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Praktikanten fortæller

Prøv praktik i Kragelund Kirke
For mig har uge 48 været
en meget spændende uge.
Jeg går i niende klasse på
Funder Skole i Silkeborg og
har været i erhvervspraktik
over fem dage. Det har jeg
været i Kragelund Kirke. Jeg
søgte om erhvervspraktik
i Kragelund Kirke for at se
folkekirken indefra. Jeg ville
se, om jeg kunne gøre op
med forestillingen om et
dødt hvidkalket stenhus,
kun med åbent én enkelt
gang om ugen. Jeg ville vide
mere om formidlingen i en
prædiken, jeg ville prøve
nogle opgaver på kirkegården og se hvad en kordegn
egentlig har gang i. Jeg tog
til Kragelund, fik et ja og en
opgave, der lød at jeg skulle
skrive spørgsmål til sammensætningen af et forløb.
Jeg kom blandt andet frem til
følgende:

- Hvilke praktiske opgaver har
en graver?
- Hvad kræver de forskellige
jobstillinger i kirken?
- Hvordan skriver man en
prædiken?
Jeg sendte spørgsmålene til
præsten og sammen med "Det
Hellige Hold" har de formået at
give mig et rigtigt godt indblik
i Folkekirken som et organ.
Søndag: Jeg møder Dorthe
til opstilling af lys, oblater
og vin. Dorthe er uddannet
anlægsgartner og nu graver
i Kragelund. Hun er glad og
viser mig stolt, hvor tingene
skal stå, og hvordan det kommer til at forløbe. Jeg får
endda lov til at tænde de helt
nye lys, der skal holde resten
af året. Så overværer vi højmessen, som gudstjenester
hedder om søndagen. Dorthe

Praktikanten Gustav sammen med Pia,, Bo, Knud og Kresten

hilser på alle kirkegængerne
ved indgangen og er klar ved
døren, når urolige mindre
børn eller tissetrængende
voksne skal ud.
Mandag: Jeg er mødt til kaffe
og franskbrød på graverkontoret. Her hilser jeg på Knud,
der ligesom Dorthe er graver.
Knud er udannet kleinsmed,
men har arbejdet med mange
ting gennem tiden.
Mandagen går med at rive
blade af gravstederne, mens
jeg lytter nøje efter de mange
historier, tips, og informationer jeg får af Knud. Han
instruerer mig i at bruge riven
og viser mig kirkegården. En
graver passer kirkegården og
gravstederne, de pynter op,
klipper hæk og river gangene.
Knud fortæller mig om deres
priksystem, der hjælper dem
med at holde styr på, hvilke
gravsteder, de skal passe.
Nogle pårørende betaler for
pasning, mens andre holder
det selv. Jeg hjælper til ved
gravstederne med røde prikker på skiltene. Dorthe og
Knud har styr på tingene.
Tirsdag: Igen er der kaffe og
franskbrød på gravernes kon-
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Praktikanten fortæller – FORTSAT

Kordegn Mette Holmelund

tor. I dag sidder organisten og
kordegnen også med. Og jeg
går med kordegnen Mette ind
på kirkekontoret. Det ligger
i lokalerne ved graverkontoret og konfirmandstuen i
præstegården. Mette fortæller, dog hyppigt afbrudt af
telefonen, om opgaverne på
kirkekontoret, der indeholder
administration af navneskift,
registrering af personer, forespørgsel på dåb, vielser og
begravelser. Vi prøver at finde
mig selv i systemet, desværre
er CPR-programmet nede i
øjeblikket. Jeg erfarer hurtigt,
at arbejdet kræver overblik
og faglighed. Oprindeligt
er Mette musiker, men er af
mange årsager endt her på
kirkekontoret, hvor hun føler
sig godt tilpas.

alteret. De er underholdt af
Bos gode sange, små øvelser
og bibelhistorier. Han fortæller historien om Jesu fødsel
med krybbespil og børnene
kigger interesseret med. Lige
indtil de genkender endnu en
sang og lystigt synger med.
Mens der er hygge og leg i
kirken, lister jeg ud til præsten
og over til plejehjemmet.
På plejehjemmet er der, inden
gudstjenesten går i gang,
formiddagskaffe ved et langt
rundt bord. Jeg skal læse
højt fra alterbogen to gange.
Beboerne er glade og lytter
til, hvad der blev sagt, læst op
og ment. Senere samme dag
besøger jeg, sammen med
præsten, Tove til en kop kaffe
og hyggesnak.
Torsdag: Endnu en hyggelig
lille stund med personalet ca.
halv ti om formiddagen. Hele
ugen har jeg også, udover
tidligere beskrevet, modtaget
undervisning af præsten Kresten. Han har med eftertænksomhed lært mig at se efter

