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Præstens side

Brudeløb
Sommeren er brylluppernes
tid – det er en herlig tid – og
opmuntrende at opdage, at
mennesker har så meget tillid
til hinanden, at de ikke kan
lade være med at indgå ægteskab og dermed håbe på
ordene om kærlighed i både
medgang og modgang. Som
en klog mand en gang skal
have sagt: ”gør det kun, hvis
ikke du kan lade være!”.

Hvad kræver det så? Hvad
skal der til, for at to mennesker kan blive gift? De fleste
er enige om, at et ægteskab
kræver en markering ud over
det sædvanlige. En særlig
dag. En begivenhed, hvor
erklæringen om fælles lyst
og kærlighed lyder. En dag,
hvor brudens og gommens
to familier møder hinanden
og ser hinanden i øjnene. En
dag, hvor mange gæster bliver særlige vidner, medsammensvorne i ægtefolkenes
påbegyndte fælles historie.
En dag, som kan blive en god
erindring resten af livet.

1525 – (en junidag for 492 år
siden) og det var en hemmelig begivenhed, indtil vielsen
var overstået. Kun parret selv
og deres nærmeste vidste
noget. Velsagtens med tanke
på, at ingen skulle komme
med indsigelser.
I ældre tid – og særligt før
reformationen – fandt vielse
sted i hjemmet, ikke i kirken.
Var parret trolovede, kunne
de blive ’givet’ til hinanden
i ’giftermålet’ som borgerlig
handling. Velsignelsen af
ægteskabet kunne dog den
følgende søndag foregå i
kirken. Det er hér, at ordet
„bryllup“ dukker op; det hed
egentlig „brudeløb“, når brud,
brudgom og følge gik (løb)
et par dage efter sammengivningen i optog til kirke tidligt
om morgenen for at blive
velsignet.

For nyligt læste jeg om Martin
Luthers bryllup med Katharina von Bora. Vielsen fandt
sted midt i en meget omskiftelig tid i reformationen – under den såkaldte ’Bondekrig’ i

Forfatteren til nyeste biografi
om Luther skriver: ”Som det
var skik og brug, fandt brylluppet sted under private
former i brudgommens bolig,
det vil sige i den bygning,
hvor det tidligere kloster havde ligget, og som snart kun
blev omtalt som ’Lutherhaus’.
Det var den 15. juni kl. 17. Som
følge af, at de to nygifte ikke
ejede noget som helst, bortfaldt den ellers nødvendige
og ofte langvarige ordning af
formueforholdene. Parret blev
straks efter vielsen ført ind i
sovekammeret, hvor de under
vidnernes tilstedeværelse
lagde sig i ægtesengen. Den
næste dag holdt man en lille
fest sammen med vidnerne”.
Først 14 dage senere – da de
overraskede gæster var blevet
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Præstens side – FORTSAT

inviterede – fejrede Martin og
Katharina deres bryllupsfest
(Citater stammer fra Heinz
Schillings Lutherbog ”Rebel i
en opbrudstid”).

Denne historie kan det måske
være godt at høre i vores tid,
hvor ’kirkebryllup’ opfattes
som en begivenhed med
stort udstyr, mange gæster,
madretter, kokke, røde løbere
og høje forventninger.
Tillad, at jeg sætter det lidt
på spidsen for at fremhæve
pointen. Nemlig at denne ide
om, at ’kirkebryllup’ er må
være stort, kan give forstyrrende bekymringer som:
”Hvornår har vi råd til at
holde sådan et kirkebryllup?
Er det om to eller fire år? Har
vi overhovedet råd til at blive
gift? eller: måske vi kun har
råd til at rådhusbryllup?” Jeg
ville gerne vende sagen lidt
anderledes og slå et slag for
’det lille kirkebryllup’. Et kirkerum med 900 år i murværket, to mennesker, der ’ikke
kan lade være’, to vidner, én
præst og de nærmeste, som
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bare må være med – mere
behøves der ikke. Og vielsens
betydning behøver ikke være
mindre af den grund. Nogle
par fortæller, at betydningen
snarere føltes større, da der
var nogle få, vigtige mennesker samlet.
Tilbage står det afgørende:
løftet, at være mennesker for
hinanden. Med et glimt i øjet
har jeg ladet mig fortælle, at
løftet i et ægteskab ikke har
ændret sig sønderligt. Det kan
man opdage ved at sammenligne med ordene i vor tids
ægteskabsløfte med de ord,
som præsten førhen kunne
tale til ægteparret. En sådan
formaningstale kender vi fra
1540’erne hos en af de første
reformatoriske biskopper på
Sjælland, Peder Palladius, der

