfuld, musikalsk
gudstjeneste, hvor navnene
på de, der gået bort i årets løb
bliver læst højt. Særligt indbudte er alle, der har mistet
mennesker, de holder af.

Danske Seniorer
Funder
Lotterispil
Onsdag den 4. november
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus

Keltisk gudstjeneste
Onsdag den 4. november
kl. 19.30 i Funder Kirke
Har du lyst til at deltage i
en meditativ gudstjeneste
inspireret af den keltiske
kristendom fra Irland, får du
her muligheden.
Se omtalen inde i bladet

Møder og
koncerter

Højskoleeftermiddag

Højskoleeftermiddag

Mandag den 9. november
kl. 14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter

Mandag den 23. november
kl. 14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter

Sangaften i
Funder Kirke

Orgelevent

Tirsdag den 17. november
kl. 19.00

Orglet er et fantastisk instrument.
Og der er skrevet megen
smuk orgelmusik.
Funder og Kragelund skoles
4. årgange inviteres i efteråret
til en musikalsk formiddag i
Funder Kirke, hvor der fortælles om instrumentets historie,
opbygning og muligheder.

Mød her både de gamle,
velkendte sange og de nye
og spændende sange, som
skrives i vores tid. Vi skal
synge sammen fra højskolesangbogen og gå på opdagelse
i digteren Simon Grotrians
salmeunivers. Simon Grotrian
bor i Lemming og har skrevet
en stor mængde salmer i et
sprog, der rummer både friskhed, fantasi og fine billeder.

Torsdag den. 19. november.

Bo Kirkegaard
og menighedsrådet.

Aftenen her er for konfirmander, forældre og alle som har
lyst til at være med i sangens
fællesskab. Kirkens voksenkor er også med og hjælper til
med at synge for.

Fælles julekoncerter i
Storpastoratet

Aftenen er tilrettelagt af
sognepræst Kresten Thue
Andersen og organist Bo
Kirkegaard

Oplev her Sejsblæserne samt
vores to lokale kor, Vox’en
koret fra Sejling /Sinding/
Serup/Lemming og Voksenkoret fra Funder/Kragelund.

Danske Seniorer
Funder

Organisterne, Karen-Minna
Nielsen og Bo Kirkegaard

Syng dig glad
Onsdag den 18. november
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
med Hans Asbjørn og Erling
Fisker.

Tirsdag den 1. dec. kl. 19.30 i
Kragelund Kirke
Torsdag den 3. dec. kl. 19.30
i Serup Kirke

Højskoleeftermiddag
Mandag den 7. december
kl. 14.00 – 16.00 i salen på
Kragelund Plejecenter

Nyt fra Kragelund og Funder
Fra Funder:
Menighedsrådet har den 21.
maj 2015 godkendt næstformand Niels Bjerregaard
Thomsens ønske om at
udtræde af menighedsrådet.
Menighedsrådet har anmodet
biskoppen om udsættelse af
besættelse af ledig plads:
Efter fredsvalg i 2012 bestod
Funder Menighedsråd af 7
medlemmer med 1 suppleant.
I 2013 indtrådte suppleanten.
Menighedrådet har derfor anmodet om lov til at fortsætte
med det nuværende antal – 6
- medlemmer indtil valget i
efteråret 2016. Rune Thomassen er ny næstformand. Jette
Ehlers Jensen er nu kontaktperson for de frivillige.
Funder Menighedsråds
mødedatoer i 2015, følgende
torsdage kl. 19 i Kirkehuset:
27. aug., 8. okt., og 19. november
Kunstnerne i Funder Kirke
er børn
I år prydes Funder Kirke af
tre kunstværker fra 5. klasser
i Kragelund og Funder. Tre
billedserier med seks malerier
i hver. Hver billedserie tager
udgangspunkt i fortællingen
om Adam og Eva og fristelsen i
Edens Have. I år blev det klassen fra Kragelund, der vandt
præmien, der anvendes til en
fælles begivenhed. Kom og se
billederne i sammenhæng.
Funder Menighedsråd
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2. række: Anne-Mette Østergaard Olsen, Emma Emilie Skovby Larsen, Anja Christensen, Amalie Isager-Nielsen, Andrea Nielsen

1. række fra venstre: Jonathan Tiburtz Birk Strange, Julius Bilgrau Sejersen, Oliver Bjerregaard Valbak,
Jakob Boserup Riis Rasmussen
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Konfirmation i Funder Kirke 1. maj

Konfirmationer

Det sker i Kirken

3. række: Sofie Søndergaard Sørensen, Thea Kjems Lyngvad, Lærke Overby Meyer, Anne-Sofie Nørding, Linea Kamper Pedersen,
Birgitte Morre Pedersen