Onsdag: Jeg skal starte ovre
i kirken. Jeg skal overvære
musikalsk legestue med
organisten Bo i spidsen. Kirkedøren knirker, og jeg hører
små stemmer. Efter et stykke
tid sidder en masse dagplejebørn på tæpperne foran
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meninger og betydninger i
kristne skrifter, vist mig hvordan og hvor svært, det er at
skrive en prædiken. Den skal
helst kunne relatere til noget,
man kender og stadig have
forbindelse til det budskab,
kirken står for. Han giver mig
små opgaver og en snak om
græsk og hebraisk. Jeg er i
dag med i Funder til Små Konfirmander for tredje klasse.
Jeg har ...
lært at Folkekirken er for alle,
unge, gamle og helt små.
Den er ikke et dødt stenhus
med snæver åbningstid, men
derimod et sted med dedikerede, kloge ansatte, der hver
dag kæmper for at pleje kirken
og dens aktiviteter. Og jeg
set kirken som helhed hjælpe
mennesker og skabe glæde.
Jeg siger mange tusind tak for
gæstfriheden, venligheden og
undervisningen i Kragelund
Kirke, det har lært mig meget.
Gustav Graff Esbensen,
9. kl. på Funder Skole

Børn & unge

Babysalmesang
...her byder kirken babyer og
forældre indenfor til en stund
med nærvær, ro, oplevelser,
stimulation af sanserne, sang
og musik.
Programmet varer ca. en
halv time, og mens vi synger
og leger med børnene, så
inddrages både bevægelse
og forskellige rekvisitter som
farvede tørklæder, bolde,
dukker, sæbebobler, rasleæg
og klokkespil.
Forløbet er på 6 eller 8 gange,
og det ledes af organist Bo
Kirkegaard.
Prisen er 150 kr. for et forløb
på 6 gange og 200 kr. for et
forløb på 8 gange.

Kommende hold fælles for
Kragelund og Funder kirker:
1) 6 onsdage i Kragelund
Kirke
Tidspunktet er fra kl. 10.45
- ca. 11.15. (Der er kaffe og
hygge i Konfirmandstuen fra
kl. 11.15.)
Første gang er:
Onsdag den 8. marts
Sidste gang er:
Onsdag den 19. april
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 15)

Første gang er: Onsdag den
26. april
Sidste gang er: Onsdag den
14. juni
Tilmelding til Babysalmesangen sker til organist Bo Kirkegaard, tlf/sms. 2939 8044
eller organist.kragelund.funder@pc.dk
Bo Kirkegaard,
organist

2) 8 onsdage i Funder Kirke
Tidspunktet er fra kl. 10.45 ca. 11.15. (Der er kaffe
og hygge i Kirkehuset fra
kl. 11.15.)

Tak for modtagelsen
Der er allerede gået tre dejlige år her i Kragelund og Funder, og vi vil gerne sige tak
for måden, vi som nye er blevet modtaget. Det siger vi til alle, vi har mødt – både
omkring kirken og ved købmanden. Vi har fået den bedste velkomst og introduktion
til området og mulighederne her, og det har gjort det nemt for os at føle os hjemme.
De bedste hilsner
Mette og Kresten Thue Andersen
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Børn & unge

Velkommen til legestue i kirken
- sang, musik og oplevelser for de 1-3 årige
Musikalsk Legestue i Kragelund Kirke
Vi mødes i Kragelund Kirke
seks onsdage: Onsdag den 8.,
15., 22. og 29. marts samt 5.
og 19. april.
Alle gange er det kl. 9.30-10.15.

onsdage: Onsdag den 3., 10.,
17., 24. og 31. maj samt 7. juni.
Der er hver gang to hold og
to tider at vælge imellem:

Musikalsk Legestue i Funder
Kirke
Vi mødes i Funder Kirke seks

Legestuen er et åbent tilbud
til alle 1-3 årige i begge sogne,
uanset om man kommer sam-

men med dagplejen, vuggestuen eller sammen med mor,
far eller en anden voksen.
Vi ses!

Hold 1) kl. 8.30-9.15
Hold 2) kl. 9.30-10.15.

Bo Kirkegaard, organist

Hvad laver de Små Konfirmander?
3. klasse deltager på Plejehjemmet
Ved februars plejehjemsgudstjenesten bliver gennemsnitsalderen sænket

betragteligt, da Kragelunds
3. klasse deltager. Alle fra
Kragelund er velkomne. Plejehjemsgudstjenesten foregår
så vidt muligt den sidste onsdag i hver måned kl. 10.00.