Peter Freuchen og hustru

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2017

i en tale til kommende ægtefolk sagde:
„Du dannekvinde skulle hellere være død og ligge her
udi denne kirkegård, end du
skulle fortørne din husbond
med et ord af vitterligt mod
eller stå ham udi næsen som
sennep eller være ham uhørig og ulydig. Det gør ingen
dannekvinde. Ægtemand du
skal leve med din hustru som
et skrøbeligt kar, om hun kan
ikke end aldeles være efter
dit sind og vilje. Du skal ikke
straks blive som en løve eller
en djævel udi dit hus med
hug og slag; thi des bedre du
far med hende, des bedre har
du hende“.
God sommer!
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

Musikalsk Legestue
En halv times tid i kirken med
sang, musik og oplevelser for
sanserne.
Tilbuddet er for aldersgruppen 1-3 år.
Musikalsk Legestue
i Funder Kirke
(Bemærk, at Funder Kirke i
dette efterår har ét hold på
onsdage og ét hold på torsdage.)
Hold 1) Onsdage:
Den 16., 23. og 30. august

samt 6., 20. og 27. september.
Alle gange er det kl. 9.30-10.15.
Hold 2) Torsdage:
Den 17., 24. og 31. august
samt 7., 21. og 28. september.
Alle gange er det kl. 9.30-10.15.
Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke
Vi mødes i Kragelund Kirke
seks onsdage:

Alle gange er det fra kl. 9.3010.15.

25. oktober samt 1., 8., 15., 22.
og 29. november.

Bo Kirkegaard,
organist

Teater i kirken
Torsdag den 22. februar kom
Kirketeatret og spillede "Josef,
Farao og alle de andre"
Børnene fra Funder Skoles
0.-2. klasse kom sammen
med deres lærere.
De så, de grinede og de var
selv med til at spille flere af
rollerne.

Da historikeren og superheltenørden i fællesskab ville
vise og fortælle historien om
de to brødre, der på skift får
magt over hinanden.
En sjov formiddag var det.
Kresten & Benthe
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Babysalmesang
... en stund med nærvær, ro,
oplevelser, stimulation af
sanserne, sang og musik.
Programmet varer ca. en halv
time, og vi inddrager både
bevægelse og forskellige rekvisitter som farvede tørklæder, bolde, dukker, sæbebobler, rasleæg og klokkespil.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-15 måneder
sammen med mor, far, en
bedsteforældre eller en anden
voksen.
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.
I efteråret 2017 kan vi
tilbyde to hold fælles for
Kragelund og Funder kirker:
Hold 1:
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.)
Første gang er: Onsdag den
16. august.
Sidste gang er: Onsdag den
11. oktober.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 37.)
Hold 2:
6 onsdage i Kragelund Kirke.
Tidspunktet er fra kl. 10.45ca. 11.15. (Der er kaffe og
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hygge i Konfirmandstuen fra
kl. 11.15.)
Første gang er: Onsdag den
25. oktober.
Sidste gang er: Onsdag den
29. november.
Tilmelding til Babysalmesang
sker til organist Bo Kirkegaard,
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tlf./sms. 29398044.
eller organist.kragelund.
funder@pc.dk.
Bo Kirkegaard,
organist

Børn & unge

10 år med Babysalmesang
I efteråret 2017 er det 10
år siden, at Kragelund og
Funder kirker slog dørene
op for de første hold med
Babysalmesang. Og dermed
blev vores kirker en del af
den store succes som Babysalmesangen er blevet for
Danmarks kirker.
Babysalmesang, som idé,
opstod i begyndelsen af
nullerne, hvor nogle idérige
musikpædagoger og kirkefolk fik taget initiativ til at
arrangere Babysalmesang i
københavnske kirker. Siden
har tilbuddet bredt sig ud
over hele landet, og i dag er
Babysalmesang blevet en
vigtig del af aktiviteterne for
mange kirker – både i byerne
og på landet.
Babysalmesangen har sin
styrke i, at kirken gennem
dette, åbner sig for børnene
og deres familier. Det er et
tilbud, der både rummer et
intenst musikalsk samvær,
salmer og sange af stor
kvalitet, mange sanseindtryk
og ikke mindst bare rum og
plads til at være i kirken og
lære den at kende.
Og så foregår det helt tæt
på, hvor familierne bor, så
man kan mødes med andre
børn og forældre, der bor i
lokalområdet.

