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Disciplene var på vej til Jerusalem – de kom
vandrende østfra, fra Jeriko. Man kunne høre
deres sandaler på grusvejen. Oliebjerget rejste
sig foran dem. Solen var begyndt sin vandring
hen over himlen og varmede deres nakke bagfra. Småfuglene ﬂøjtede i buskadset.
De nærmede sig Betfage. Jesus sendte to af
disciplene afsted ind i byen med besked om,
at de ville ﬁnde et æsel, som stod bundet med
sit føl. Da de kom til byporten, bankede de på.
Inde i byen småsnakkede folk. Det lød hyggeligt. Nogen pludrede, andre mumlede. Det var
nogle, der forberedte sig på at tage til Jerusalem
– til den store påskefest.

De to disciple gik lidt omkring i byen, men
fandt så æslet bundet til et rækværk. De begyndte at løse tovet. ”Hov, hvor skal I hen med
den?” spurgte en mand med rynkede øjenbryn. Men disciplene forsikrede ham om, at
deres mester havde brug for den og ville sende
den tilbage igen. Det endte med, at æslet og
dets føl fulgte med ud af byen.
Nu blev disciplenes fodtrin på gruset blandet
med lyden af æslernes hove. De to disciple blev
mødte med glade tilråb, da de kom tilbage.
Et par kapper blev lagt på ryggen af æslet og
føllet, og Jesus satte sig nu op på æslet, og de
fortsatte vandringen. De passerede nu bjerget
med oliventræerne – oliebjerget – og kunne
ane Jerusalem i horisonten. Det var blevet frokosttid, og solen havde bevæget sig højere på
himlen, og varmede nu deres venstre kind.
Jerusalem lå på Zions bjerg, og selve byen blev
kaldt for Zions datter. Og engang skal en profet

have sagt, at
en ny konge
ville komme
ridende ind
i byen på et
æsel, på en
så beskeden
måde man
kan forestille
sig. Som en almindelig rejsende på vej til højtiden i Jerusalem.
Hvem vidste, hvad der skulle ske den følgende
uge under påskefesten? Måske havde Jesus
selv en anelse om det. Det var der ingen, der
tænkte på i dag. Folk blev grebet af en pludselig glæde. Måske var der nogle, der havde set
Jesus andre steder. Og nu var han her – på vej
ind i Jerusalem – til påskefesten. Det kunne
ikke være bedre – det måtte være et godt tegn.
De tog nu det, de havde ved hånden – grene og
tæpper – og lagde ud på vejen. Sådan ankom
Jesus til Jerusalem. Hvilket blik havde han mon,
da han kom ridende der ind ad Jerusalem byport?
Det var som om, folk havde ventet i lang tid.
Som når børn længes efter, at det snart skal
blive jul – og at de næsten ikke kan vente mere.
De råbte af glæde: ”Hosianna, Davids søn!
Hosianna i det højeste!”
Folk fornemmede, at det var en stor dag, der
var noget på spil. Men de vidste endnu ikke, at
Jesus var en helt anderledes konge – anderledes end alt, hvad de kunne forestille sig.
En stor konge
ville nok komme
ridende ind på
et mere kongeligt
ridedyr – en hest
eller en kamel.
Men Jesus
ankommer på et
æsel. Hvad ville

OBS! OBS! OBS!
Deadline:
Sidste frist for indsendelse af stof til
forårets kirkeblad er mandag den
4. januar 2016 – Redaktionen
det svare til i dag? En gammel rød Ferguson?
eller en Puch Maxi? I al fald ikke en Jaguar
eller en Rolls Royce som højtstående politikere
eller dronninger kører i. Det blev her tydeligt,
at kongen i Guds rige er en helt anderledes
konge end nogen andre konger og dronninger.

