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Det ”nye” kirkehus
I løbet af sommeren er de
sidste ting forhåbentlig på
plads i nr. 58,
og så holder vi
ÅBENT HUS
Lørdag d. 27. august
kl. 14-16

Alle er velkomne til at
komme og se huset og
høre om arbejdet i menighedsrådet og planerne for
fremtidens sognegård.
Funder Menighedsråd

Sogneindsamling
Ved sogneindsamlingen
søndag den 13. marts til
Folkekirkens Nødhjælp
indsamlede Kragelund Sogn 9.948 kr. og
Funder Sogn 8.956,50
kr. Menighedsrådene
takker hermed alle, der
på hver deres måde har
bidraget til dette beløb.
På menighedsrådenes
vegne, Else Krog Andersen og Mette HahnPedersen
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Præstens side

Astronauten og Gud
Det er sommer. Snart sommerferie. Tid til at læne sig
tilbage – på en græsmark
– eller en sydhavsø. Tid for
nogle til at tænke lidt over
livet. Derfor kan tankerne om
sommeren godt være lidt
højtflyvende.
Jeg kommer selv til at tænke
på en begivenhed i foråret.
Omkring påsketid dukkede
der nogle mærkelige busreklamer op i København. De
kom fra foreningen Ateistisk
Selskab med udsagn som:
”Skal tro koste noget?” Det er
jeg helt enig i. Troen er gratis,
som også Luther betoner.
Men kirke og fælles kulturarv
må selvfølgelig gerne koste
noget, ligesom skole og
sundhedsvæsen. Selv om selskabets sigte kunne være et
forsøg på at provokere folk til
at melde sig ud af folkekirken,
så er det væsentligt at drøfte
spørgsmålet om tro.

sidder et sted i himlen – som
en mærkelig himmelnisse
eller en astronaut. Og en
sådan tro er selvfølgelig nem
at kritisere.
Apropos astronaut: Den russiske astronaut Jurij Gagarin,
som i 1969 var det første
menneske, der fløj ud i det
vægtløse verdensrum, skal
engang have sagt ”Jeg så da
ikke nogen Gud deroppe”.
Det har vist sig, at udsagnet stammer fra en tale af
den sovjetiske leder Nikita
Khrushchev: ”Gagarin fløj ud
i rummet, men han så da ikke
nogen Gud derude”.

Hvad kan vi andre så få ud af
det? Jo, nogle mennesker vil
givetvis tage det som bevis
på, at Gud åbenbart ikke
eksisterer. Gud er bare en
menneskelig ide; han var jo
ikke ’derude’. De vil altså have
et synligt bevis.
Jeg ønsker samtale og ikke
hurtige slogans. Udsagnene
på busserne bygger på en
meget bogstavelig forståelse
af tro og religion. Altså groft
sagt, en opfattelse af, at Gud

risikoen, at vi gør det bogstavelige, fysiske og synlige til
målestok for alt andet i verden – selv for Gud. Så skulle
Gud jo eksistere ligesom en
liter mælk, et postbud eller en
astronaut.

Det er selvfølgelig sat på
spidsen. Men pointen er, at vi
løber ind i en afgrænset virkelighed, hvis vi tænker på alt
det symbolske i verden som
om det blot var fysisk.
Hvem vil nægte, at det danske flag er symbolsk? Hvem
vil sige, at det ’i virkeligheden’
bare er et stort stykke farvet
stof, der blafrer i vinden?
Hvem vil hævde, at et håndtryk bare er et par fysiske
bevægelser og ikke et symbol
mellem mennesker, som
udvirker tillid.

Andre vil tage det som et bevis på, at den, der sagde det,
havde en afgrænset forståelse af verden. En forståelse
af verden, hvor der kun findes
det, mennesker kan se. Her er
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Præstens side – FORTSAT

Når vi ser os om, er vores
verden allerede gennemsyret af det symbolske. Ja, det
symbolske er ikke mindre
’virkeligt’ end det fysiske,
men snarere mere virkeligt.
For når alt kommer til alt, så
er dét, der virkelig betyder
noget for os mennesker,
symbolsk.