Og det har været tydeligt,
hvordan børnene har nydt
det og suget til sig af oplevelser og indtryk.
Det er ikke så sært, at der
ofte har været behov for en
ekstra lang lur, når Babysalmesangen var overstået.
For forældrene, som har været med, så har det været et
sted at mødes, og lære nye
at kende. Her har de kunnet
udveksle erfaringer, og få
en snak om løst og fast. Det
er en glæde at se, hvordan
fællesskabet omkring Babysalmesangen også har stor
betydning for forældrene.
I løbet af de 10 år, har der
været tre undervisere tilknyttet Babysalmesangen hos
os. Først var det Laila Trier
Hjørnholm, dernæst Lissy
Bonde Braüner og fra 2015
har det været Bo Kirkegaard,

som har stået for salmesangen.
For alle os, som har fulgt
Babysalmesangen, har det
været fantastisk at opleve,
hvordan familierne med
glæde har taget imod tilbuddet, og at det er blevet et hit
hos børnene.
Vi er meget taknemmelige
for den flotte opbakning,
som der har været til vores
hold gennem årene, og vi
ser frem til at kunne byde
endnu flere børn og familier
velkommen i Kragelund og
Funder kirker.
Organist Bo Kirkegaard
Kragelund og Funder
Menighedsråd

Gennem de 10 år vi har haft
Babysalmesang i Kragelund
og Funder har et stort antal
børn deltaget i vores tilbud.
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Børn & unge

Konfirmanderne blev overraskede
En af de lokale kirker i Lille
Hids pastorat dannede i foråret ramme for 75 konfirmander møde med historien om
reformationen. Det blev en
anderledes begivenhed, end
de havde regnet med.
Dagen begynder med at konfirmanderne kom cyklende
og møder i Sinding en præst,
der skal vise dem kirken og
fortælle om sit arbejde. Under
rundvisningen afbrydes hun
dog af en forvirret mand,
der pludselig kommer inde i
kirken. Hun spørger om hans
bosted. Han selv leder blot
efter sit håndskrift, som han
mener er godt gemt inde i
kirkemuren. Han må gøre det
færdigt, vedbliver han. Det
viser sig at være den lærde
munk Poul Helgesen, som i
ca. 1540’erne skrev og kæmpede for at reformere kirken,
men uden at bryde med den
katolske tro.
Var det skuespil?
En af deres lærere, Tobias,
skriver: ”Teaterstykket var
virkelig godt, og eleverne
var glade for måden at lære
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nyt stof om et emne, der ellers kan være svært at fange
deres interesse om grundet
det store tidsspring. Da Poul
Helgesen kom ind begyndte
de fleste at lure den, men
rigtig mange gennemskuede
faktisk på intet tidspunkt, at
kvinden ikke var ny præst og
at dødsfaldet, hun beskrev,
ikke var virkeligt. De troede,
at kun hans del var skuespil.
Det fik vi en god snak ud af,
og det gjorde dem nok kun
endnu mere begejstrede.
Som opfølgning lavede vi i
klassen en fælles brainstorm
på reformationen, hvor
de selv fyldte tavlen med
navne og begreber, som de
havde med sig efter dagen.
Disse brugte de til bagefter
at opsummere historien om
reformationen i Danmark”.

Historisk set
Skibbykrøniken er en
væsentlig historisk kilde
til reformationstiden. Forfatteren af Poul Helgesen,
der selv underviste nogle
af de unge mænd, for eksempel Hans Tausen, der
iværksatte reformationen
i Danmark. Historiker
Kaare Rübner Jørgensen
fortæller i sin afhandling i
år, at ”Poul Helgesen i begyndelsen sympatiserede
med Luther, men skrev
senere med dyb skepsis
om ’lutheriets gift’”.
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Særlige gudstjenester

Konfirmand startgudstjenester
Søndag 20. august
kl. 11.00
i Kragelund Kirke

Søndag 3. september
kl. 11.00
i Funder Kirke

Vær med, når de nye
konfirmander og deres
forældre kommer til startgudstjeneste.

