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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 den 27. august
kl. 14-16
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Alle er velkomne til at
komme og se huset, høre
om arbejdet i menighedsrådet og planerne for
fremtidens sognegård.
Menighedsrådet

Det sker i Kirken | September · Oktober · November 2016

Præstens side

Naturtavler i nabolaget
Det er skønt at komme ud i
den grønne natur, gå en tur
i det grønne, ikke mindst i
denne tid, hvor skoven falmer
i alle regnbuens farver og
fuglene kvidrer lystigt om kap.
Men der er mange måder at
færdes i naturen på. Man kan
tage løbeskoene på og sprinte
hurtigst muligt fra punkt A til
punkt B; man kan tage geværet med i håbet om at støde
ind i en kronhjort eller man
kan gå i sine egne tanker og
slappe af i grønne omgivelser.

Og så kan man – af og til –
gøre noget helt fjerde, hvis
man er så heldig at møde én
af de opsatte ’naturtavler’ i
skoven. Altså en tavle med
billeder og ord, der oplyser os
om, hvad det er for en skov,
man er i. Hvad dens særlige
kendetegn er, hvilke træer
den består af, og om der hér
findes særlige planter eller
blomster. Giver man sig tid til
at standse op og læse naturtavlen, har man muligheden
for at blive klogere på den na-

tur, man begiver sig rundt i.
For selvom vi kan se og lytte
os til meget i skoven på egen
hånd, så er der endnu mere,
vi må lære af andre udefra,
hvis det ikke skal ryge hen
over hovederne på os. Hvis
vi igennem et helt liv bare
gik, løb eller cyklede rundt i
skovene uden at lære noget
om dem fra naturtavler eller
fra kyndige naturkendere, vil
vores naturoplevelse være
begrænset af, hvad vi selv kan
se, høre og tænke os frem til.
Giver vi os derimod tid til at
læse og høre om, hvad det er
for en skov, vi står midt i, vil
vi pludselig få øjne og ører op
for noget helt andet i alt det
grønne. Måske vi så pludseligt kan skelne mellem en
spurvehøg og en rød glente,
mellem sangdroslens og solsorten sang, mellem aske- og
elmetræer eller kan se, hvilke
svampe, der er mulige at
tilberede til aftensmaden.

Naturtavlerne minder os
om, at der er en virkelighed
derude – uden for os selv –
som vi ikke først skal beslutte
os for, at det er vores virkelighed. Og som vi ikke bare kan
mene om, hvad vi vil. Fordi vi
allerede står midt i den. Fordi
den er der på forhånd og gør

krav på, at vi forholder os til
den som vores virkelighed,
hvad enten vi har lyst eller
ej. Og skal vi blive klogere på
den virkelighed, som er vores,
så skal vi have hjælp udefra.
Fra naturtavler, naturvejledere eller andre naturkyndige. Så et træ ikke bare er et
træ, men en bøg eller eg. Så
en plante ikke bare er sådan
noget grønt-agtigt, men
ramsløg eller vorterod, og en
fugl ikke bare en rovfugl eller
gråsnollerkok, men måske en
duehøg eller en løvsanger.

Jeg har lært, at dompappen
siger ”Py-pyyha”, og Bogfinken siger ”dét-dét-dét-détdét-dét-kan-jeg-da-si’-li’så-tit-det-skal-være”. Og der
er en anden fugl, der siger
”1-2-3-4-5-6-syyyyv”.
Lær dem alle at kende på
www.fuglestemmer.dk
Naturtavler for alle
mennesker
Naturtavlerne i vores skove er
på en måde ligesom Bibelen.
For uden naturtavlerne kunne
vi sagtens gå ture i skovene
og nyde det grønne – men
vi ville samtidig gå glip af en
masse. På samme måde er
det med Bibelen. For selvom
Bibelen ikke fandtes, eller
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Præstens side – FORTSAT

man slet ikke kendte til dens
budskab, så kunne man stadig
gå rundt i verden og nyde
den mad og de skønne steder,
som viser sig for os. Men man
ville samtidig gå glip af en
masse. Hvis man kender Bibelen og dens kristne budskab –
enten fra bogen selv eller fra
andre, der har fortalt om det
– så ved man, at et træ ikke
bare er et tilfældigt træ, men
også kan ses som et udtryk
for skaberværket – med alt,
hvad det ord rummer. Alt det i
verden, vi modtager.
Man kan undersøge sagen
ved at skelne – som 3. klasse
sidste år fik til opgave af deres
lærer – mellem alle de ting,
mennesker selv har frembragt
– og alt det mennesker netop
ikke har frembragt. Alt det, vi
har brug for, som giver vores
verden mening: Flagermus,
musvåger, åløb, løbere, træer,
dyvler, rawlplugs, popcorn,
softice, havregryn, Ipads,
paddehatte, hattenåle, Karl
Johaner.