Det er tanken om frihed,
der giver Harley-Davidson
motorcyklen dens virkelige
betydning. Det er forholdet
til ens udkårne, der giver
vielsesringen dens virkelige

betydning. Det er flaget, der
er med til at give fødselsdagen en symbolsk betydning.
Motorcyklen, ringen og flaget
er altså for os først og fremmest symboler. Og sådan er
det med resten af den verden,
vi bor i.

Med andre ord er det altså
det symbolske, der giver
den fysiske verden virkelig
betydning. Når jeg tænker
efter, må jeg sige, at symbolsk er også troen på Gud.
En sådan tro kan fordybe
vores verden og forære os al
verdens betydningsfuldhed.
Og vi kan fornemme, at det
evige er både dét, der kan
ske ’nu og her’ – og dét, der
kan ske ’til alle tider’. Jeg kan
sammenfatte det på denne

måde: hvis vi mister sansen
for det symbolske i livet, så
mister vi også sansen for at
tro på Gud.
Det symbolske i livet kan ikke
måles. Hvordan skal vi bære
os ad med at måle betydningen af tillid, respekt, anerkendelse, kærlighed, svigt, lykke.
Det er jo alt sammen symbolske begivenheder i vores liv.
Men med hvilket termometer
kan vi måle dem?
Med andre ord, så kan vi
ikke måle vores eksistens.
Og hvordan skulle vi måle
og afprøve Guds eksistens?
Gud er langt mere gådefuld,
end vi kan forestille os. Men
samtidig er tro på Gud egentlig ganske enkelt og ligetil –
Paulus siger, ”Tro er fast tillid
til det, du håber på”.
I kristendommen er tro
og håb altså tæt knyttet
sammen. At tro på Gud er
dermed også at tro på andre
mennesker, uden man nødvendigvis har en særlig grund
til det. Det er det, vi kalder
tillid. Det er måske muligt ud
fra håbet om, at Gud tror på
alle mennesker.
God sommer
Kresten Thue Andersen
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Børn & unge

Weekend café og legestue
Vi indbyder til 3 lørdage i
Konfirmandstuen – for alle,
der holder af pludrende og legende børn. Savner du og din
familie et sted at mødes med
andre til hyggeligt samvær, så
vil der disse følgende lørdage
være åbent i Konfirmandstuen
mellem 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.
Målgruppen er især børnefamilier med børn i institutionsalderen 0 – 6 år. Vi håber
på et hyggelig forum for alle
interesserede i Kragelund og
Frederiksdal. Og man behø-

ver ikke at medbringe børn
for at være med.
Alle lørdage mellem kl. 10-13:
- Lørdag d. 28. maj
- Lørdag d. 20. august
- Lørdag d. 8. oktober
Anja Vindum, Bo Kirkegaard,
Mette Thue, Kresten Thue
Andersen

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
Funder Kirke

Musikalsk Legestue i
Kragelund Kirke

Vi mødes i Funder Kirke
seks onsdage: 17., 24. og
31. august samt 7. 14. og 21.
september.
Alle gange er der to hold og
to tider at vælge imellem:
- Hold 1: kl. 8.30-9.15
- Hold 2: kl. 9.30-10.15.

Legestuen i Kragelund Kirke
holder sommerpause.
Nyt forløb begynder i oktober
måned.
Bo Kirkegaard, organist.
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Børn & unge | Særlige gudstjenester

Babysalmesang
En halv times tid med sang,
musik, nærvær, ro, oplevelser og stimulation af barnets
sanser. 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.
Pris: 200 kr. for 8 gange.

I andet halvår af 2016 har vi
to hold fælles for Kragelund
og Funder kirker:
- Hold 1: 8 onsdage i Funder Kirke: 10., 17., 24. og 31.
august samt 7., 14., 21. og
28. september. Tidspunktet
er fra kl. 10.45-ca. 11.15. (Der
er kaffe og hygge i Kirkehuset fra kl. 11.15.).
- Hold 2: 8 onsdage i Kragelund Kirke: 5., 12. og 26. ok-

tober samt 2., 9., 16., 23. og
30. november. (Der er ikke
babysalmesang i skolernes
efterårsferie i uge 42). Tidspunktet er fra kl. 10.45-ca.
11.15. (Der er kaffe og hygge
i Konfirmandstuen fra
kl. 11.15.)
Tilmelding: organist Bo
Kirkegaard, tlf/sms 2939 8044
eller organist.kragelund.funder@pc.dk.