Det lignede ikke en konge højt til hest. Det
lignede ikke en amerikansk valgkamp. Det lignede ikke et nordkoreansk jubilæum. Det lignede bare en ung mand, der kommer ridende
på et æsel ind i Jerusalem op til påskefesten.
Der var nok ikke nogen der så, at det var kongen
i kærlighedens rige. Det var Guds søn, der kom
ridende der. Den højeste konge – ham, der har
skabt himlen og jorden – der viste sig som den
laveste tjener – på et simpelt transportmiddel.
Hvad kan det betyde? Jeg tror, der gemmer sin
en stor humor her: én ung mand, der ikke rigtigt ser ud af noget – han ser måske endda lidt
sølle ud – er i virkeligheden større end nogen
anden, vi kan forestille os.
Et sted siger Jesus: ”mig er givet al magt i
himlen og på jorden”. Magten til ’syndernes
forladelse’, som er større end al anden magt,

Præstens
sider
der ﬁndes mellem mennesker. Guds magt er
en magt, der er større end al verdens rå magt.
Det er en magt, der kan løse al den magt, der
binder os og gør os ufrie, løse os fra alt det, der
tager pusten fra os.
Det, der løser op for vores magthierarkier, er initiativet til at give nogen mere, end de fortjener.
Hér har vi humoren igen. Når vores tanker
og forventninger er blevet lidt for stive i det,
så har Gud ikke givet op, men kan vise sig på
mærkelige måder: Når vi står og hakker i det
som en gammel traktor. Så kan meningen vise
sig som en erindring eller en ven, der dukker
op og hjælper med at starte.
Det lyder også mærkeligt: først når vi selv
giver op, kan Gud give os til hinanden. Når vi
ikke forventer det – når vi ikke mere tror på, vi
har mere at give af eller ikke længere tror på
tilgivelsens mulighed – da kan Gud give os en
ny mulighed. Da kommer Guds rige.
Vi kan godt selv gøre
fra eller til, men ikke
gennemtvinge noget.
Ingen kan gennemtvinge Guds kongerige,
for kongen kommer
ridende på et æsel uden synlig magt. For det
kan kun ske frivilligt, gennem det, mennesker
er skabt som, nemlig frie væsner.
Dermed er magten i Guds rige – ikke en kontrollerende magt – men det er den magt, der
møder os i blikket fra et barn på et år. Et lille
barn i en barnevogn –
et lille barn i en krybbe.
I blikket på en ung
mand, der rider ind i
Jerusalem i dag.

Glædelig jul!
Kresten Thue Andersen
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Konﬁrmanderne
indbyder menigheden

der disse følgende lørdage
være åbent i Konﬁ rmandstuen fra 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.

Søndag den 24. januar
kl. 16.00 i Funder Kirke
Søndag den 31. januar
kl. 16.00 i Kragelund Kirke
Søndag den 7. februar
kl. 16.00 i Funder Kirke
Disse tre søndage er formiddagens højmesse henlagt til
eftermiddagen. Vi håber alle
har lyst til at deltage, ældre
som unge, ikke mindst fordi
konﬁrmanderne sætter deres
eget præg på gudstjenesterne. Der er kaffe og sodavand
til alle bagefter.

Konﬁrmanderne kan f.eks. møde
ham hér, provsten i Silkeborg
Provsti.
I vores pastorat har vi posten
med fortællingen om ”Den
lamme mand, der bliver helbredt”. Har du lyst at være
med som frivillig, er du
meget velkommen. Kontakt
præsten.

Konﬁrmand Event
i Jysk Arena

Weekend café
og legestue

Igen i år afholder præster og
frivillige Konﬁ rmand Event
– et anderledes orienteringsløb. 800 konﬁ rmander
i Silkeborg Provsti deltager
heri onsdag den 2. marts.
Hvert pastorat i Silkeborg
bidrager ved hver især at
arrangere en post på løbet,
hvor konﬁ rmanderne møder mennesker, der levede i
Israel i år 31, og som havde
mødt Jesus.