Og man kan opdage, at et
glas vand er ikke bare et glas
vand. En øl er ikke bare en øl
(Det ved folk omkring Kragelund allerede). Et smil er ikke
bare nogle tilfældige rynker.
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Jeg tror, pointen er, at verden,
den verden, vi lever i, er her
på forhånd, før og uafhængig af os, og som rummer
sin egen orden og mening,
før vi overhovedet begynder
at tilkende eller frakende
den betydninger. Et træ, der
betragtes som skabt, kan
derfor ikke reduceres til kun
at være byggemateriale eller
en afstresnings-kulisse for os.
Den må også behandles med
den respekt, man viser noget,
som har en iboende værdi
i sig selv. Og den respekt
udviser man blandt andet ved
at vide, om det er en elm, ask
eller røn man står over for.
Det samme gælder for
mennesker etisk og mellemmenneskeligt og på troens
område. Uden Bibelens
’oplysningstavler’ vil andre
mennesker ofte blot være
tilfældige fremmede. Men har
man lagt mærke til kristendommens perspektiv, så ved
man, at mennesker også
altid er mere end det. Biblens
tavler er værd at bemærke –
er ikke blot er de stentavler,
Moses’ fik af Gud, som i øvrigt
også står i Funder Kirke. Nej,
Guds ord skrevet på menneskes hjerter.
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Ifølge Bibelen er det at være
menneske (også altid) at være
skabt i Guds billede. At være
skabt er at have en iboende
værdi, som ikke er ens egen
bedrift. Det vil sige, at rumme
et vandmærke, som ikke kan
vaskes væk, overskygges
eller slettes af selv den mest
mørkeste og mest åndssvage
og selviske handling.

Netop derfor er det ikke op til
os selv at bestemme, hvem
af de fremmede eller nære,
der er vores næste eller ej.
Budskabet er dermed, at hele
vores verden er vores nabolag. Hvilket giver mening den
engelske oversættelse af buddet om næstekærlighed: ”Elsk
din nabo som dig selv”. Der
er med andre ord mulighed
for at få åbnet den verden,
vi lever i. Ved at standse op
ved både skovens naturtavler
og biblens salmeblade. Dét,
kalder Grundtvig altsammen:
viden, der kan oplyse livet.
Livsoplysning.
Bo Bergholt Grymer og
Kresten Thue Andersen

Børn & familier

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.
Prisen er 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. oktober 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 sker til organist Bo
Kirkegaard, tlf/sms 29398044
eller organist.kragelund.funder@pc.dk
Bo Kirkegaard, organist

Weekend café og legestue
Vi indbyder til lørdage i
konfirmandstuen – for alle,
der holder af pludrende og
legende børn og voksne.
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 er også
velkommen uden børn.

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

Alle lørdage mellem kl. 10-13
Lørdag den 20. august
Lørdag den 8. oktober
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Børn & familier

Åbent hus i Funder
Lørdag den 27. august kl. 14-16
Det ”nye” kirkehus indvies til
tonerne af The Beatles
Kom og vær med til at
fejre Funderborgernes nye
Kirkehus. Her kan I høre om
engagementet i menighedsrådet, om koncerter, møder
og gudstjenester i Funder og
om 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.
14.00 Musik
VI begynder med en fællessang og et par Beatles-sange
ved de to lokale præster
Menighedsrådet fortæller om
planerne for det nye kirkehus.
14.30 Rundvisning
Sonja fortæller på kirkegården, og Kresten fortæller om

den nye altertavle lavet af 5.
klasserne.
15.00 Kaffe og Lagkage
Smag på kagen, som kommer
vest for Funder
15.30 Musik
De to præster spiller et par
sange mere.

Vi håber at se mange folk fra
Funder, Funder Holme, Funder Møllevej, Funder Bakke,
Funder Kirkeby, Ærøvej og alle
de andre dejlige steder, for
alle er velkomne!
Menighedsrådet i Funder

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
Vi mødes i Funder Kirke seks
onsdage:
17., 24. og 31. august samt 7.