Pinsedag med fløjtemusik
Søndag den 4. juni
kl. 9.30 i Funder Kirke
kl. 11.00 i Kragelund Kirke
Birgit Sofia Kjær medvirker på
tværfløjte og kaster ekstra
musikalsk glans over gudstjenesterne pinsedag.

Festlig musik for fløjte og
orgel er på programmet.
Bo Kirkegaard,
organist

Fortællegudstjeneste med jazzmusik og
gospelsange
Torsdag 14. september
kl. 19.30
Funder Kirke
Hot ’n’ Sweet jazzband
spiller med syngende kor i
Funder Kirke

Har du selv lyst til at synge
med koret, kan du deltage ved
at møde op til øveaften tirsdag 12. september kl. 19-21.

Vel mødt!
Kresten Thue Andersen og
jazzbandet Hot ’n’ Sweet

Kom og vær med torsdag
aften. Vi skal høre om gospelmusikkens historie, lytte til og
synge med på nogle af klassikerne indenfor gospel og jazz
som for eksempel “Just a closer walk with thee” og “When
the saints go marching in”.
Alle kan deltage.
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13.00 KTA 4)

11.00 KTA 5)

Søndag 20.

9.30 HMK

20.00 KTA 3)

Søndag 13.

Søndag 6.

August

Søndag 30.

Søndag 23.

Søndag 16.

Søndag 9.

Mandag 3.

Søndag 2.

Juli

Tirsdag 27.

9.30 KTA
Kirkekaffe

9.30 LEH

11.00 HMK

9.30 KTA

19.30 KTA 3)

11.00 KTA

9.30 PCR

9.30 HMK
9.30 LEH

9.30 BG

11.00 BG

11.00 ES

11.00 BG

9.30 ES

11.00 KTA

9.30 BG

9.30 KTA

Søndag 25.

14.00 BG
Friluftsgudstj
Krebsesøerne

11.00 HMK

14.00 BG
Friluftsgudstj.

Sinding

9.30 HMK

14.00 BG
Friluftsgudstj.
Krebsesøerne

Sejling

Søndag 18.

14. 00 BG
Friluftsgudstj.

Lemming

10.00 KTA 2)

11.00 KTA

9.30 KTA
Kirkekaffe

Mandag 5.

Serup

Søndag 11.

9.30 KTA 1)
Kirkekaffe

Funder

11.00 KTA 1)

Kragelund

Søndag 4.

Juni

Dato

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

10. s. e. trin.

9. s. e. trin.

8. s. e. trin.

7. s. e. trin.

6. s. e. trin.

5. s. e. trin.

4. s. e. trin.

3. s. e. trin.

2. s. e. trin.

1. s. e. trin.

Trinitatis søn.

2. Pinsedag

Pinsedag

Kirkeåret

9.30 HMK
Kirkekaffe

11.00 KTA 4)

9.30 ES
11.00 ES

9.30 PCR

11.00 HMK

12. s. e. trin.

11. s. e. trin.

Torsdag den 29. juni kl.10.30 ved Helle Margrethe Krogh
Torsdag den 31. august kl. 10.30 ved Kresten Thue Andersen

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.

af sygemelding valgt at opsige sit vikariat. I stedet er Helle Margrethe Krogh midlertidigt ansat. Endvidere har sognepræst med
særlig tilknytning til Serup og Lemming Bo Bergholt Grymer opsagt sin stilling, da han ønsker at søge udfordringer uden for
folkekirken. Det forventes, at der midt på efteråret kan indsættes en ny præst.

Bemærk: Henover sommeren er der forandringer i gudstjenesterne. Vikaren i Sejling og Sinding Anders Fuglsang har på grund

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter 2017:

Onsdag den 28. juni kl. 10.00 ved Helle Margrethe Krogh
Onsdag den 30. august kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen

4) Præstegårdens fødselsdag – festlig gudstjeneste, hvor Klezmer Duo
medvirker. Alle inviteres til fejring i haven bagefter.
5) Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter 2017:

1) Birthe Sofia Kjær medvirker på tværfløjte
2) Efter gudstjenesten er der cykeltur til Vinderslev (se omtale)
3) Sommeraften med Koncertfortælling i Kirken. I Kragelund er der mulighed for samvær og spisning i Herbergsgården (se omtale i bladet)

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, BG: Bo Bergholt Grymer HMK: Helle Margrethe Krogh vikar for Mette Skaarup
Glowienka, PCR: Pia Chalmer Rasmussen, Gødvad LEH: Laila E. Henriksen, Gødvad ES: Ejnar Stobbe

Søndag 3.