Motorvejsgudstjeneste
Søndag d. 29. maj kl. 14.00.
Vejdirektoratet har givet
tilladelse til, at Y's Men's klubberne i Silkeborg må afvikle
et arrangement på den nye
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motorvej inden bilerne tager
magten over den ny asfalt.
Det bliver en motorvejsgudstjeneste lige midt på motorvejen. I alle kirker ligger en
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brochure, som giver dig alle
anvisninger på hvor, hvornår
og hvordan.
Menighedsrådet

Gudstjeneste i det gamle herredskonvent
Fredag den 3. juni kl. 9.00
i Funder Kirke ved pastor
emerita Susan Steen.
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!

Fælles udflugt i sommeraften – med bus
Ud i den lyse sommeraften.
Søndag den 14. juni 2016.
Vi skal i år på tur til Den
Genfundne Bro som ligger
ved Østbirk, et spændende
projekt som vi glæder os til at
vise jer.

Vi kører fra Kragelund Kirke
kl. 18.00 og fra Funder Kirke
kl. 18.15.
Efter vi har set broen finder vi
et hyggeligt sted at få kaffe.

Tilmelding: senest den 8.
juni på telefon: 8686 7064
eller 8680 0200.

Hilsen Kragelund og Funder
menighedsråd.

Pris: 75 kr. per person.
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20.00 KTA 2)

Onsdag den 29.

11.00 BG

9.30 KTA

Ingen

Ingen

9.30 BG

Søndag den 3.

Søndag den 10.

Søndag den 17.

Søndag den 24.

Søndag den 31.

Juli

9.30 BG

Søndag den 26.

11.00 BG

Ingen

11.00 KTA

Ingen

16.00 3) BG

Ingen

Ingen

11.00 BG

Ingen

Ingen

9.30 BG

Ingen

Cykeltur
Andagt i kirken
kl. 13.00 1)

Cykeltur
Andagt i kirken
kl. 10.00 1)

Cykeltur 1)

Søndag den 19.

Ingen

9.30 KTA

Søndag den 12.

11.00 BG

Serup

11.00 KTA

Ingen

11.00 KTA

Søndag den 5.

Funder

9.00 Susan,
Steen og KTA

Kragelund

Fredag den 3.

Juni

Dato

Ingen

9.30 BG

Ingen

Ingen

Ingen

11.00 BG

Cykeltur 1)

Ingen

9.30 BG

Lemming

11.00 MG

Ingen

9.30 KTA

Ingen

Ingen

11.00 MG

Cykeltur 1)

9.30 MG

Ingen

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 MG

Ingen

Ingen

11.00 KTA

Ingen

9.30 MG

Cykeltur 1)

11.00 MG

Ingen

Sinding

10.s.e.trin.

9.s.e.trin.

8.s.e.trin

7.s.e.trin

6.s.e.trin.

Sommeraften
i Kirken

5.s.e.trin.

4.s.e.trin.

3.s.e.trin.

2.s.e.trin

Herredsgudstj.

Kirkeåret

9.30 KTA 4)

Ingen

9.30 KTA

Søndag den 14.

Søndag den 21.

Søndag den 28.

Ingen

Ingen

Ingen

9.30 BG

KTA: Kresten Thue Andersen

11.00 KTA 5)

Ingen

11.00 KTA

9.30 MG 4)

14.s.e.trin.

13.s.e.trin.

12.s.e.trin.

11.s.e.trin

MG: Mette Skaarup Glowienka

9.30 MG

Ingen

11.00 MG

Ingen

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.

Funder Plejecenter:
- Torsdag den 30. juni kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
- Torsdag den 28. juli kl. 10.30 v/Bo Bergholt Grymer
- Torsdag den 25. august kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen

Pårørende og andre interesserede udefra er velkomne til at
deltage. Vi starter med kaffe kl. 10.00 (lavet af frivillige ved
Kragelund Kirke), selve gudstjenesten er kl. 10.30 – ca. 11.20.