2. række: Mathias Tønnesen Hansen, Chris Lousdal Nielsen, Sarah Brun Hven, Sine Johansen, Gustav Svarre Hostrup,
Magnus Mortensen, Gustav Graff Esbensen

1. række fra venstre: Lars Neldeberg Hesel, Kasper Timmermann Bonnén, Christoffer Burmann Andersen,
Marc Rask Holmslykke Mogensen, Rasmus Møller Sørensen, Kristoffer Strømgaard Patscheider

Konfirmation i Funder Kirke 2. maj

Konfirmationer
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2. række: Morten Brønd, Kia Haunstrup, Laurits Moos Hansen

1. række fra venstre: Emil Brøndberg Skovbo Rasmussen, Johan Høj Christensen, Søren Skadborg Jensen, Andreas Løntoft Evers,
Bastian Fjeldmark Kempel

12

Konfirmation i Kragelund Kirke 3. maj

Konfirmationer

Det sker i Kirken

Møder og
koncerter

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.
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. september. Tilmeldingen
er først gældende, når vi har
modtaget betaling.
Max. Antal: 80 deltagere
Arrangører: Funder/Kragelund, Serup/Lemming og
Sejling/Sinding kirker.

Keltisk gudstjeneste
Funder Kirke onsdag
den 4. november
kl. 19.30
Har du lyst til at deltage i
en meditativ gudstjeneste
inspireret af den keltiske kristendom fra Irland, får du her
muligheden. Denne kristendom har rødder i de keltiske
naturreligioner og udtrykker

ønsket om at leve i samklang
med den gudskabte natur.
Liturgien i denne vintergudstjeneste vil bestå af læsninger fra Biblen, bøn, lystænding på keltisk kors, stilhed,
salmer og smuk meditativt
musik for fløjte og orgel.
Fløjtenist Birgit Sofia Kjær,
som i samarbejde med organist Birgitte Hyldgaard Rathje

Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfresco
med det keltiske kors
står for gudstjenesten, fortæller, at folk ofte bliver meget
berørte, fordi de selv bliver
aktive medspillere i disse
gudstjenester.
Gratis entré.
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Møder og koncerter

Det sker i Kirken

”Politi Sirenerne” til Late Night i Funder
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Min Købmand i Funder Kirkeby og Funder Kirke inviterer til Late Night
fredag den 23. oktober.

September · Oktober · November 2015

Aftenen begynder med en
koncert i kirken kl. 19.00 med
Østjyllands Politis Kvindekor
”Politi Sirenerne”.
En helt særlig oplevelse
venter tilhørerne ved denne
koncert!
”Politi Sirenerne” blev dannet
i 2008 og består af sangglade
kvinder i alle aldre.
Korets formål er at samle
sanginteresserede kvinder
fra Østjyllands Politi for at
afholde koncerter, som tjener
til fremme af politiets PRvirksomhed.
Koret giver koncerter mange
forskellige steder – blandt
andet i kirker og til festlige lejligheder mv. Koret medvirker

hvert år ved Randers Politiorkesters jule-velgørenhedskoncert på Værket i Randers.
Repertoiret spænder vidt.
Lige fra klassiske danske
sange og salmer, til jazz og
moderne rytmisk musik.
Korets leder og dirigent er
Aleksandra Aia Bertelsen (f.
1987). Hun er uddannet ved
Aarhus Universitet i musikvidenskab, med kandidat i
musikpædagogik fra DPU.
Aleksandra Aia Bertelsen har
ledet ”Politi Sirenerne” siden
2012.
Det er en stor fornøjelse for
menighedsrådet at kunne
indbyde til en festlig start på
en hyggelig aften i Funder

Kirkeby, og vi håber, at mange har lyst til at være med.
Koncerten i Funder Kirke
slutter ca. kl. 19.45, så der er
mulighed for at stå i kø til de
gode tilbud, når købmanden
åbner dørene kl. 20.00.
Funder Menighedsråd i samarbejde med Min Købmand

Møder og koncerter

Voksenkoret i kirken inviterer:

”Bliv en del af et syngende fællesskab”

Voksenkoret ved Kragelund og
Funder kirker tæller 27 sangere 9 mænd og 18 kvinder.
Vi lægger vægt på seriøst arbejde med musikken, udfordringer og godt humør.
Nye sangere er meget velkomne
i koret. Der er sæsonstart tirsdag den 1. september kl. 19.30 i
konfirmandstuen ved Kragelund

Præstegård. Mere information
fås hos korleder Bo Kirkegaard,
tlf. 22148044, e-mail: organist.
kragelund.funder@pc.dk
To af korets medlemmer fortæller her om, hvad korsangen betyder for dem:
”Hvad driver mig til kor hver
tirsdag, i Kragelund og Funder
kirkers Voksenkor?