I foråret mødes de Små Konfirmander i konfirmandstuen
efter skoletid torsdag den 23.
30. marts og 6. april.

Børnesang og Brunch
Et musikalsk tilbud fra kirken
til alle familier med mindre
børn.
Vi begynder i kirken, hvor der
i ca. en halv time vil være et
program med sang, musik
og fortælling ved organist Bo
Kirkegaard. Her skal vi have
gang i de gule sole, rasleæggene, de farvede tørklæder
og meget andet.
Når vi er færdige i kirken
inviterer vi alle med over i
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Det nye Kirkehus, hvor der vil
blive serveret en let brunch
og der vil være tid til hyggeligt samvær.
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 været med
før.
Vi glæder os til at se rigtig
mange.
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Børnesang og Brunch finder
sted:
Lørdag den 1. april kl. 10.00ca. 12.00 i Funder Kirke
Pris: 25 kr. for voksne. Gratis
for børn.
Tilmelding til Børnesang og
Brunch sker til organist
Bo Kirkegaard,
tlf/sms: 29398044, organist.
kragelund.funder@pc.dk

Særlige gudstjenester

Børnekirke – for alle børnefamilier
med spisning
Tirsdag den 28. marts kl. 17.00
i Kragelund Kirke
Tirsdag den 21. marts kl. 17.00
i Funder Kirke
Tirsdag den 9. maj kl. 17.00
i Funder Kirke
Børnekirke er en kort gudstjeneste med sang og fortælling for børn i alle aldre.
Børn, forældre og voksne inviteres til at spise aftensmad
sammen og få en snak efter
gudstjenesten.
Maden koster 25,- for voksne,
for børn under 12 år er ma-

den gratis. Vi slutter kl. 18.30.
Tilmelding til sognepræst
Kresten Thue Andersen på

telefon 5115 2766 eller mail:
kta@km.dk

Familiegudstjeneste på højmessens plads
Palmesøndag
den 9. april kl. 11.00
i Kragelund Kirke

Med let frokost for børn og
voksne i konfirmandstuen
Årets Små Konfirmander
deltager i gudstjenesten.

Gennem billeder og fortælling at vise begivenheder omkring Jesus og hans disciple i
påsken i Jerusalem.
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Særlige gudstjenester

Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø
Kristi Himmelfarts dag
Torsdag den 25. maj
kl. 10.00
Årets friluftgudstjeneste foregår det særlige sted, jeg har
hørt nogle kalde "Lille Sverige", på bakkerne i syd-enden
af Bølling Sø. Musikalsk bliver
det en overraskelse, hvem der
skal akkompagnere salmerne
og spille et par melodier med
vinden og solen bagefter.
Man kommer dertil fra Funder
ad Ellingvej – parkér bilen
for enden af vejen og gå de
sidste par hundrede meter til
fods. Man kan også gå dertil
fra Engesvangsiden eller fra
Kragelund, for denne friske
gudstjeneste er et samar-

bejdet mellem Engesvang,
Kragelund og Funder kirker,
der omkranser Bøllingsø. I år
er det Funders tur til at stå for
arrangementet, derfor bliver
det Funders "hjørne" af søen.
Der bliver opsat skilte som vi
plejer, så det er nemt at finde.
Det har tit været koldt og frisk
forårsvejr, der kræver godt
tøj, men det har i alle årene
været et dejligt samarbejde,
der giver lyst og inspiration til
begge sider – det er en stor
glæde at være med i. Det kan
forhåbentlig mærkes på os,
der står med disse friluftsgudstjenester. Vi glæder os
også over menighedsrådenes
store opbakning til arrange-

mentet, der er en hel del, der
skal klares.
Der har hvert år været en
flot tilslutning til disse friske,
festlige forårs friluftsgudstjenester. Det er en festlig
og glad måde at fejre Kristi
Himmelfart på. Efterfølgende
vil der være en kop kaffe. Og
man må som vanligt medbringe noget at sidde på og
være rede til al slags vejr,
men vi håber på høj sol over
Bølling Sø.