September

Søndag 27.

Koncerter

Sommeraften i Kragelund
Koncert-fortælling og spisning ved Herberget
Mandag 3. juli kl. 16 - 21
Velkommen til Kragelunds
lokale folk og vandrer-gæster
– vi mødes ved herberget
til hyggeligt samvær, grill
og medbragt tilbehør og
koncert-fortællingen ”Den
lille Havfrue” i kirken i Kragelund.

Kl. 15-16: Kaffe og kage med
dine vandrergæster – mød
op til en gemytlig eftermiddag, når vandrerne ankommer og indkvarteres privat
hos de lokale i Kragelund.
Bænke og borde stilles op i
gården ved Herberget – lokale folk fra Kragelund hygger
ved Herberget, og byder de
bentrætte gæster velkommen
med kaffe og kage.

Vandrerne fra gruppen ’Tillidsvandring’ vil gerne møde
de lokale. Derfor spørger vi:
kan et par vandrer-gæster
sove hos dig – evt. på din
græsplæne? Vi opfordrer de
lokale til at melde sig. Ring
eller skriv til Kresten – kta@
km.dk / 5115 2766 – og hent
dine vandrere i gården ved
herberget.

Hyggelig aften ved
Herberget med spisning
Alle kan komme og spise
sammen med gæsterne i
Kragelund.
Kl. 17.00 Grillen tændes, og
fra kl. 17.30 kan alle vælge en
forberedt bøf og grille den,
(Urbakgårds øko-oksebøf).
Medbring salater og tilbehør til fælles ta’ selv-bord.
Medbring egne tallerkener og
bestik. Vandrerne medbringer
bar til salg af drikkevarer (en
særlig øl). Prisen for bøf, kage
og kaffe: 50,Medbring en ret mad-tilbehør – hvis du vil have en
ide, kan du kontakte Bodil fra
Bøllingsøgårdsvej: 2511 0590
/ bodil52@live.dk

kl. 20.00 "Koncert og Fortælling" i Kragelund Kirke
Vi følger op på forårets cabaret i Kragelund og skal lytte til
H.C. Andersens dramatiske
fortælling ”Havfruen”, som
bindes sammen af melodier
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og musikstykker på guitar,
orgel og kontrabas. Med
guitarist Ole Dusgaard og
organist Bo Kirkegaard
kl. 21.00 Afslutning i herbergs-gården for dem, som
har lyst.
kl. 21.30 Vi hjælper sammen
med at rydde op i gården

Vil du selv vandre med? Alle
er velkomne til at gå sammen med ’Tillidsvandrerne’
mandag 3. juli om morgenen fra kirken i Thorning til
Kragelund – eller gå med til
Silkeborg om tirsdagen 4. juli.

Venlig hilsen
Bodil og Kresten

Koncerter / Begivenheder

TANGO Koncert
Duoen BuchholtzStensgaard
Sankt Hans aften 2017
Sinding Kirke den 23. juni
kl. 19.00
Argentinsk tango og sydamerikansk musik er på programmet, når duoen BuchholtzStensgaardTANGO giver
koncert Sankt Hans aften i
Sinding. Her spiller de den
smukke klassiske tangomusik

af Carlos Gardel, som man
ofte forbinder med tangomusik, men de spiller også den
nyere tangomusik af Astor
Piazolla.

Kai Stensgaard, international
kendt marimbasolist, er kendt
for at have udviklet en speciel
spilleteknik, hvor han spiller
med seks køller.

Harmonikavirtuos Ib Buchholtz er kendt fra mange
musikalske sammenhænge
lige fra De Gyldne Løver til
Aalborg Symfoniorkester.

Der er fri adgang til koncerten,
som varer knap en times tid.
Organist
Erik Sanggaard

Sommeraften i Funder Kirke
Koncert med fortælling
Tirsdag 27. juni kl. 19.30
Vi skal lytte til H.C. Andersens
dramatiske fortælling ”Havfruen”, som bindes sammen
af melodier og musikstykker
på guitar, orgel og kontra-

bas. På guitar Ole Dusgaard
og organist Bo Kirkegaard.
Bagefter nyder vi et glas i
våbenhuset.
Bo, Ole og Kresten

Hyggelig cykeltur
Søndag 11. juni kl. 10-13
Vi cykler sammen på opdagelse med Lille Hids pastorat