6

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.
Musikalsk Legestue i
Kragelund Kirke
Vi mødes i Kragelund Kirke
seks onsdage:
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26. oktober samt 2., 9., 16., 23.
og 30. november
Alle gange er det fra kl. 9.3010.15
Bo Kirkegaard, organist

Børn & familier

Sangaften i Kragelund Kirke
Torsdag den 24. november
kl. 19.00
Sangaften er for alle – også
for konfirmander og familier
– som har lyst til at være med
i sangens fællesskab.
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.

også trylleri, bugtale samt
sang og musik.

Efter stykket serveres der
frugt, kage, sodavand og
kaffe i Konfirmandstuen.
Det hele er gratis.

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

Børneteater
”Den dag de mødte
Jesus”
Onsdag den 18. januar 2017
kl. 18.30 i Kragelund Kirke
Da Jesus gik sådan fysisk
på denne jord mødte han
en masse mennesker. For
nogle af dem slog deres liv
en kolbøtte, da de stødte ind
i denne tømrer fra Nazareth.
”Den dag de mødte Jesus”
handler om nogle af disse
skikkelser, som fik vendt livet
på hovedet og så at sige fik
lov til at starte forfra.
Hans Jørn Østerby genfortæller og dramatiserer nogle
af beretningerne, efter at han
først har klædt om til passende bibelsk dress. Og for at
føre det hele over til nutiden
skal der jo også en moderne
sang til. Moderne - så må det
blive noget rap. Hans Jørn
Østerby må skifte tøj endnu
engang og lave sin rap-sang.
Ud over de bibelske beretninger indeholder forestillingen

Det er en forestilling, hvor der
både er plads til de høje grin
og den stille eftertænksomhed.

Kragelund Menighedsråd
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Særlige gudstjenester

Konfirmand startgudstjenester
Vi byder årets konfirmander
velkommen, og hele menigheden får kl. 10.50 en chance for
at lære, hvad man synger som
korsvar hver søndag i kirken.

Søndag den 28. august
kl. 10.50 i Funder Kirke

Der vil være en forfriskning til
alle bagefter.

Søndag den 4. september
kl. 10.50 i Kragelund Kirke

Høstauktion – for børn og voksne
Høstgudstjeneste i Kragelund Kirke – med auktion,
kaffe, sandwich og sang på
plejecenteret bagefter
Søndag den 18. 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
Folkekirkens Nødhjælp til

mennesker i verdens fattigste
områder. Husk kontanter til
auktionen.

Vi håber, at byens voksne
og børn vil gøre dagen til en
hyggelig fælles dag.

Dagens tema handler om,
hvor alting stammer fra? Og
hvorfor har mennesker ikke
rødder, ligesom gulerødderne?
De frivillige laver sandwich
til frokost – og det kan være
der er nogen, der bager en
efterårskage.

Arrangeret sammen med
Kragelund Plejecenter og
FDF’erne.
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen

Høstgudstjeneste og marked i Funder
Søndag den 25. september i
Funder Kirke kl. 9.30
er der høstgudstjeneste i Funder Kirke 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
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jazzmusik og café og et lille
marked i området omkring
det gamle kirkehus. Vejret var
med os, men forholdene var
ikke optimale, idet musikken og cafeen var adskilt fra
markedet. Det ændres med
bedre forhold ved det ”nye”
kirkehus.
En stand på bagagerumsmarkedet koster 50 kr. og over-
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skuddet herfra går til kirkens
julehjælp.
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.
Menighedsrådet

Særlige gudstjenester

Alle Helgen
Søndag den 6. november
Funder Kirke kl. 14.00 og i
Kragelund Kirke kl 16.00
På Alle Helgen søndag mødes vi til en stemningsfuld
og musikalsk minde-gudstjeneste, hvor navnene på
de, som er gået bort i løbet
af året, bliver læst højt. En
sang-kvartet fra kirkekoret
medvirker denne dag.
Alle er velkomne.