Kragelund Plejecenter:

- Onsdag den 29. juni kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen
- Onsdag den 27. juli kl. 10.00 v/Bo Bergholt Grymer
- Onsdag den 31. august kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen

4) K
 ort gudstjeneste uden nadver. Efterfølgende kirkekaffe i hhv.
Kirkehuset eller Konfirmandstuen.
5) V
 elkommen til de nye konfirmander fra Funder Sogn. I Kragelund er
det søndag den 4. september. Vi begynder kl. 10.50 med introduktion
til højmessens korsvar.

BG: Bo Bergholt Grymer

11.00 MG

Ingen

19.00 Pia
Chalmer
Rasmussen
Ingen

9.30 MG

Ingen

Ingen

11.00 BG

Plejehjemsgudstjenester

1) C
 ykeltur for hele pastoratet begyndende med andagt i Funder Kirke
kl. 10.00 og slutter med andagt i Serup Kirke kl. 13.00.
2) Sommeraften i Kragelund Kirke.
3) Sommeraften i Funder Kirke.

Forklaring på forkortelser:

11.00 MG

Søndag den 7.

August

Særlige gudstjenester – FORTSAT

Sommercykeltur ud i det grønne
På 2 hjul gennem tre sogne.
Søndag den 19. juni kl. 10
fra Funder Kirke – vi slutter
kl. 13 i Serup 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 19. juni.

danske sommer viser sig
velgørende.

Dagen begynder kl. 10 i Funder
Kirke med en kort andagt,
hvorefter vi ad cykler nordøst
til Sejling Kirke, holder frokost
og derefter cykler vi til Serup
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.

- Kl. 10 Andagt i Funder Kirke
- Kl. 10.30 Afgang mod Sejling
- Kl. 11 Ankomst ved Sejling
Kirke. Lokale historier, samt
frokost ved præstegården.
Husk madpakke, et tæppe
at sidde på og en kop – vi
giver kaffe.
- Kl. 12.30 Afgang mod Serup
ad Ørevadbrovej
- Kl. 13 Andagt i Serup Kirke

Vi håber at kunne samle et
stort cykelhold til dagen og
krydser fingre for, at den

Vel mødt i pedalerne,
Else, Knud Olaf, Bo og Kresten

Fortælling med lyd – Sommeraften i kirken
Onsdag den 29. juni kl. 19.00
i Kragelund Kirke.

Søndag den 3. juli kl. 16.00 i
Funder Kirke.

Med guitarist og sanger
Ole Dusgaard og organist
Bo Kirkegaard.
Vi afholder også i år Sommeraften i Kirken, hvor vi
indbyder til forskellige musikstykker, som giver liv til en
fortælling, der bliver læst højt.
Et stykke litteratur, der lyder
anderledes med lyd. De fleste
mennesker forstår deres liv
gennem fortællinger – og
hele livet kan betragtes som
en lang fortælling – flettet tæt
ind i andre fortællinger.
Hør historien fra sidste år på
kirkens hjemmeside.
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Foredrag & møder | Menighedsråd

Foredrag & Møder
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen, som
omfatter medlemmer fra
de 5 nordlige kirkesogne
er åben for flere medlemmer. Møderne holdes en
onsdag aften hver måned
i sæsonen. Det foregår
oftest i Konfirmandstuen
i Sejling. Første møde i
næste sæson holdes 24.
august. Dog kan tilmelding
ske hele sæsonen.
Henvendelse til Grethe
Ankersen tlf. 8685 5399.
Med venlig hilsen, Ellen
Blauenfeldt.