Lørdage i Konﬁ rmandstuen
– for alle, der holder af
pludrende og legende børn
Målgruppen er især børnefamilier med børn i institutionsalderen 0 – 6 år. Men
ældre er også velkomne, så
kan man komme til og tale
med nogle af de yngre i byen.
Så savner du og din familie
et sted at mødes med andre
til hyggeligt samvær, så vil

Alle dage kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den. 23. januar
Lørdag den. 12. marts
Lørdag den. 28. maj

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

Møder og
koncerter

Teaterstykket ”Farfar
Krigsmand”
med gruppen Teatertasken
Tirsdag 1. december fra kl.
10.30 i Funder Forsamlingshus
Vi møder tre generationer,
Benedikte, hendes far Eskil
og farfar Hans, som hver især
må forholde sig til begivenhederne i Anden Verdenskrig
i Danmark. Stykket bevæger
sig gennem tiden i 1945, 1980
og nutiden. Vi møder tre
generationers skæbne og vi
ﬁnder ud af, at vores verden
slet ikke er sort-hvid.

tilbage til skolen ca. kl. 13.30)
Bemærk venligst, at de voksne
blot er samtalepartnere – det
kræver ingen særlig historisk
viden at være med. Tilmeld
dig til Kresten Thue Andersen:
kta@km.dk eller 5115 2766.

Jul i Legestuen
– med juletræ,
julesang og musik
Fredag den 4. december kl.
9.30-10.15 i Kragelund Kirke.
Tirsdag den 8. december i
Funder Kirke. Der er to hold
og to tider at vælge imellem:
hold 1) kl. 8.30-9.15 og
hold 2) kl. 9.30-10.15.

De ni Læsninger

Lyst til at se teater? Der er
nogle pladser tilbage. Du
kan deltage ved at være en
af 10-15 voksne konﬁrmandvoluntører hos eleverne i 7.
klasse.
Efter du har set stykket sammen med konﬁrmander tilbringer I et par timer sammen
(eleverne har medpakker med)
ved samtale i små grupper
med 4-5 konﬁrmander og 1-2
voksne i hver. Samtalerne foregår i forsamlingshuset eller
– hvis du bor i Funder Kirkeby
– kan du invitere din gruppe
til at besøge dig. (Eleverne går

Søndag 6. december kl. 14.00
og kl. 16.00
Traditionsrig december-gudstjeneste, hvor vi skal høre hele
biblen – gennem ni læsninger
fra Det gamle og det nye
Testamente – med musikalske
indslag imellem.

Højskoleeftermiddag
Mandag den 7. december
kl. 14 – 16 i salen på Kragelund Plejecenter
Dorthe Træholt kommer og fortæller om jul på kirkegården.
Se omtalen inde i bladet.

Jul for børn
Onsdag den 9. december
kl. 10.00 i Kragelund Kirke
Onsdag den 16. december
kl. 10.00 i Funder Kirke
Vi synger julens sange og børnene deltager i juleevangeliet.
Særlig inviterede er Kragelunds og Funders børnehaver.
Alle er velkomne!

Jul for hos
familiens ældste
Gudstjeneste lillejuleaften
23. december kl. 14.30 på
Funder Plejecenter
Vi vil gerne invitere til
julegudstjeneste for familie,
pårørende og venner – med
efterfølgende kage, kaffe og
måske et lille glas til at ønske
glædelig jul.
Dagen er tænkt som et alternativ til juleaftensdag, den 24.
dec., hvor et besøg derhjemme
hos børnene for nogle af de
ældste kan virke udmattende.
Velkommen på Funder
Plejecenter
Vi håber på en hyggelig
stund.
Venlig hilsen
Kresten Thue Andersen, Bo
Kirkegaard og Funder Plejecenter
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Fredag 1. januar kl. 14.00 i
Kragelund Kirke og kl. 16.00
Funder Kirke
Vi træder ind i det nye år og
fejrer nytårsdag, og vi skal
måske høre et par musikalske
indslag; – med kaffe og småkager i våbenhuset

Nytårskoncert
i Funder Kirke
Søndag den 3. januar 2016
kl. 16.00.
Wiener-Expressen spiller i et
musikalsk festfyrværkeri af
skønne klassiske musikstykker.
Se omtalen inde i bladet.

med helligtrekongersaften
i kirken med efterfølgende
hygge i konﬁrmandstuen.
Kom og hør en vinterfortælling – og foreslå en sang –
præsten og de frivillige laver
gløgg.
Vel mødt!