Børnekirke – for alle børnefamilier
Kragelund Kirke
Onsdag den 9. november
kl. 17.00
Funder Kirke
Torsdag den 27. oktober
kl. 17.00
Kort gudstjeneste med sang
og fortælling for børn i alle
aldre. ”Denne gang skal vi
høre en historie om...”
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
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Særlige gudstjenester | Foredrag & møder

Jagtgudstjeneste med fællesspisning i Kragelund
Søndag den 30. oktober
Gudstjeneste i kirken
kl. 17.00
Spisning i forsamlingshuset
kl. 18.00
Der bliver festligt pyntet op,
der bliver blæsning i jagthorn
og præsten fortæller ved jagtgudstjenesten i Kragelund Kirke.
Bagefter spiser vi en jagtmenu

sammen i forsamlingshuset.
Tilmeld dig spisningen gennem
Forsamlingshusets opslag.

Samarbejde mellem Jagtforeningen, Forsamlingshuset og
Kirken

rum. Tidsrum. Fællesrum.
Derfor vil vi som årets tema
spørge: ”Hvad vil det sige at
forstå et billede?”

ske dialog og finder hver især
eksempler fra dagligdagen
eller særlige begivenheder,
som kan bringe os nærmere,
hvad det betyder, når vi opfatter og forstår vores verden
gennem billeder.

KK44 - Rum
Samtalefilosofi – deltag
i første og andet sæt
Tirsdag den 1. november
kl. 13.30 - 15.30
Medborgerhuset i Silkeborg
Tirsdag den 8. november
kl. 19.30 - 21.30
Funder ’ny’ Kirkehus,
Funder Kirkevej 58
ved Lise Søelund, husfilosof
ved Silkeborg Bibliotekerne
og
Kresten Thue Andersen,
sognepræst i Funder og
Kragelund
Vi taler disse to dage om den
verden, vi bor i. Hvad betyder
”rum” i vores verden? Et billede er også et slags rum. Et
særligt rum. Et rum, der bliver
vist i to dimensioner. Men et
billede er et rum, der kan peger på andre rum. Erindrings-
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Den græske filosof Sokrates mente, at det vigtigste i
en samtale er at fostre nye
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. Vi
prøver sammen den sokrati-
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Man kan med fordel deltage
begge gange, men det er
intet krav. Vi kan være ca. 10
deltagere.
Deltagelse er gratis, kaffe, the
og kage koster 30,Tilmeld dig hos Kresten på
5115 2766 / kta@km.dk

Foredrag & møder

Højskoleeftermiddage i Kragelund 2016-2017
Kom og vær med.
Alle er velkomne!

lodier, men vi skal også nok
spille nogle af de gode gamle
evergreens, som alle kan
nynne med på. Højskoleeftermiddagene serverer kaffe
med brød til alle ved dette
julemøde.

Alle arrangementer foregår
i den store sal på Kragelund
Plejecenter kl. 14.00 - 16.00
Kaffe og småkager kan købes
for 10 kr.
Medbring selv kop
Arr.: Kragelund sogns
menighedsråd
Kontakt: Ellen Blauenfeldt,
8686 7410
Mandag den 24. oktober:
sognepræst Bo Grymer,
Serup
Den fredelige revolution. Et
foredrag om kirkens rolle
i omvælt-ningen af DDRstyret. Nikolaikirken i Leipzig
spillede en alt- afgørende
rolle i kampen mod det kommunistiske styre, da kirkens
rum var det eneste fristed i
det totalitære samfund.
Mandag den 7. november:
organist Asger Pallesen,
Kragelund
Jeppe Aakjær – digter,
bonde og stridsmand.
”Ole sad på en knold og
sang”, ”Spurven sidder
stum bag kvist”, ”Sne-flokke
kommer vrimlende”, ”Jens
Vejmand” og ”Skuld’ gammel
venskab rejn’ forgo’”. Jeppe
Aakjærs sange er blandt de
oftest sungne, selv om det i år
er 150 år siden, den folkekære
digter blev født.
Asger Deibjerg Pallesen for-

tæller denne eftermiddag om
Jeppe Aakjærs liv og tid - og
undervejs skal vi selvfølgelig
synge et stort udvalg af Aakjærs sange fra Højskolesangbogen. Asger bor i Kragelund,
er organist og spiller gerne til
fællessangen ved højskoleeftermiddagene.
Mandag den 21. november:
arkivleder Lis Thavlov,
Silkeborg
Hvad er et arkiv og hvad er
Silkeborg Arkiv? Hvad gemmer der sig i arkivets samlinger, efter at der snart er blevet
samlet ind i 100 år? Hvad kan
disse omfattende samlinger
bruges til? Og ikke mindst
hvordan formidles de? Det er
nogle af de spørgsmål, som vi
får svar på denne højskoleeftermiddag.
Mandag den 5. december:
Engesvang Seniororkester
I år har vi fået Engesvang
Seniororkester med Torben
Sørensen som leder til at
komme i december måned.
Vi er 15 garvede musi-kere,
der efterhånden har spillet
sammen så længe, at vi også
har fået lært nogle juleme-