Vi cykler ud i vores naturskønne område med besøg i
kirker og natur. Alle kan være
med. Vi håber at kunne samle
et cykelhold og krydser fingre
for, at den danske sommer
viser sig venlig.
kl. 10.00 Kort gudstjeneste i
Sinding Kirke
ca. kl. 10.50 Afgang fra Sinding
Kirke

Madpakker og kaffe i dalen
eller møllen ved Mausing
kl. 13.00 Vi ser de berømte
kalkmalerier i Vinderslev
Kirke
Vel mødt i pedalerne – eller
kør med følgebil!
Anne Marie Dolmer,
Bo Grymer og
Kresten Andersen
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Begivenheder

Åbent hus i herberget i Kragelund
Tirsdag den 6. juni kl. 19.00

Da herberget startede i 2008
havde vi den første sæson
441 gæster. Sidste år havde vi
885 gæster (og 6 heste), hvilket er en fordobling i forhold
til det første år.
De sidste par år har vi opfordret lokale til at dumpe ind i
herberget sidst på eftermiddagen med en kage eller

nogle boller, og få en god
hyggestund med gæsterne.
Det er dejligt at se, at der
faktisk er nogen, der har fulgt
opfordringen. Der er kommet
rigtig gode tilbagemeldinger
fra herbergets gæster på den
baggrund, og giverne har
også haft gode oplevelser.
I år har vi fået Søren Grarup
og Merete Kirkfeldt fra Silkeborg Pilgrimsfællesskab til at
komme og fortælle om fællesskabet og det at vandre - i
et pilgrimsfællesskab. Merete
har bl.a. vandret på Hærvejen
og overnattet i vores herberg.
Der kan købes grillpølser, øl

og vand for 25 kr. Kirkens
voksenkor medvirker også
med et par skønne sommersange. Derefter er der kaffe i
konfirmandstuen, hvor Søren
og Merete fortæller.
Annette Öhrström
og Marie Keller

Ny sæson i Voksenkoret
Tirsdag den 5. september
kl. 19.30 i Konfirmandstuen
ved Kragelund Præstegård

ske oplevelser med hinanden.
Sangerne er fordelt på fire
stemmer: sopran, alt, tenor
og bas.
Koret mødes hver tirsdag til
korprøve fra kl. 19.30 - 21.30
i Konfirmandstuen ved Kragelund Præstegård.

Voksenkoret indbyder alle
til at være med i et syngende fællesskab.
I Voksenkoret er vi 27 sangere, som deler sangglæden,
fællesskabet og de musikal-
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Også den kommende sæson
rummer spændende projekter. Sammen med vores
nabokor, „Vox‘enkoret“, fra
Sejling, Sinding, Serup og
Lemming skal vi synge ved
to musikgudstjenester i
anledning af Alle Helgen og i
december måned medvirker
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begge kor ved en stor julekoncert i Dybkær Kirke.
Derudover medvirker vi året
igennem ved gudstjenester
og arrangementer i Kragelund og Funder kirker.
Har du lyst til at høre mere
om koret, så er du meget
velkommen til at kontakte
korleder Bo Kirkegaard på
tlf. 2939 8044 eller sende en
mail til: organist.kragelund.
funder@pc.dk.
Velkommen i koret!
Bo Kirkegaard, organist og
korleder

Begivenheder

Præstegårdens fødselsdag
– for alle i Kragelund og Funder sogne
Søndag 13. august
Kl. 13.00 Festgudstjeneste i
Kragelund – med Klezmer
Duo
Kl. 14.00 Præstegårdens
fødselsdag 100 år
Vær med i kirken og præstegårdshaven til en festlig dag.
Der er kaffe, kage, øl fra Bryghuset Kragelund, musik, fortælling om livet i og omkring
præstegården ved tidligere
beboere samt festgudstjeneste og fællesskab. Anledningen er, at præstegården for
Kragelund og Funder sogne
er 100 år, og det markeres
søndag den 13. august. Alle er
velkomne.
Fin fin musik og lokale
fortællinger
Dagen starter i Kragelund
Kirke med en festlig gudstjeneste. Hér medvirker Klezmer
Duo, der har spillet medrivende musik i adskillige af landets
kirker. Resten af eftermiddagen ’åbner haven’, og me-