Højskoleeftermiddag
Mandag den 11. januar
kl. 14 – 16 i salen på
Kragelund Plejecenter
Nytårskoncert med De lokale
musikvenner.
Se omtalen inde i bladet.

Fakkeloptog og
gudstjeneste
Tirsdag den 19. januar
kl. 17.00 i Funder Kirke
Nytårsparade gennem
Funder Kirkeby efter en kort
gudstjeneste, hvor spejderne
medvirker.
En stemningsfund sen eftermiddag, hvor alle Funders
borgere er velkomne!

Danske Seniorer
Funder

Helligtrekonger
er 12. juledag
Tirsdag den 5. januar
kl. 19.00 Helligtrekongers
aften i Kragelund Kirke
Voksenkoret synger, og præsten kommer med fortælling.
Vi viderefører traditionen

Onsdag den 20. januar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Jørgen Trosborg, Silkeborgs
berømte verdensmesterpølsemand fortæller om sit liv og
sine oplevelser - bl.a. en periode som indbygger i Funder
Kirkeby.
Udgangspunktet er den bog,
han har udgivet. Bogen kan
købes for 50 kr. og beløbet går
til cancerramte børn.

Højskoleeftermiddag
Mandag den 25. januar
kl. 14 – 16 i salen på
Kragelund Plejecenter
Marianne og Michael vil
fortælle om deres rejse til
Burma.
Se omtalen inde i bladet.

Danske Seniorer
Funder
Onsdag den 3. februar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Blandt godtfolk og andre
originaler
Der bliver brug for smil og
latter, men også eftertænksomhed når journalist Per
Hansen, TV2 MidtVest, fortæller og viser ﬁlmklip med
skæve personligheder, som
han har mødt på sin vej og
lavet TV-programmer med.
Bl.a. motorcyklisten Bulder,
som nogle sikkert husker.

Babysalmesang
i Kragelund Kirke
(hold 1)
Første gang er fredag den
5. februar Sidste gang er:
Tirsdag den 15. april.
8 fredage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Kragelund Kirke
(Der er kaffe og hygge i
Kirkehuset fra kl. 11.15)
NB: Der er ikke babysalmesang i uge 6, 7 og 12.
Se omtalen inde i bladet.

Møder og
koncerter

Højskoleeftermiddag
Mandag den 8. februar 25.
kl. 14 – 16 i salen på Kragelund Plejecenter
Jan Kjærgaard fortæller om
emnet: Ulven er kommet!
Se omtalen inde i bladet.

Danske Seniorer
Funder

Onsdag den 17. februar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Generalforsamling
Forslag skal være formanden

i hænde senest tirsdag 9.
februar 2016.
Efter generalforsamlingen
spiller vi på 6’eren. Husk en
lille pakke.
Kaffe & lagkage - gratis

Højskoleeftermiddag
Mandag den 22. februar 25.
kl. 14 – 16 i salen på Kragelund plejecenter
Ejnar Stobbe. En underholdende eftermiddag hvor Ejnar
fortæller.
Se omtalen inde i bladet.

Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke
Fredage: 26. februar, 4., 11.
og 18. marts samt 1. og 8.
april.
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

Børneteater
”Josef, Farao og alle de andre”
Onsdag den 20. januar kl. 18.30 i Kragelund Forsamlingshus.
Festlig familieforestilling med 2 skuespillere i 12½ rolle på
en lille time!
Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst!
Kirketeaterets to skuespillere
opfører historien om Josef og
hans brødre – i en udgave,
som den vist aldrig er set før!
Det er humor, alvor og skøre
indfald i lange baner, når
forestillingens to medvirkende går i gang som hhv. en
noget tør historiker og en ung
mand med hang til superhelte
– to personer, der ikke har
meget til fælles. Rigtig galt
går det, da de pludselig får
til opgave at vise publikum
historien om Josef – sammen!
Som teaterforestilling!