Mandag den 16. januar:
provst H. K. Jørgensen,
Viborg

Oven på et aktivt liv som
skolemand og kirkemand har
Hans Kristian Jørgensen fra
Viborg skrevet en historisk
roman om livet ved Gudenå.
Det blodige slag på Isted
Hede i 1850 gav en hel generation af unge mænd sår på
sjæl og legeme, heriblandt to
af Hans Kristian Jørgensens
oldeforældre. Det er baggrunden for romanen ”Lange
spor”, der udkom i 2013.
Mandag den 30. januar:
Ellen og Niels Blauenfeldt,
Kragelund
Årets rejseberetning bliver
med mange billeder, som
Ellen og Niels tager sig af. Det
bliver en beretning om en
bustur gennem de baltiske
lande, der nu er kommet
tættere på Danmark, efter
at de er sluppet fri af den
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Børnekirke

Børnekirke

Alle Helgen

Funder Plejecenter:
Torsdag den 29. sept. kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
Torsdag den 27. okt. kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag den 24. nov. kl. 10.30 v/ Bo Bergholt Grymer

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.

Onsdag den 28. sept. kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag den 26. okt. kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag den 30. nov. kl. 10.00 v/ Bo Bergholt Grymer

Plejehjemsgudstjenester

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.

5) Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion i Sejling Sognehus.
6) Jagtgudstjeneste med efterfølgende spisning i forsamlingshuset
kl. 18.00.
7) Jan Nørgaard medvirker på trompet.
K) Efter en kort gudstjeneste uden nadver er der kirkekaffe i hhv. Kirkehuset i Funder eller konfirmandstuen i Kragelund.

Kragelund Plejecenter:

1) V
 elkommen til de nye konfirmander fra Kragelund Sogn. Vi begynder
kl. 10.50 med introduktion til højmessens korsvar.
2) Høstgudstjeneste med efterfølgende med auktion, sandwich og kaffe
på Kragelund Plejecenter.
3) Høstgudstjeneste med efterfølgende samvær i forsamlingshuset.
4) H
 østgudstjeneste med efterfølgende høstmarked ved Kirkehuset i
Funder. Voksenkoret medvirker.

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen BG: Bo Bergholt Grymer NN: Vikar for sognepræsten i Sejling og Sinding kirker
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Foredrag & møder – FORTSAT

store østlige nabos favntag.
Selvom både Estland, Letland
og Litauen er medlemmer af
EU, så er forholdene stadig
ganske fremmedartede.
Mandag den 13. februar:
Jens Jensen, Kragelund
“Lys i mørke – Rødding
Højskole”
Jens viser nye billeder fra
hans og Margits mange ture i
Sønderjylland og fortæller om
de danske højskolers historie,
Rødding-egnens historie og
Sønderjyllands spændende

Danske
Seniorer
Funder
28. september kl. 13.30
Start på det nye sæsonprogram i forsamlingshuset.
Programmet udsendes i
august.
Venlig hilsen
Danske Seniorer Funder
(Tidl. Funder Pensionistforening)
Anker Sørensen (Formand)
Fårdalsvej 3
8600 Silkeborg
anker-s@privat.dk
8685 1012

historie som stødpudeområde mellem Danmark og
Tyskland.
Mandag den 27. februar: Ib
Amdisen Møller og Ole Toft
En mesterkammerdreng og
en mester fortæller om tiden i
ØK for 50 år siden. På samme
tidspunkt først i 1960'erne
sejlede Ole og Ib ud med ØK
på hver sit skib, men også
med samme destinationer. Ole var dreng og Ib var
voksen. De mødte hinanden
på et kommunalt kursus i

Morgensang, musik og
kaffe
Tirsdag den 1. november
kl. 9.00 i konfirmandstuen i
Kragelund
Fløjtenist Birgit Sofia Kjær og
organist Bo Kirkegaard har
sammen tilrettelagt et program med musik, fællessang
og naturligvis morgenkaffe.
Det hele varer en god times
tid.
Kom forbi og vær med til en
god start på dagen.
Arrangeres i anledning af Spil
Dansk Ugen og Festivalen for
Kristendom og Kultur i uge 44
Birgit Sofia Kjær og
Bo Kirkegaard
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1980'erne, og et nyt venskab med fælles erindringer
opstod. Foredraget bygger
på udstillingen ”Fra dreng til
mand - Dannelsesrejse på
verdenshavene” på Silkeborg
Museum oktober 2013 til april
2014.
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Koncerter