Musikgudstjeneste
Lyt til J.S. Bachs musik og Luthers ord
Onsdag den 22. marts kl. 19.30
i Serup Kirke
Ved organist Erik Sanggaard
og sognepræst Bo Grymer
Vi inviterer til Bachs storslåede musik og Luthers reformatoriske tekster. Johann
Sebastian Bach er interessant
– også her i jubilæumsåret
for reformationen – idet Bach
befinder sig midt i tiden mellem Luther og os. Med sin kirkelige musik var han med til
at sætte prikken over i’et i forhold til de tanker om kirke og
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menighed, som Luther brugte
sit liv på. Luther var ligesom
Bach musiker og komponerede i de fleste tilfælde selv
sine salmemelodier.
Bach voksede op i samme
by som Martin Luther og
var meget inspireret af den
lutherske reformation i sine
værker. En stor del af Bachs
orgelkompositioner bygger
på menighedens salmemelodier – koraler, hvor Bach
opsummerer tiden fra Luther
og op til sin egen tid. De lu-
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therske menigheder udgjorde
et frodigt grundlag for en
lang række velkomponerede
salmemelodier – i mange tilfælde udpræget langtidsholdbare melodier, som bruges
den dag i dag!
Kom til stemningsfuld aften i
selskab med ”den femte evangelist”, som Bach er blevet
kaldt af filosoffen Nietzsche,
der skrev: ”En, der fuldstændigt har glemt kristendommen, hører i sandhed hans
musik som evangelium”.

Særlige gudstjenester

Vi spiser sammen
Stegt lam, sammenskud og samtale

Mandag 2. påskedag,
den 17. april
Gudstjeneste i Funder Kirke
kl. 16.00
Middag med samtale i det
nye kirkehus kl. 17.00-20.00
Medbring en ret tilbehør – vi
slutter påsken med at stege
lam og håber på, at deltagerne vil medbringe en ret
tilbehør, som de synes passer
til. Meld gerne tilbage, hvad
du medbringer. Man kan også
komme og hjælpe med at
forberede maden sammen i
’det nye kirkehus’ om eftermiddagen.

Med et glas rødvin tager
vi under middagen fat på
spørgsmål, som kan inspirere
til samtale. Målet er at lytte og
tale sammen, finde nysgerrigheden frem og måske
endda blive klogere på livet.
Det kunne være spørgsmål
som: Hvad vil det sige at lære
noget? Hvad betyder det at
forstå et andet menneske?
Hvad er en frugtbar konflikt?
Hvad vil du gerne gøre, som
kan få betydning for andre?

Alle kan være med.
Tilmelding af hensyn til maden og hør nærmere hos Ina
Schmidt 2789 8565 eller
Kresten 5115 2766 – kta@km.dk

”Brændte hjerterne ikke i os?”
Sådan spørger de to venner til hinanden – hos evangelisten Lukas – da de vendte hjem fra påskefesten i
Jerusalem. Når mennesker opdager noget, de ikke havde
tænkt før, kan de have lyst til at hoppe op i luften eller
blot udbryde ’Aha!’ eller ’Heureka!’, sådan som Arkimedes
gjorde, da han trådte ned i badekarret og bemærkede, at
vandstanden, mens hans fod sank, steg, og han opdagede det modsatte af tyngdekraften, nemlig princippet
om opdrift i væske.
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19.30 AF

9.30 KTA

11.00 KTA 9)

Torsdag 13.

Fredag 14.

Søndag 16.

Tirsdag 9.

Søndag 7.

Lørdag 6.

Maj

Søndag 30.

Lørdag 29.

Søndag 23.

Årets gang

11.00 KTA

9.30 BG

9.30 KTA

11.00 KTA 6)

Søndag 9.

Mandag 17.

11.00 BG

Søndag 2.

April

Børnekirke

Børnekirke

17.00 KTA 3)

9.30 KTA

11.00 BG

17.00 KTA 8)

9.30 KTA 9)

11.00 KTA

9.30 BG 2)
Kirkekaffe

11.00 BG

Konfirmation

9.30 BG

11.00 BG
Konfirmation

Konfirmation

10.00 BG

11.00 AF

11.00 AF

9.30 AF

liturgisk

liturgisk

9.30 BG

9.30 BG

11.00 AF 6)

9.30 AF

11.00 AF 1)

Sejling

11.00 BG

11.00 BG 6)

11.00 AF

9.30 BG 1)

Lemming

9.30 BG

9.30 AF

11.00 BG

11.00 AF

9.30 AF

9.30 KTA

Tirsdag 28.

19.30 4)
11.00 KTA

Børnekirke

17.00 KTA 3)

11.00 KTA

11.00 BG 1)

Serup

Søndag 26.

17.00 KTA 3)

Kirkekaffe

9.30 KTA 2)

11.00 KTA 1)

9.30 BG

Funder

Onsdag 22.

Tirsdag 21.

Søndag 19.

11.00 BG

9.30 KTA 1)

Søndag 5.

Kragelund

Søndag 12.