Undervejs lykkes det de to
skuespillere i løbet af knap
en time at optræde i 12 ½ rolle
som Josef, Farao og alle de
andre ...
Det er på én gang sjov, skør
og alvorlig teaterunderholdning og spændende bibelhistorie.
En festlig, forrygende familieforestilling for børn og
voksne!
Efter stykket serveres der
frugt, kage, sodavand og
kaffe.
Det hele er gratis.
Kragelund Menighedsråd
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En halv times tid med nærvær, ro, oplevelser, stimulation af barnets sanser, sang
og musik.
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.
Der er gratis at deltage.

I første halvdel af 2016 har vi
to hold fælles for Kragelund
og Funder kirker:
Hold 1:
8 fredage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Kragelund Kirke
(Der er kaffe og hygge i konﬁrmandstuen fra kl. 11.15)
Datoerne er: 5. og 26. februar,
4., 11. og 18. marts samt 1., 8.
og 15. april.
(NB: Der er ikke babysalmesang i uge 6, 7 og 12)

Hold 2:
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
19. april.
Sidste gang er: Tirsdag den
7. juni.
Tilmelding sker til organist
Bo Kirkegaard, tlf. 22148044
eller organist.kragelund.
funder@pc.dk

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.

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

Jul i Legestuen - med
juletræ, julesang og musik.
Fredag den 4. december kl.
9.30-10.15 i Kragelund Kirke.
Tirsdag den 8. december i Funder Kirke, hvor der er to hold

Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke
Vi mødes i Kragelund Kirke
seks fredage: 26. februar, 4., 11.
og 18. marts samt 1. og 8. april.
Alle gange er det kl. 9.30-10.15.

Nye forløb i foråret 2016:

Musikalsk Legestue
i Funder Kirke
Vi mødes i Funder Kirke seks
tirsdage: 3., 10., 17., 24. og 31.
maj samt 7. juni.
Alle gange 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

Nytår med Wiener-Expressen
Som noget af det første i det
nye år stemmer Wiener-Expressen instrumenterne til en
nytårskoncert i Funder Kirke.
Det er søndag den 3. januar
2016 kl. 16.00.
Ved denne koncert venter
der publikum et musikalsk
festfyrværkeri af skønne klassiske musikstykker.
Wiener-Expressen består af

fem dygtige musikere fra Aarhus, og de vil spille musik af
bl.a. Lumbye, Gade og Strauss.
Koncerten er gratis, så det er
en god ide at komme i god tid.
Efter koncerten byder menighedsrådet på et stykke kransekage og et glas boblevand i
Kirkehuset.
Bo Kirkegaard, organist

Møder og
koncerter

Kirkehøjskolen
Mandag den 7. december:
Dorthe Træholt
Graver ved Kragelund kirkegård, Dorthe Træholt kommer og fortæller om jul på
kirkegården. Hun vil synge
et par julesange og læse en
lille julehistorie. Der vil også
være plads til, at synge nogle
julesange sammen.
Mandag den 11. januar 2016:
Nytårskoncert
De lokale musikvenner
Mette (sang) og Kresten
Thue Andersen (bas), Hanse
Jensen (sax) og Asger Deibjerg
Pallesen (piano) kommer på
besøg og deler glæden ved at
spille sammen med os. Gruppen spiller dejlig svingende
jazz og har allerede optrådt
ﬂere steder, så vi har noget at
glæde os til.
Mandag den 25. januar:
Marianne og Jens Michael
Madsen
Marianne og Michael vil
fortælle om deres rejse til
Burma, hvor de bl.a. har været på traveture og overnattet
på klostre hos munkene. De
viser også billeder fra deres
rejse.
Mandag den 8. februar:
Jan Kjærgaard
Ulven er kommet! Hvert år
er der dyrearter, der vandrer alle aviser, radio- og
TV-programmer igennem.
Det er arter som mår-hund,
dræbersnegl, dræbergople
osv. Det er dog sjældent, at
en art holder mere end ét år