Danske Seniorer
Funder
Onsdag den 29. juni
kl. 13.30.
Foreningens 66 års fødselsdag.
Hos Inger Buchreitz, Fårdalsvej 6 (i haven hvis vejret er til
det).
Ingen tilmelding.
Mandag den 22. august
kl. 08.00.
Sommerudflugt til
Gråsten Slot:
- Guidet rundtur i slotskirken
og slotsparken.
- Det Store Sønderjyske Kaf-

febord på Den Gamle Kro
i Gråsten
- Grænsehandel hos Otto
Duborg i Harrislee (Flensburg)
Tilmelding hos Anker
Sørensen, 8685 1012 eller
anker-s@privat.dk.
Onsdag den 28. september kl. 13.30.
Start på det nye sæsonprogram i forsamlingshuset.
Programmet udsendes i
august.

Sommermusik i kirken
Tirsdag den 30. august
kl. 19.30.
Igen i år indbyder herbergs
udvalget til en musikalsk
sommeraften i Kragelund
Kirke 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 og i opslagstavlen,
Frederiksdal 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.

Det kommende valg til menighedsrådet
Begge sogne ønsker at følge
landsforeningens opfordring
til at afholde opstillingsmøde
tirsdag den 13. september.

I Funder holdes mødet
kl. 17.00 - ca. 19 og i Kragelund kl. 19.30 - ca. 21.
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Menighedsråd – FORTSAT

Åbent hus i Funder
Det ”nye” kirkehus indvies
til tonerne af The Beatles.
I løbet af sommeren er de
sidste ting forhåbentlig på
plads i de nye lokaler i nr.
58 ved siden af kirken, og så
holder vi ÅBENT HUS.
Lørdag den 27. august
kl. 14-16.
Her kan I høre om engagementet i menighedsrådet,
om kulturelle og kirkelige
begivenheder i Funder og
planerne for fremtidens sognegård.
Funders to præster, Kresten
Thue Andersen og Bo Grymer, vil desuden underholde
med musik og fortællinger fra
The Beatles unikke karriere.

Alle er velkomne!
Menighedsrådet i Funder

Nyt Kirkehus taget i brug
Vi har nu haft de første møder og arrangementer i vores
nye Kirkehus.
Takket være en stor og engageret indsats fra frivillige og
ansatte forløb indflytningen
gnidningsløst. Huset er lyst
og imødekommende. Nok
netop derfor har vi fået en
forespørgsel fra menigheden,
om huset kan benyttes til
begravelseskaffe.
Menighedsrådet har behandlet forespørgslen på sit
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seneste møde og der blev vi
efter en livlig snak enige om,
at vi ikke ønsker at udlåne kirkehuset til private sammenkomster efter eksempelvis
begravelse – den afgørende
begrundelse herfor er, at vi
ikke ønsker at være konkurrenter til forsamlingshuset.

Åbningsaften i herberget

Tirsdag den 7. juni kl. 19.00.
Herberget i Kragelund har
været godt besøgt i 2015.
Trods halvdårligt sommervejr forsatte antallet af
overnattende gæster med at
stige. 766 har overnattet på
Herberget i 2015. Kun 4 dage
uden gæster. Det er godt

for hærvejsturismen og for
Kragelund. En af gæsterne var
biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkjær. Det er lykkedes
os at få Henrik Stubkjær med
til vores - Åbent hus arrangement - hvor han vil fortælle
om: "Pilgrimsvandringer som
mulighed for lokale kirker
og for Domkirken i Viborg".
Aftenen starter som forrige
år kl. 19 i gården, hvor der
kan købes grillpølser og øl/
sodavand for 25 kr. Kirkens
voksenkor medvirker også
med et par skønne sommersange. Derefter er der kaffe i
Konfirmandstuen og biskop
Henrik Stubkær fortæller.

Høstgudstjeneste og marked.
ken og cafeen var adskilt fra
markedet. Det ændres med
bedre forhold ved det ”nye”
kirkehus. En stand på bagagerumsmarkedet koster 50 kr.
og overskuddet herfra går til
kirkens julehjælp.

Søndag d. 25. september er
der høstgudstjeneste i Funder
Kirke kl. 9.30, hvor koret
medvirker.
Sidste år forsøgte vi at starte
en ny tradition med bagagerumsmarked, café og musik.