Marts

Dato

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 AF

11.00 KTA

11.00 AF

9.30 AF

11.00 AF

9.30 AF 1)

Sinding

3. s. e. påske

2. s. e. påske

1. s. e. påske

2. Påskedag

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Palmesøndag

Maria
bebudelsesdag

Midfaste

3. søn. i fast

2. søn. i fast

1. søn. i fast

Kirkeåret

Årets gang

10.00 KTA 7)
Bøllingsø

10.00 KTA 7)

Bøllingsø

9.30 KTA

11.00 BG

Kirkekaffe

11.00 BG

9.30 BG

9.30 BG

11.00 BG

11.00 KTA

11.00 AF

Konfirmation

Konfirmation

9.30 BG 2)

10.00 AF

10.00 KTA
9.30 AF

Konfirmation

Konfirmation
9.00 og 11.00 KTA
Konfirmation

10.00 AF

10.00 KTA

6. s. e. påske

Kr. Himmelfartsdag

5. s. e. påske

4. s. e. påske

Bededag

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter 2017:
Torsdag 30. marts kl. 10.30 v/ KTA (påske med nadver)
Torsdag 27. april kl. 10.30 v/ BG
Torsdag 18. maj kl. 10.30 v/ KTA (Kristi Himmelfart med nadver)

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.

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.

Gudstjeneste på Funder Plejecenter. Alle er velkomne.
Små konfirmander medvirker
Bøllingsø
Samtale og middag i det nye kirkehus
Voksenkoret medvirker

Onsdag 29. marts kl. 10.00 v/ KTA (påske med nadver)
Onsdag 26. april kl. 10.00 v/ BG
Onsdag 24. maj kl. 10.00 v/ KTA (Kr. Himmelfart med nadver)

5)
6)
7)
8)
9

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter 2017:

1) Sogneindsamling
2) Kirkekaffe
3)	Børnekirke. En kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende
spisning i konfirmandstuen. Tilmelding: se hjemmesiden.
4)	Bach-gudstjeneste med refleksioner kl. 19:30 - 21:00. Medvirkende:
Organist Erik Sanggaard og sognepræst Bo Grymer.

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen BG: Bo Bergholt Grymer AF: Anders Fuglsang vikar for Mette Skaarup Glowienka

Søndag 28.

Torsdag 25.

Søndag 21.

Søndag 14.

Lørdag 13.

Fredag 12.

Foredrag & møder

Vinterhøjskole
Gavens grundvilkår
– om hvordan gaver forpligter og binder os tættere sammen
ved Bo Bergholt Grymer
Lørdag den 4. marts kl. 9.3013 i Serup konfirmandstue

Som afslutning på årets
Vinterhøjskole, som de tre
præster arrangerer, fortæller
Bo Bergholt Grymer om, hvad
det betyder at få en gave.
Tænk blot på, at med giverens gave-mildhed (gavmildhed) følger også en forpligtelse til at gengælde gaven. Det
gælder både overfor andre

mennesker og overfor Gud.
Gaver er derfor med til at
understrege de forpligtende
fællesskaber, vi er sat i, og
kan endda binde mennesker
tættere sammen.

en tråd, sådan som Leonard
Cohen sang kan oversættes:
Som en fugl på en tråd, som
bedugget natsanger uden
gode råd, prøved' jeg – på
min måde – at være fri.

kl. 9.30 Kaffe og rundstykker
kl. 10.00 Foredrag
kl. 11.00 Pause
kl. 11.30 Spørgsmål til Bo
kl. 12.00	Afrunding med
spørgsmål og debat
ud fra alle tre foredrag
kl. 13.00 Afslutning

Vi håber på god fælles samtale.
Alle er velkomne

Foredraget er det sidste i
årets vinterhøjskole; hvor de
tre præster giver deres perspektiv på emnet frihed. Har
vores frihed rødder hos reformatoren Martin Luther? Eller
er mennesket fri en fugl på

Vi synger sommeren ind
Tirsdag den 16. maj kl. 19.30
i Funder Kirke
Vi fylder kirken med sang
– kom og vær med!
Voksenkoret ved Kragelund
og Funder kirker markerer
også i år afslutningen på
korsæsonen ved at invitere
alle til en sang- og musikaften som optakt til den skønne
sommertid.
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Aftenens program kommer til
at byde på en række af vores
dejlige sommersange, dels
sunget af koret alene og dels
af kor og publikum i fællesskab.
Der bliver også lejlighed til at
komme med forslag til sange,
vi skal synge.
I løbet af aftenen vil der blive
en pause, hvor der serveres
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god kage og en kop kaffe til.
Vel mødt til en festlig aften!
Voksenkoret og
Bo Kirkegaard, organist og
korleder