i medierne. En undtagelse
herfra er ulven. Den er stadig
aktuel efter 4 år i medierne.
Ulven er kommet, den er nu
etableret i Danmark, og vi
må leve med den med de fordele og de ulemper den giver.
Vi skal høre om, hvad ulven
er for en størrelse? Hvordan
lever den, og er den farlig? I
naturen har ulven sin klare
plads, hvad betyder det for
det øvrige dyreliv? Hvordan
ser det ud med at have ulve
og husdyr i samme egn. Den
danske ulvebestand er stadig
så lille, at viden er svær at
hente her, men heldigvis
har man haft ulvene i vores
nabolande længere tid, og
herfra kan vi hente meget
viden, som også gælder i
Danmark.
Mandag den 22. februar:
Ejnar Stobbe
En underholdende eftermiddag med vores tidligere
sognepræst, der er en stor
fortæller og i mange år har
interesseret sig for Kragelund-historie og Kragelundhistorier. De er altid gode, og
somme tider passer de også
med virkeligheden!

Nyt fra Kragelund og Funder
Pastoratet, siden sidst:
Godspelworkshop blev en
god dag. Passende 51 deltagere. Og ca 80 tilhørere i
Serup kirke til koncerten. Et
nyt lignende arrangement –
måske i 2017 – vil nok have
større tilslutning.
Fælles sogneudﬂugt i forbindelse med kirkehøjskolen til
udstillingen Abrahams Børn
på Silkeborg Bad havde ca.
25 deltagere. Der var nye ansigter og aftenen blev en god
oplevelse. En god ide med et
bestemt tema og arrangement
midt på ugen.
Sognecykelturen havde ca. 30
deltagere, som alle var sognebørn. Konceptet med andagt/
besøg i kirkerne er godt. Der
er grobund i ideen, som godt
kunne udvikle sig til en tradition og skabe interesse for
kirkeliv om sommeren.
Pastoratet, arrangementer
i 2016:
Jeppe Søe om en foredrag/
debat aften torsdag den 17.
marts 2016. Emnet for aftenen
er pt. åbent. Sted: Sinding
forsamlingshus.
Sognecykeltur søndag den
19. juni 2016.
Iben Krogsdal om et foredrag
om kristendommens betydning for det moderne menneske onsdag den 26. oktober
2016.
Leonard Cohen – gudstjeneste; fortælling og sang. Tid
og sted endnu ikke endeligt
fastlagt
Funder Menighedsråd
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Elias Skjøth Sørensen ............................................................................16/8-2015
Johannes Skov Olsen .............................................................................23/8-2015
Emil Nyby Guldager ...............................................................................6/9-2015
Theodor Smedemark Keller .................................................................13/9-2015
Hella Gisselbæk Kristensen .................................................................13/9-2015
Asger Nørding .......................................................................................13/9-2015
Christian Tind ........................................................................................13/9-2015

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

Kragelund

Funder

Sognepræst

Kresten Thue Andersen
Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg, Tlf: 5115 2766
E-mail: kta@km.dk

Sognepræst

Bo Bergholt Grymer
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming, Tlf. 8685 5385
E-mail: bobg@km.dk

Sognepræst

Mette Skaarup Glowienka
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg, Tlf. 2114 9590
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. 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Aﬂøser for graveren i Kragelund:
Knud Haugard-Hansen, Lundgårde 1,
Mausing, 8620 Kjellerup
Privattlf. 5193 9499 og 8688 8499

Organist

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg, mobil-tlf. 2214 8044.
E-mail: organist.kragelund.funder@pc.dk

Kirkesanger

Pia Heilbo
Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg, tlf. 2084 0416

Menighedsrådsformand

Asger Ravn
Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup,
Tlf: 8686 7676
E-mail: frederiksdalvej60@gmail.com

Mette Hahn-Pedersen
Overgårdvej 14, 8600 Silkeborg,
Tlf: 8685 1413
E-mail: mette@hahn-pedersen.com