Det er et must - vi mødes, fordi
vi elsker at synge!
En følelse af fællesskab, det at
synge sammen, bliver noget
helt særligt. Nogle gange opstår
der magi, når ”stemmeklangen”
mødes. Et skønt repertoire, et
niveau der passer, en fantastisk
dygtig organist/korleder. Hvis du
netop tænker, det kunne være
sjovt, så kan jeg kun sige - prøv
det!"
Benthe Rasmussen, Funder
”At synge gør mig glad. Og når så
vores altid positive korleder har
ambitioner på vi glade amatørers vegne, går det hele op i en
højere enhed.”
Bent Jensen, Funder

HØSTGUDSTJENESTE OG MARKED
Søndag den 20. september
fejres høsten i Funder Kirke
med en festlig gudstjeneste
kl 9.30.
Kl. 10.30 omdannes pladsen
ved kirken til markedsplads
med jazzmusik, cafe og bagagerumsmarked.
Nyd en kop kaffe med hjemmebag i ”Cafe Kirkehus” til
små penge - overskuddet går
ubeskåret til kirkens julehjælp.

Eller få dig en god handel og
snak blandt lokale ”kræmmere”, mens der spilles glad
jazzmusik af det lokale band
Hot & Sweet.

21 40 69 37 fra 1. september
efter princippet først til mølle.
Der er plads til 17 biler. Salget
fra dit bagagerum må kun
være af brugte eller hjemmelavede ting. Anvisning af
stadeplads fra kl. 9.00 Du kan
også sælge fra bagagebæreren
på din cykel. Her koster en
stadeplads ingenting.

En stadeplads på bagagerumsmarkedet koster 50 kr.,
som også går til julehjælp.
Tilmelding kan ske på mail
fricka@privat.dk eller mobil

Kom og vær med til at starte
en ny tradition!
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Aktiviteter for børn

Det sker i Kirken

Aktiviteter for børn og børnefamilier
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Læs mere her om kirkens
tilbud:

September · Oktober · November 2015

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.
Efterårets hold:
Funder Kirke:
8 tirsdage med opstart tirsdag
den 11. august kl. 10.45
Kragelund Kirke:
8 fredage med opstart fredag
den 9. oktober kl. 10.45
Tilmelding til begge hold sker
til organist Bo Kirkegaard, tlf.
22148044, organist.kragelund.
funder@pc.dk
Prisen for 8 gange med babysalmesang er 200 kr.
Babysalmesang ledes af organist, Bo Kirkegaard

Musikalsk Legestue
Sang, musik, leg og oplevelser
for børn i alderen ½-3 år.
Datoer for legestueholdene i
efteråret:
Funder Kirke:
Tirsdag den 25. august samt
1., 8. og 15. september.
(Alle gange er der to hold at
vælge imellem. Hold 1, kl.
8.30 og hold 2, kl. 9.30)

Kragelund Kirke:
Fredag den 30. oktober, fredag
den 6., 13., 20. og 27. november
samt den 4. december.
Musikalsk Legestue ledes af
organist, Bo Kirkegaard.

Nyhed!
Børnesang og
Brunch i Funder Kirke
Nyt tilbud for familier med
mindre børn. Først en halv
time i kirken med sang, musik og fortælling ved organist
Bo Kirkegaard og derefter en
let brunch i Kirkehuset.

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.
Børnesang og Brunch finder
sted to gange i efteråret 2015:
Lørdag den 26. september
kl. 10.00 - ca. 12.00
Lørdag den 14. november
kl. 10.00 - ca. 12.00
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

Børnekunstnere

Kunstnerne i Funder Kirke er børn
18 fine kunstværker hænger på kirkebænkegavlene.
Opgaven i årets ”Børn laver
kunst i Funder kirke” var for
hver af de tre 5. klasser på
Kragelund og Funder skole at
male 6 billeder, der i sammenhæng fortalte historien
om Adam og Eva i Edens
Have – kundskabens træ,

frugterne som ingen måtte
spise af, slangen der frister
Eva, ulydigheden osv.
I år blev det klassen fra Kragelund, der vandt præmien,
der anvendes til en fælles
begivenhed. Opgaven blev
fortolket på smukkeste vis,
især rapsangens omkvæd: ”du

skal ikke gøre det, fordi de
sir du ikke tør det”, viser at
børnene har forstået myten
om Syndefaldet.
Kunstværkerne hænger nu
resten af sommeren til glæde
for alle, som kommer i kirken.
Funder Menighedsråd
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Kirkelige handlinger