nighedsrådet byder på kaffe
og kage, medens Bryghuset
Kragelund skænker en festlig
sommerøl, brygget til dagen.
Den lødige underholdning leveres af vores tidligere præst,
Ejnar Stobbe og af Jens Grøn,
søn af pastor Grøn, og tidligere forstander for Vestbirk
Højskole. De har begge boet
og levet i præstegården i
hver deres tid og kan fortælle
sjove anekdoter om livet i
og omkring præstegården
fra 1940’erne til totalrenove-

ringen i 2014. Andre er også
velkomne til at fortælle, hvis
man har noget på hjerte.
Den lette underholdning
leveres af lokale musikere, der
spiller et par jazzsange, og vi
får måske et par sange mere
med Klezmer Duo.
FDF’ernes borde og bænke
bliver opstillet. Medbring
eventuelt tæppe eller mere
magelig havestol.
Velkommen til alle!
Menighedsrådet i Kragelund

Udflugt i den lyse sommeraften
Tirsdag 13. juni
kl. 18.00-21.45
Vi kører fra Kragelund Kirke
kl. 18 og Funder kirke kl.
18.15. Vi fortsætter over

Virklund og ad Paradisvejen
til Gl. Rye, hvor vi er ca. kl.
19. Hér får vi en rundvisning
i kirken. Bagefter drikker vi
kaffe på Gl. Rye Kro. Vi kører
hjem ad Højholtvej, så vi er

hjemme ca. kl. 21.45.
Pris for deltagelse er 60 kr. for
kaffe og kage.
Tilmelding senest den 6. juni på
tlf. 8686 7064 eller 8680 0200.

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2017

15

Menighedsråd

Tak for denne gang!
Efter fire år som sognepræst i Serup, Lemming
og Funder har jeg nu valgt
at søge nye udfordringer. Beslutningen er ikke
udtryk for et fravalg af de
tre sogne, men er snarere
udtryk for, at jeg ønsker
at skifte branche. Jeg må
erkende, at engagementet
og lidenskaben for arbejdet
som præst ikke længere er
til stede. Det har jeg valgt
at tage konsekvensen af.
Ikke mindst af hensyn til
jer, der bor i sognene, som
fortjener en præst, der
brænder for sagen. ”Lille
Hids Pastorat” med de seks
sogne er et sted med store
muligheder for – i Grundtvigs ånd – at lave kirkeligt
arbejde, der er funderet
i det folkelige. Selvom
søndagens kernemenighed

kunne være større, så har
jeg oplevet stor imødekommenhed fra det væld
af foreninger, der findes i
sognene. Til gudstjenester
eller aktiviteter lavet i samarbejde med lokale aktører
møder mange op. Måske
fordi man her lettere kan
finde sine ben at stå på i
gudstjenesten, som mange
ellers kan være fremmed
overfor. Jeg håber og tror
på, at I vil finde en god
afløser, som brænder for
præstearbejdet og for at
samarbejde med de mange
lokalpatriotiske ildsjæle.
Det, tror jeg, er den mest
frugtbare vej frem for folkekirken i de seks sogne.

le. Nær Signes arbejde på
Rosborg Gymnasium, nær
drengenes nye skole og
deres mormor, ikke mindst.
Det glæder vi os meget til.
Jeg har ikke nogen færdig
plan for, hvad jeg nu skal
i gang med. Mit ønske er
dog at kunne bruge min
akademiske faglighed i
andre sammenhænge på
en arbejdsplads med flere
kolleger.

Midt i juli flytter hele familien ind i vores nyindkøbte
hus i den sydlige del af Vej-

Bo Bergholt Grymer

Jeg vil gerne sige tak for
denne gang til jer alle! Den
næste halvanden måned vil
jeg dog endnu virke som
præst i ”Lille Hids Pastorat”, hvor I kan møde mig i
lokalområdet

Fra Funder Menighedsråd
Menighedsrådet har modtaget opsigelse fra vores præst
Bo Grymer.
Bo siger selv: ”Som I måske
har kunnet fornemme, så har
jeg ikke fundet mig helt til rette i jobbet som præst. Det er
altså ikke Serup, Lem-ming og
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Funder sogne, jeg fravælger,
men præstejobbet. Stillingen
her er attraktiv og rummer
mange muligheder. Derfor
håber jeg også, at I finder en
god præst, som brænder for
det pastorale arbejde, for det
fortjener jeres sogne!”
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Menighedsrådet er endvidere orienteret om, at Anders
Fuglsang – barselsvikar for
Mette – stopper til juni.
Mette Hahn-Pedersen

Menighedsråd

Sogneindsamling 2017
I år var der igen indsamling i Funder og Kragelund
sogne.