Kirkeværge

Poul Erik Lambertus
Sinding Hedevej 9, 8600 Silkeborg,
Tlf: 2263 7109
E-mail: tegnestiften@mail.dk

Jette Ehlers Jensen
Tollundvej 15, 8600 Silkeborg,
Tlf.: 2615 1143
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. 4031 9680
Sven Iversen, Overgårdvej 14, Tlf.: 8685 1413

Sonja Poulsen
Kirkegårdskontor Funder Kirkevej 54
Privat: Vester Bordingvej 8,
8600 Silkeborg
kontortlf. 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: funderkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper i Funder:
Annie Kromann
Privat. 6134 8361 kan benyttes
i graverens ferie.
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Søndag den 6.

14.00 1)

16.00 1)

Kresten Thue Andersen

2. s. i advent

Søndag den 13.

Ingen

11.00 2)

3. s. i advent

Søndag den 20.
Onsdag den 23.

11.00
Ingen

Torsdag den 24.

14.00
16.00

Kresten Thue Andersen

Juleaften

Fredag den 25.
Lørdag den 26.

11.00 4)
10.00 Kragelund
Plejecenter
Ingen

9.30
14.30
Funder
Plejecenter
11.00 3)
13.00
15.00
9.30 4)
Ingen

Bo Bergholt Grymer
Kresten Thue Andersen
Kresten Thue Andersen
Kresten Thue Andersen

Kresten Thue Andersen
Kresten Thue Andersen

Juledag
2. juledag

Søndag den 27.

Ingen

4. s. i advent

Julesøndag

Januar
Fredag den 1.
Søndag den 3.
Tirsdag den 5.
Søndag den 10.
Søndag den 17.

14.00
Ingen
19.00
11.00
9.30 K)

16.00
Ingen
Ingen
13.30 5)
Ingen

Kresten Thue Andersen
Kresten Thue Andersen
Kresten Thue Andersen
Bo Bergholt Grymer

Nytårsdag
H. 3 K. søndag
H. 3. K. aften
1.s.e. H. 3 Konger
s. s. e. H. 3 Konger

Søndag den 24.

Ingen

16.00 6)

Kresten Thue Andersen

Septuagesima

Søndag den 31.

16.00 6)

Ingen

Kresten Thue Andersen

Seksagesima

Søndag den 7.
Onsdag den 10.
Søndag den 14.

Ingen
17.00 B)
11.00 BG

Søndag den 21.
Søndag den 28.

9.30
Ingen

16.00 6)
Kresten Thue Andersen
Ingen
Kresten Thue Andersen
9.30 K) KTA Kresten Thue Andersen
Bo Bergholt Grymer
Ingen
Mette Skaarup Glowienka
9.30
Bo Bergholt Grymer

Februar
Fastelavn
Børnekirke
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

1) De Ni Læsninger.
2) Dramagudstjeneste i Funder Kirke, de små konﬁrmander medvirker.
3) Gudstjenesten kl. 11.00 i Funder Kirke er tilrettelagt for børnefamilier.
4) Voksenkoret medvirker.
5) Nytårsgudstjeneste i samarbejde med Danske Seniorer Funder
6) Årets konﬁrmander medvirker. Den 24/1: Funder tidl. A.kl., den 31/1: Kragelund og den 7/2: Funder tidl. B.kl.
B) Børnekirke med efterfølgende spisning. Tilmelding se hjemmesiden.
K) En kort gudstjeneste uden altergang. Kirkekaffe i henholdsvis Kirkehuset, Funder eller konﬁrmandstuen i Kragelund

Plejehjemsgudstjeneste på Kragelund Plejecenter:

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter:

Lørdag den 26. dec. kl. 10.00
v/ Kresten Thue Andersen (m. nadver)
Onsdag den 27. jan. kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
Onsdag den 24. feb. kl. 10.00 v/Bo Bergholt Grymer

Onsdag den 23. dec. kl. 14.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 28. jan. kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 25. feb. kl. 10.30 v/Bo Bergholt Grymer

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.