Kirken var fuld og det blev
en flot og festlig gudstjeneste og efterfølgende var der
jazzmusik og cafe`og et lille
marked i området omkring
det gamle kirkehus. Vejret var
med os, men forholdene var
ikke optimale, idet musik-

Tilmelding starter 1. september efter princippet først til
mølle. Så fik du ikke ryddet
op sidste år i brugte sager
og overskudssyltning, vil det
være en god ide at leje en
stand i år.
Læs mere i efterårets kirkeblad.
Menighedsrådet.
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Menighedsråd | Kirkelige handlinger

Konfirmand startgudstjenester
Vi byder årets konfirmander
velkommen. Kom kl. 10.50,
hvor vi begynder med forklaring og introduktion til
højmessens korsvar.

Søndag den 28. august
kl. 11.00 i Funder Kirke.
Søndag den 4. september
kl. 11.00 i Kragelund Kirke.

Kirkelige handlinger
Døbte
Signe Thorsager........................................................... 17/1-2016
Hilde Marie Ham Rasmussen................................. 14/2-2016
Karen Junker Vestrup................................................ 14/2-2016
Søren Jiang Papsø....................................................... 14/2-2016
Mille Hemdorff Mortensen...................................... 28/2-2016
Jens Juhl Kande........................................................... 28/2-2016
Alberte Vognsen........................................................... 6/3-2016
Josefine Berthel Olesen............................................ 27/3-2016
Frederikke Berthel Olesen........................................ 27/3-2016

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

Bisatte/begravede
Knud Wolfgang Lund................................................. 5/2-2016
Vagner Jensen............................................................... 12/3-2016
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Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Diverse info

Kragelund

Funder

Sognepræst

Kresten Thue Andersen
Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf.: 5115 2766 · Mail: kta@km.dk

Sognepræst

Bo Bergholt Grymer
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming. Tlf.: 8685 5385 · Mail: bobg@km.dk

Sognepræst

Mette Skaarup Glowienka
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg. Tlf.: 2114 9590 · 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.: 8686 7064 · 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.: 8680 0200
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 samt torsdag tillige 16.00-17.00

Gravere

Dorthe Træholt
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Privat: Nylandsvej 25, 8882 Fårvang
Kontortlf.: 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri.
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: 2939 8044
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
Mail: frederiksdalvej60@gmail.com

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

Kirkeværge

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

Jette Ehlers Jensen
Tollundvej 15, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2615 1143
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: V. Bordingvej 8, 8600 Silkeborg
Kontortlf.: 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
Mail: funderkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper i Funder:
Annie Kromann
Privattlf.: 6134 8361 kan benyttes
i graverens ferie.
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Aktivitetsoversigt
28. maj: Weekend café og legestue............................................. 5
29. maj: Motorvejsgudstjeneste..................................................... 6
3. juni: Gudstjeneste i det gamle herredskonvent................. 7
7. juni: Åbningsaften i herberget.................................................. 13
14. juni: Fælles udflugt i sommeraften – med bus................ 7
19. juni: Sommercykeltur ud i det grønne...............................10
29. juni: Danske Seniorer Funder................................................. 11
29. juni: Fortælling med lyd............................................................10
10. august: Babysalmesang - Hold 1 (første af 8 i alt).......... 6
17. august: Sang og musik for de 1-3 årige................................ 5
20. august: Weekend café og legestue....................................... 5
22. august: Danske Seniorer Funder.......................................... 11
24. august: Sang og musik for de 1-3 årige.............................. 5
24. august: Litteraturkredsen......................................................... 11
27. august: Åbent hus................................................................. 2 + 12
28. august: Konfirmand startgudstjeneste.............................. 14
30. august: Sommermusik i kirken............................................. 11
31. august: Sang og musik for de 1-3 årige............................... 5
4. september: Konfirmand startgudstjeneste........................ 14
7. september: Sang og musik for de 1-3 årige.......................... 5
13. september: Opstillingsmøder................................................. 11
14. september: Sang og musik for de 1-3 årige....................... 5
21. september: Sang og musik for de 1-3 årige....................... 5
25. september: Høstgudstjeneste og marked....................... 13
28. september: Danske Seniorer Funder.................................. 11
5. oktober: Babysalmesang - Hold 2 (første af 8 i alt).......... 6
8. oktober: Weekend café og legestue....................................... 5