Koncert med trioen Zenobia
Onsdag den 28. september
kl. 19.30 i Kragelund Kirke
Den danske sang - på nye,
stærke vinger.
De ord kunne være en meget
rammende overskrift for
denne koncert, hvor trioen
Zenobia gæster Kragelund
Kirke.
Zenobia spiller danske
højskolesange og salmer.
Musikken rummer egne arrangementer af den danske
sangskat og omfavner elementer af tango, folkemusik,
jazz og pop.
Trioen spiller også egne kompositioner sat til såvel nye
som velkendte tekster.
Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-,
salme- og visetradition. De
tre kvinder, alle oprindeligt
fra området nær Egtved i Jylland, har spillet hundredvis af
koncerter siden 2007.
Trioens koncerter er musikalske oplevelser bundet
sammen af fortællinger om
sangene, refleksioner om at
leve et liv i nutiden med de
gamle sange som soundtrack,
og om balancen mellem fortolkning og bevarelse.
Sangerinden Louise Støjberg
er uddannet på det Rytmiske Musikkonservatorium i
København. Hun underviser
i sang på konservatoriet,
og optræder som solist og

korsanger i mange sammenhænge udover Zenobia.
Harmonikaspilleren Mette
Kathrine Jensen er uddannet
på folkemusiklinjen på Det
Fynske Musikkonservatorium,
og er en erfaren foredragsholder.
Pianist Charlotte Støjberg
er cand. mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet.
Udover sit virke i Zenobia er
hun organist ved to sydjyske
kirker.
Trioen er kendt for deres
evne til at skabe et intenst

musikalsk rum mellem sig
selv og publikum, og de
formår at gøre deres optrædener både nærværende og
underholdende.
Der er her lagt op til en rigtig
god musikoplevelse i Kragelund Kirke, og vi håber, at
mange har lyst til at komme
og være med.
Efter koncerten serveres en
forfriskning i våbenhuset.
Der er gratis adgang til koncerten.
Bo Kirkegaard, organist
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Koncerter

Leonard Cohen koncert
Brothers of Mercy
Lørdag den 5. november
kl. 15.00 i Funder Kirke
Trioen med guitarer og
kontrabas og sang fører os
gennem ord og musik ind i
Leonard Cohens tekstunivers
– og ind i vores egen menneskelige verden. Digteren,
romanforfatteren, sangeren
og sangskriveren Leonard
Cohen bevæger sig lyrisk i

rum. Hans digte og sange
tager ofte udgangspunkt i et
konkret rum; et arbejdsværelse, et soveværelse, en kirke,
et hospital, et klasseværelse,
et hotelværelse, en lægekonsultation. Der findes vel ikke
dét rum, Leonard Cohen ikke
har bevæget sig i.
Denne eftermiddag åbner
Brothers of Mercy dørene ind
til en håndfuld af Cohens rum

Sune Liisberg, Carsten Tranberg-Krab og Peter Danielsen
Foto: Thomas Kvist Christiansen/ElboBladet
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i en koncert med et udvalg
af de bedste og mest kendte
Cohen-sange. Der vil være
indlagt en pause, så kirkerummet i Funder Kirke også
kan indtages – sammen med
et glas vin.
Entréen er gratis.
Vel mødt.
Aktivitetsudvalget i hele
Lille Heds pastorat

Koncerter

Julekoncerter
Søndag den 11. december
kl. 16.00 i Funder Kirke og
kl. 19.30 i Serup Kirke.
Pastoratets to voksenkor

og Sejsblæserne spreder
julestemning ved hele to
julekoncerter 3. søndag i
advent.
Kom og oplev et varieret

program med korsang, blæsermusik og fællesang.
Organisterne Karen-Minna
Nielsen og Bo Kirkegaard

Nytårskoncert 2017
Tirsdag den 3. januar
kl. 19.30 i Funder Kirke
Ved nytårskoncerten 2017
har vi fornøjelsen at kunne
præsentere et flot program
med to fremragende sangere. Laura Flensted Jensen
og Niels Bo Emgren synger
akkompagneret af Niels Nørager på klaver.
På programmet er populære
sange fra opera-, operetteog musicalgenren.
En fin musikoplevelse venter!
Der er gratis adgang.
Bo Kirkegaard, organist
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Koncerter