Det sker i Kirken

Kirkelige handlinger i sognekirkerne
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Døbte:
Xander Bækkegaard Vang ....................................................................12/4-2015
Ronja Langhoff Jätmark ........................................................................ 19/4-2015
Ditte Brandt Overgaard ........................................................................17/5-2015
Mathias Eskerod Almtoft .....................................................................17/5-2015
Emil Rye Isager ..................................................................................... 24/5-2015
Mikkel Sif Jensen ...................................................................................31/5-2015
Bertram Bjerregaard Uldum ..................................................................7/6-2015
Villads Vater ...........................................................................................14/6-2015

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke

Viede / kirkeligt velsignede:
Astrid Ravn Rasmussen og Christian Ham ......................................27/6-2015

Kragelund Kirke

Bisatte / Begravede :
Knud Gasbjerg........................................................................................15/4-2015
Sinna Krista Johanne Rask ...................................................................15/5-2015
Jakob Edslev-Christensen.......................................................................9/6-2015
Lily Märcher ...........................................................................................23/6-2015
Edith Madsen ........................................................................................26/6-2015
Marianne Lehrmann Sørensen ..........................................................30/6-2015

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Kragelund

Funder

Sognepræst

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

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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Gudstjenester
Søndag den 6.

11.00 1)

9.30

Kresten Thue Andersen

14. s. e. trin.

Søndag den 13.

9.30 K)

11.00

Bo Bergholt Grymer

15. s. e. trin.
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Søndag den 20.

Ingen

9.30 2)

Kresten Thue Andersen

16. s. e. trin.

Søndag den 27.

11.00 3)

Ingen

Kresten Thue Andersen

17. s. e. trin.

Søndag den 4.

9.30

11.00

Mette Skaarup Glowienka

18. s. e. trin.

Onsdag den 7.

Ingen

13.30 4)

Kresten Thue Andersen

Søndag den 11.

11.00

9.30 K)

Kresten Thue Andersen

19. s. e. trin.

Søndag den 18.

9.30 K)

11.00

Kresten Thue Andersen

20. s. e. trin.

Onsdag den 21.

Ingen

17.00 B

Kresten Thue Andersen

Børnekirke

Søndag den 25.

11.00

9.30

Bo Bergholt Grymer

21. s. e. trin.

Søndag den 1.

14.00 5)

16.00 5)

Kresten Thue Andersen

Alle Helgen dag

Onsdag den 4.

Ingen

19.30 6)

Bo Bergholt Grymer

Keltisk gudstjeneste

Torsdag den 5.

17.00 B)

Ingen

Kresten Thue Andersen

Børnekirke

Søndag den 8.

11.00

Ingen

Kresten Thue Andersen

23. s. e. trin.

Søndag den 15.

11.00

9.30 K)

Bo Bergholt Grymer

24. s. e. trin.

Søndag den 22.

9.30

11.00

Kresten Thue Andersen

Sidste s. i kirkeåret

Søndag den 29.

11.00

9.30

Kresten Thue Andersen

1. s. i advent
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Det sker i Kirken

September

Kragelund

Funder

Præst

Kirkeåret

Oktober

November

NYE KIRKETIDER – se omtale inde i bladet.
1) Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander fra Kragelund. (i Funder 23. august kl. 11.00)
2) Høstgudstjeneste i Funder Kirke med efterfølgende høstmarked v. Kirkehuset. Se omtale.
3) Høstgudstjeneste i Kragelund Kirke med efterfølgende let kirkefrokost på Plejecenteret.
Medbring frugt og grønt fra årets høst til afholdelse af auktion.
4) Høstgudstjeneste i samarbejde med Danske Seniorer Funder.
5) Ved gudstjenesten Alle Helgens Dag oplæses navnene på dem, der er døde i sognet i det forgange år.
6) Keltisk gudstjeneste.
B) Børnekirke med efterfølgende spisning. Tilmelding se hjemmesiden.
K) En kort gudstjeneste uden altergang. Kirkekaffe i henholdsvis Kirkehuset, Funder eller konfirmandstuen i Kragelund

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter
v/ Kresten Thue Andersen

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter
v/ Kresten Thue Andersen

Onsdag den 30. september kl. 10.00
Onsdag den 28. oktober kl. 10.00
Onsdag den 25. november kl. 10.00

Torsdag den 24. september kl. 10.30
Torsdag den 29. oktober kl. 10.30
Torsdag den 26. november kl. 10.30

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.