Menighedsråd

Funder Menighedsråd har konstitueret
sig i 2017
Formand .............................................................................................................................Mette Hahn-Pedersen
Næstformand ........................................................................................................................................ Willy Fisker
Kirkeværge ............................................................................................................................. Jette Ehlers Jensen
Kasserer ...................................................................................................................................... Rune Thomassen

Mødekalender for Funders ordinære
rådsmøder i 2017
- alle i kirkehuset kl. 19.00,
hvis ikke andet er anført.
torsdag d. 23/2
torsdag d. 30/3
torsdag d. 6/4, kirkesyn kl. 17.00

torsdag d. 30/5
torsdag d. 8/6
torsdag d. 24/8
torsdag d. 28/9
torsdag d. 9/11
torsdag d. 14/12

Fællesmøde med Kragelund:
onsdag d. 19/4 i Funder

Årets gang i Funder og Kragelund kirker
Søndag den 7. maj
i Kragelund
Søndag den 21. maj
i Funder

Derfor indbyder vi her til en
let kirkefrokost og et hyggeligt samvær i henholdsvis
Konfirmandstuen og Kirkehuset efter gudstjenesterne den
7. og 21. maj.

Begge dage kl. 11.00
Ved alle Danmarks kirker skal
menighedsrådet hvert år
afholde et møde, hvor man
redegør for de opgaver og
udfordringer, den enkelte
kirke arbejder med.

Gudstjenesten begynder
kl. 11.00 og arrangementet
umiddelbart derefter. Dér vil
vi orientere om menighedsrådets arbejdsopgaver og
visioner. Det er både de kirkelige aktiviteter og varetagel-

sen af kirkegården – alt hvad
menighedsrådet har under sig
lige nu, og hvad vi kan se som
kommende opgaver.
Ideer og spørgsmål
Og som en vigtig ting - man
er velkommen til at stille os
spørgsmål! Vi vil gerne indbyde til en åben debat om kirken
i vores sogn, alle er velkomne.
Funder og Kragelund
menighedsråd
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Menighedsråd

Menigheden i Funder har nu gennem
2016 haft glæde af det ny Kirkehus
Provstiudvalget har i december 2016 godkendt, at menighedsrådet kan påbegynde
arbejdet med ombygning af
eksisterende bygning/længe
til graverfaciliteter.
Provstiudvalget har i decem-

ber 2016 også godkendt,
at menighedsrådet kan
påbegynde arbejdet med
fjernvarmetilslutning til kirke
samt teknikrum, heri forberedelse for senere udbygning
vedrørende graverbygning og

sognehus. Godkendelsen er
givet på baggrund af, at Varmekonsulenten har anbefalet
opkobling på det eksisterende
kalorifersystem.

Den årlige indsamling i Funder og
Kragelund sogne
Søndag den 12. marts
Fælles indsamlingsdag
med Folkekirkens Nødhjælp
Det går pengene til
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød ud fra princippet
"hjælp til selvhjælp". Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24
lande med katastrofehjælp,
minerydning, menneske-

rettigheder og bæredygtig
udvikling.
Mon det nytter?
Det nytter – og det virker.
Folkekirkens Nødhjælp holder
skarp kontrol med korruption,
og regner omhyggeligt på
projekter, så de gavner mest
muligt og bærer sig selv, når
vi rejser igen. Siden den første
indsamling i 1999 har frivil-

lige samlet godt 210 millioner
kroner, som har bedret livet
for millioner af mennesker
udsat for sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser,
overgreb, frarøvelse af jord og
anden ekstrem uretfærdighed.
Folkekirkens Nødhjælp kan se
fremgang hver dag. Hver en
krone har gjort forskel.
Menighedsrådene

Sommercykeltur ud i det grønne
På opdagelse
Søndag den 11. juni kl. 10 - 13
Vi cykler ud i vores naturskønne område med besøg i
kirker og natur. Alle kan være
med, store og små. Vi håber
at kunne samle et cykelhold
og krydser fingre for, at den
danske sommer viser sig
venlig.
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ding Kirke Madpakker og kaffe
i Mausing dal eller mølle
kl. 13.00 Vi ser de berømte
kalkmalerier i Vinderslev Kirke

kl. 10.00 Gudstjeneste i Sinding Kirke
ca. kl. 10.50 Afgang fra Sin-
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Vel mødt i pedalerne – eller
med følgebil!
Anne Marie Dolmer, Anders
Fuglsang, Bo Grymer og
Kresten Andersen