Ny sæson i Voksenkoret
Tirsdag den 6. september
kl. 19.30 tager Kragelund og
Funder kirkers Voksenkor
hul på en ny sæson med
sang og musik.
Voksenkoret består i øjeblikket af 27 sangere, og vi synger et blandet repertoire med
både ny og gammel musik
– fortrinsvis kirkemusik.
Vi øver hver tirsdag fra kl.
19.30 – 21.30 i konfirmandstuen ved Kragelund Præstegård og medvirker året igennem ved både gudstjenester
og koncerter.
I den nye sæson bliver der
igen et samarbejde omkring
koncerter med Vox’enkoret
ved Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker. Vi skal
blandt andet i fællesskab
medvirke ved hele tre jule-

koncerter sammen med Sejs
Blæserne og deres dirigent,
Jan Nørgaard.
Som altid er nye sangere
meget velkomne i koret,
og man kan tilmelde sig til

korleder Bo Kirkegaard på
tlf. 29398044 eller sende en
mail til: organist.kragelund.
funder@pc.dk
Bo Kirkegaard, organist

Musikaften i Kragelund Kirke
Den 30. august 2016 kl. 19.30

Vel mødt
Herbergsudvalget

Vi markerer igen i år afslutningen på herbergssæsonen
med en musikaften ved lokale
kræfter i kirken.
Aftenen bliver en blanding af
gammelt og nyt – fra middelaldersang til jazz og pop.
Vi slutter af med en kop kaffe
i Herberget eller udendørs,
hvis vejret tillader.
Kaffe med kage: 20 kr.
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Menighedsråd

Nyt fra Funder
Menighedsrådet inviterer alle
borgere i Funder Sogn.

1.
2.

orienteringsmøde
opstillingsmøde

fremlægges ved mødets
begyndelse.

I dette år er der valg til menighedsrådet for perioden 1.
december 2016 til 30. november 2020.

Ved orienteringsmødet vil
menighedsrådet orientere.
Dagsorden fremlægges ved
mødets begyndelse.

Møderne som holdes i det
nye kirkehus afvikles i tidsrummet kl. 17.00 til ca. 19 og
vi sørger for en bid brød.

I den forbindelse afholdes to
møder i forlængelse af hinanden tirsdag den 13. september 2016:

Opstillingsmødet er kandidaternes, og det er frivilligt,
hvordan mødet tilrettelægges. Forslag til dagsorden

Funder Menighedsråd

Ny altertavle i Funder Kirke
Opgaven til ”Børn laver kunst
i Funder Kirke” var i år at tolke
Jesu sidste tid med diciplene:
Fodvaskningen, nadveren og
den sidste nat i Getsemane
Have.
De tre 5. klasser skulle hver
male tre tavler, som tilsammen nu udgør en helt ny altertavle i Funder Kirke. Tavlen
hænger resten af sommeren
til glæde for alle som kommer
i kirken.

Det sker i Kirken | September · Oktober · November 2016

19

Menighedsråd

Orgelevent
Torsdag den 17. november.
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.
Bo Kirkegaard og
menighedsrådet

20
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Hvad er et menighedsråd?
Det laver et menighedsråd
Alle folkekirker i Danmark
ledes af et menighedsråd.
Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse
i foreningslivet og består af
mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster.
Tilsammen bestemmer de,
hvad deres kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen
for kirkens arbejde, og det er
blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge,
hvilke aktiviteter der skal
være i kirken – meditation,
børnerytmik, ungdomsguds-

tjenester eller noget helt
andet.
Menighedsrådet administrerer
kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens
personale, dog med undtagelse af præsten. I tilfælde af at
en ny præst skal ansættes, har
et menighedsråd til opgave
at udpege den præst, man
ønsker at ansætte, hvorefter
Kirkeministeriet fungerer som
arbejdsgiver for præsten.
Hvem kan stille op
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du

mulighed for at blive valgt ind
i et menighedsråd. I dag kan
folkekirken bruges på mange
forskellige måder, og det er
ikke et krav, at man er fast
kirkegænger for at stille op
til menighedsrådsvalget. Når
man bliver valgt, sidder man
oftest i menighedsrådet i fire
år ad gangen. Menighedsråd
mødes typisk en gang hver
anden uge på hverdagsaftener og drøfter aktuelle
temaer og projekter i kirken.
Menighedsrådsarbejdet er
som udgangspunkt frivilligt
arbejde uden aflønning.