I Funder fik vi indsamlet
10.176,50 kr. Heller ikke her
var alle ruter besat.

I Kragelund stod Asger og
Marie for sogneindsamling
søndag 12. marts. Vi fik kun
besat 7 ud af de 10 ruter, men
var godt tilfreds med indsamlingsresultatet på 8.770,50 kr.

Endnu en gang en stor tak til
indsamlerne.
Menighedsrådene

25 års
jubilæum
Mette Holmelund har
25 års jubilæum som
kordegn den 1. juni.
Menighedsrådene i
Funder og Kragelund
ønsker TILLYKKE med
de første 25 år.

Nye gravermedhjælpere ved Funder kirke
Gravermedhjælper Annie
Kromann er for tiden på
barselsorlov med familiens
nyfødte søn. Derfor har vi
fået ansat Mariann Didriksen
i et barselsvikariat, som er
en deltidsstilling. Derudover
har vi fået bevilliget udvidelse af medhjælpertimer til
den øgede arbejdsmængde
i forbindelse med købet at
ejendommen Funder Kirkevej
58. Ejendommen rummer
nyt kirkehus og snart nye
graverfaciliteter og dermed
ekstra udearealer på knap
5000 m2. Her skal der på sigt
bygges nyt kirkehus. Denne
deltidsstilling har vi ansat
Niels Laursen i.

Niels Laursen er nyansat
deltids gravermedhjælper.
Niels er født i juli 1959, bor
i Silkeborg med sin veninde og kommer med grøn
erfaring fra vikarjob og en
grunduddannelse fra jordbrugets uddannelsescenter
i Beder.

Mariann Didriksen fortæller
lidt om sig selv: Jeg er nyansat gravermedhjælper i barsels vikariat, ved Funder kirke.
Jeg bor i Funder kirkeby, er
gift, vi har 3 børn.
Graver ved Funder Kirke
Sonja Poulsen

Jeg vil gerne byde dem
begge velkommen til.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Aya Pape Kjærsgaard..............................................26/02-2017
Hailey Thoustrup Damgaard..............................26/03-2017
Sebastian Otte Juncher Nickelsen..................02/04-2017
Hjalte Lønne Andreassen.....................................16/04-2017
Liva Birksø Berthelsen...........................................16/04-2017
Albert Eg Laursen.....................................................17/04-2017

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

Bisatte/begravede
Jørgen Carl Kylling..................................................28/01-2017
Ella Mariane Skov.....................................................01/02-2017
Jens Thøgersen........................................................03/02/2017
Birte Sørensen...........................................................09/02-2017
Ernst Søndergaard Jensen..................................25/02-2017
Edith Birgitte Hejdemann Lau...........................02/03-2017
Johanne Irene Christensen................................04/03-2017
Niels Orla Nielsen Rask.........................................11/03-2017
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Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
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

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
Her er åbent 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 Silkeborg,
Tlf. 2126 4452
Mail: 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
Musikalsk Legestue, Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue, Funder Kirke
Babysalmesang, Hold 1
Babysalmesang, Hold 2
Særlige gudstjenester
Pinsedag med fløjtemusik
Konfirmand startgudstjenester
Konfirmand startgudstjenester
Fortællegudstjeneste med jazzmusik
og gospelsange

Dato...................... Side
16. august (1/6).............5
25. oktober (1/6)...........5
16. august (1/8).............6
25. oktober (1/6)...........6

4. juni................................9
20. august.......................9
3. september..................9
14. september...............9

Koncerter
Sommeraften i Kragelund
TANGO Koncert
Sommeraften i Funder Kirke

3. juli ...............................12
23. juni ..........................13
27. juni ...........................13

Begivenheder
Hyggelig cykeltur
Åbent hus i herberget i Kragelund
Ny sæson i Voksenkoret
Udflugt i den lyse sommeraften
Præstegårdens fødselsdag

11. juni............................13
6. juni..............................14
5. september...............14
13. juni............................15
13. august.....................15

Menighedsråd
Tak for denne gang!
Fra Funder Menighedsråd
Sogneindsamling 2017
Nye gravermedhjælpere ved
Funder kirke
Mette Holmelund har 25 års jubilæum

...........................................16
...........................................16
...........................................17
...........................................17
1. juni..............................17