Menighedsråd

Børn laver kunst i Funder Kirke
Onsdag den 3. maj kl. 19.00
i Funder Kirke
Elevernes kunstopgaver i 5.
klasse ferniseres og bedømmes. Alle er velkomne.
Kunstopgaven udskriver Funder menighedsråd, og 5. klasserne i Kragelund og Funder
skoler udarbejder sammen
med deres lærere kunstværkerne og forbereder præsentationen i løbet af foråret.
Luthers liv
Dette års opgave skal fortælle
om Luthers liv – illustreret på
kalkmalerier.
Præsentationen – og det
vil sige også ferniseringen
– af kunstværkerne sker
Funder Kirke 3. maj ved et
fælles arrangement. Dom-

merkomitéen, det vil sige
menighedsrådet, bedømmer
og kårer vinderklassen med
præmien på 10.000 kr., som
det er tanken skal anvendes
til en fælles oplevelse for alle
5. klasser på de to skoler.
Vi er spændte på, hvordan 5.
klasserne i år løser opgaven.
Funder Menighedsråd
Præmie-turen
Kragelund-eleverne vandt
forrige år æren for deres
kunstværk. Hér fortæller
Jonas fra Kragelund, som er
nuværende konfirmand, om
den fælles oplevelsestur med
eleverne i den nuværende 7.
klasse:
”Vi startede med at cykle fra
Funder Skole og ned til Fort
Østerlund. Da vi var kommet derned, stillede vi vores
cykler henne ved afgræsning
til grunden. Dér hvor vi skulle
sove var inde i en rigtig tipi.
Derefter gjaldt det forhindringsbanen, og vi blev delt
op i fire hold. Det første, vi
prøvede var at gå over en 80
meter bred sø på en lang line
10 meter over vandet. Næste

opgave var, at vi skulle svinge
os ud over vandet på en
gynge og kaste sten i nogle
ringe for at få point. Tredje
opgave var en balancebom
over vand (Jeg blev meget
våd). Den fjerde opgave var,
at vi skulle flytte en person
i en trekant hen til et andet
sted ved hjælp af samarbejde.
Den sidste opgave var at løbe
over nogle dæk ude i vandet.
Efter disse strabadserer spiste
vi burger og ristede skumfiduser. Det var hyggeligt
at sove dér, og vi havde en
rigtigt hyggelig og sjov tur".

Eleverne ved Fort Østerlund
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Menighedsråd

Kragelund kirkegård
Regninger for vedligehold,
blomster, buketter, kranse og
gran udsendes pr. 15. marts.
Ønsker du at ændre på de
opgaver, vi laver for dig, skal
du hurtigst muligt og senest
den 9. marts, kontakte mig på
5115 2978. Hvis du er flyttet
siden du sidst fik regning fra
kirkegården, vil jeg meget
gerne have din nye adresse.
Da påsken i år ligger midt i
april, vil Knud og jeg plante
stedmoder blomster, så
der er pænt til påske. Jeg
forventer, at vi tager kranse
og gran af i perioden mellem
20. marts og 1. april hvis
vejrbarometret er gået på tø
og forår. Passer du selv dit
gravsted, vil det se godt ud,
hvis du også får taget gran

og kranse væk inden 1. april.
Der har i mange år været den
tradition, at vi planter sommerblomster op til grundlovsdag. Det gør vi også i år.
Da grundlovsdag i år ligger
på 2. pinsedag får vi den
bonus, at der er nyplantet på
kirkegården til pinsedag.
For at gøre kirkegården flot at
kigge på, og spændende at
gå tur på, har vi i de sidste par
år plantet stauder på en del
tomme gravsteder. I år vil vi
tilplante flere med stauder og
lave små bede rundt hvor det
passer ind. Med tiden vil kirkegården komme til at se anderledes ud, fordi vi i stigende
grad bliver brændt og nedsat
som urne i stedet for at blive

I januar mødtes afgående
og nye medlemmer af
menighedsrådet i Kragelund. Fra venstre: Magny,
Asger, Poul Erik, Else,
Inger, Anne Marie, Marie,
Agnes, Anette og Kresten.