FAKTA
•
•
•
•

Der er 4,4 mio. medlemmer af folkekirken.
Der er 2.123 sogne spredt over hele Danmark.
Der findes i alt 1.756 menighedsråd i Danmark.
Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn, men i nogle tilfælde går to eller
flere sogne sammen om ét menighedsråd. Det sker især i de mindre sogne.
• Menighedsrådene har i alt 12.922 valgte medlemmer, heraf 7.029 kvinder og 5.893 mænd.
• Det yngste menighedsrådsmedlem i Danmark er 18 år. Det ældste medlem er 95 år.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Sejer Rahbek Villadsen..........................................17/4-2016
Mynte Bødskov Uhrenholt Hansen.................15/5-2016
Mille Bødskov Uhrenholt Hansen....................15/5-2016
Max Benner Keller....................................................15/5-2016
Cathrine Birk Mølgaard Thomsen...................15/5-2016
Viggo Jens Mortensen..........................................29/5-2016
Esther Sofie Østergaard Loft...............................12/6-2016

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

Viede/kirkeligt velsignede
Marianne Mai Rasmussen og
Henrik Steen Sørensen..........................................5/6-2016
Bolette Kvist Koldbro og
Jacob Kvist Koldbro................................................11/6-2016

Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Bisatte/begravede
Poul Ove Olesen.......................................................15/4-2016
Karen Mikkelsen........................................................12/5-2016
Evald Jensen...............................................................27/5-2016
Kurt Larsen..................................................................3/9-2016
Hans Maximillian Pape..........................................14/6-2016
Heine Pedersen.........................................................17/6-2016
Leo Ejler Konradsen ...............................................29/6-2016
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Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke (Susanne Rahbek)
Funder Kirke
Funder 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

Organister

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg. Mobil: 2939 8044
Mail: organist.kragelund.funder@pc.dk
Karen-Minna Nielsen, tlf, 2720 5378. Mail: k-m-g@jubii.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
Børn & familier
10. august: Babysalmesang - Hold 1 (første af 8 i alt).......................5
5. oktober: Babysalmesang - Hold 2 (første af 8 i alt).......................5
20. august: Weekend café og legestue....................................................5
8. oktober: Weekend café og legestue.....................................................5
27. august: Åbent hus i Funder.....................................................................6
17., 24. og 31. august: Sang og musik for de 1-3 årige.......................6
14. og 21. september: Sang og musik for de 1-3 årige......................6
26. oktober: Sang og musik for de 1-3 årige..........................................6
2., 9., 16., 23. og 30. nov.: Sang og musik for de 1-3 årige................6
24. november: Sangaften i Kragelund Kirke........................................... 7
18. januar 2017: Børneteater.......................................................................... 7
Særlige gudstjenester
28. august: Konfirmand startgudstjenester...........................................8
4. september: Konfirmand startgudstjenester......................................8
18. september: Høstauktion – for børn og voksne............................8
25. september: Høstgudstjeneste og marked i Funder....................8
6. november: Alle Helgen...............................................................................9
27. oktober: Børnekirke – for alle børnefamilier..................................9
9. november: Børnekirke – for alle børnefamilier...............................9
30. okt.: Jagtgudstjeneste med fællesspisning i Kragelund...........10
Foredrag og møder
1. og 8. november: KK44 - Rum.................................................................10
24. oktober: Højskoleeftermiddage i Kragelund................................ 11
7. og 21. november: Højskoleeftermiddage i Kragelund................ 11
5. december: Højskoleeftermiddage i Kragelund............................. 11
16. og 30. janunar 2017: Højskoleeftermiddage i Kragelund.......14
13. og 27. februar 2017: Højskoleeftermiddage i Kragelund.........14
28. september: Danske Seniorer Funder...............................................14
1. november: Morgensang, musik og kaffe..........................................14
Koncerter
28. september: Koncert med trioen Zenobia......................................15
5. november: Leonard Cohen koncert...................................................16
11. december: Julekoncerter.......................................................................17
3. januar 2017: Nytårskoncert 2017..........................................................17
30. august: Musikaften i Kragelund Kirke..............................................18
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Opstillingsmøde................................................................................................19
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