Goddag-og-farvel
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kistebegravet. Det betyder,
at der bliver flere tomme
gravsteder på kirkegården.
Vi har derfor allerede for
nogle år siden, lavet en plan
for hvordan vi kan få mulighed for at lave en ny større
urneafdeling i det sydøstlige
hjørne af kirkegården. Det
betyder, at der ikke vil blive
solgt gravsteder i det område
i mange år frem. Jeg vil takt
med, at gravstederne udløber
blive tilplanter med stauder,
eller så græs. Jeg håber, at i
alle vil tage godt imod ændringerne på kirkegården. Og
så håber jeg, at I vil gå en tur
rundt på kirkegården og nyde
alle blomsterne.
Graver Dorthe Træholt

Menighedsråd

Ny kordegn i Lille Hids
Vi byder velkommen til Henrik Højen, der fra årsskiftet
blev ansat som kordegn i
Lille Hids Pastorat. Henrik
fortæller her lidt om sig selv.
Jeg hedder Henrik Højen,
bor i Sejs-Svejbæk, er 52 år
og gift med Laila. Jeg kommer fra en stilling som kordegn i Linå og Sejs-Svejbæk
sogne, hvor jeg har været
ansat i 20 år og samme sted
har jeg også været kirkesanger i 27 år. Med det i rygsækken kender jeg meget til de
grundlæggende arbejdsopgaver, som er indeholdt
i kordegnestillingen, men
jeg kender ikke så meget til
sognene, menigheden, menighedsrådene, præsterne
og de ansatte. Det kommer
jeg til, og jeg glæder mig
meget til at hilse på jer alle,
og ser frem til at blive en del
af fællesskabet i Lille Hids
Pastorat.
Henrik Højen kan man møde på kirkekontoret i Kragelund

Herberget i Kragelund
Tirsdag den 6. juni kl. 19.00
er der officiel Åbning af
Herberget i Kragelund.

Programmet er endnu ikke
fastlagt, men der vil vanen
tro være taler, sang, musik
og lidt til ganen.

Vi glæder til at fejre endnu
en sæson i Herberget.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Aya Brix.........................................................................01/10-2016		
Olivia Sofie Thulstrup Mathiassen...................09/10-2016		
Johanne Frederikke Kvist Koldbro...................23/10-2016		
Merle Strunge Mikkelsen......................................23/10-2016		
Lærke Nørskov Wellendorph.............................13/11-2016		
Karoline Møller Gemmer......................................13/11-2016		
Luna Le Luana Vandsø Madsen........................27/11-2016		
Villads Kongensgaard Haarup ..........................27/11-2016		
Lykke Koustrup Bælum.........................................11/12-2016		
Klara Vedsted Larsen..............................................22/01-2017		
Claudia Nicole Celestino Sørensen.................22/01-2017		

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

Viede/kirkeligt velsignede
Charlotte Brix og Flemming Brix......................01/10-2016		 Funder Kirke

Bisatte/begravede
Rita Dorthea Pedersen...........................................25/10-2016		
Anna Kristensen........................................................26/10-2016		
John Voetmann........................................................03/11-2016		
Edith Nielsen..............................................................12/11-2016		
Frida Jensine Johansen........................................17/11/2016		
Freddy Andreasen....................................................22/11-2016		
Martin Gødvad Jensen..........................................08/12-2016		
Kent Krarup Madsen...............................................29/12-2016		
Jens Harald Pedersen............................................02/01-2017		
Else Marie Hansen...................................................28/01-2017		
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Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
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

Henrik Højen, 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 · mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag 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, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-13.00. Onsdag er der
indtil videre lukket for telefonisk og personlig henvendelse.
Mails sendt til goedvad.sogn@km.dk vil blive læst.

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

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

Anne-Marie Christiansen
Kragelund Tværvej 5, 8600 Siilkeborg
Tlf.: 2126 4452
anne-marie.christiansen@skolekom.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: Vester Bordingvej 8, 8600 Silkeborg
kontortlf. 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
mail: funderkirkegaard@gmail.com
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Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Babysalmesang, Hold 1
Babysalmesang, Hold 2
Musikalsk Legestue, Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue, Funder Kirke
Børnesang og Brunch
Særlige gudstjenester
Børnekirke, Kragelund Kirke
Børnekirke, Funder Kirke
Børnekirke, Funder Kirke
Familiegudstjeneste
Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø
Musikgudstjeneste med
Johann Sebastian Bach

Dato...................... Side
8. marts (1/6).................5
26. april (1/8)..................5
8. marts (1/6).................6
3. maj (1/6)......................6
1. april...............................6

28. marts......................... 7
21. marts.......................... 7
9. maj................................ 7
9. april .............................. 7
25. maj ............................8
22. marts ........................8

Foredrag og møder
Vinterhøjskole
Vi synger sommeren ind

4. marts .........................12
16. maj ...........................12

Menighedsråd
Årets gang i Kragelund kirke
Årets gang i Funder kirke

7. maj...............................13
21. maj............................13

Aktiviteter for alle
Indsamling i Funder og Kragelund sogne
Sommercykeltur ud i det grønne
Børn laver kunst i Funder Kirke
Åbning af Herberget i Kragelund

12. marts.......................14
11. juni............................14
3. maj..............................15
6. juni..............................17

