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Præstens side

Hvad sker der i Kongelunden?
”Skoven falder!” Sådan
lød udråbet hos mange
Kragelund-borgere, da
Kongelunden sidste år mødte
maskinerne fra Hededanmark,
som var blevet bedt om at
rydde op i de væltede træer
fra den sidste storm. ”Jeg skal
love for, at de har taget ved”,
bemærkede jeg selv, da jeg så
de mange fældede træer, som
skulle bruges til flisning.

ser man en af kævlerne set
fra forskellige vinkler. Kunne
disse kæmpe trærødder
udskæres til skulpturer?

Fra gammel tid hører
Kongelunden med
til præsteembedet –
forpagteren i den gamle
præstegård (hvor nu FDF
holder til) hjalp i sin tid
med i landbrug og skov –
og pastor Grøn og Ejnar
Stobbe har gjort flittig brug
af skoven. Men vi kan følge
Kongelundens historie længere tilbage i tiden.

Udsigt fra Kongelunden til Kragelund
Kirke.

Kongens jagthus
På gamle kort kan man
øst for Kragelund Kirke
finde betegnelsen

Planen er, at Kongelunden
igen skal vokse sig tættere
og med større træer, og at
skoven fortsætter med at
være et fristed for byens
borgere til gåture og
udflugter. Midt skoven er
der også skåret en lysning,
som vil kunne bruges til
samlingssted.
Nogle af trærødderne var
for store for maskinerne. Hér

Kong Frederik d. 2. er blevet kaldt for
’Danmarks renæssancekonge’.

’Kongehusbakken’. Det er
stedet, hvor Kongelundens
træer i dag står. Kongelunden
er altså ikke blot et poetisk
navn til den lille skov, men
ordet har historiske rødder.
Sagen er, at Danmarks
konge i 1500-tallet har haft
Kragelund som ét af sine
opholdssteder i Jylland.
Pastor Lidegaard
I sin tid som præst i
Kragelund (indtil 1949)
fandt Pastor Lidegaard
fundamentet til en særlig
bygning – ’kongens jagtslot’
yndede han at kalde det.
Uanset om man kalder det
’jagtslot’ eller ’jagthus’, så
har det været en anseelig
bygning; Lidegaard fandt i én
meters dybde grundsten til et
30 meter langt hus. I dag er
der dog ingen synlige rester
af bygningen.

Jagtbane
Efter reformationen i
1500-tallet indsamlede kongen store jordejendomme fra
f.eks. klostre. Et stort område
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Præstens side – FORTSAT

med store skove fra Viborg til
Horsens blev kaldt for ’Kongens Vildtbane’, hvor alene
kongen havde ret til jagten.
Kongen gik således på jagt i
flere herreder, således Hids
Herred, hvor Kragelund ligger.
Kongens vildtbane var
livsfarlig for krybskytter.
Men da bestanden af
hjortevildt voksede og
gjorde skade på bøndernes
marker, besluttede Christian
d. 4. i maj måned 1593 at
afholde kongelig jagt, hvor
der nedlagdes 1600 hjorte
– samt adskillige rådyr,
vildsvin, ræve og harer.
Ligesom på Kongehusbakken
i Kragelund fandtes der
kongelige jagtgårde i
Grønbæk, Sdr. Vissing, Rye,
Them, Løgager og Sebstrup.
Kongeskov i Kragelund
Kongelundens tid er også
reformationens århundrede.
Kongen erhverver sig borgen
Silkeborg, og i 1583 beordrer
Frederik d. 2. jagthusets
nedbrydning. Han havde ikke
brug for det, og dets materia-
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ler anvendtes til udbygning af
Silkeborg.
En anden skikkelse, der
levede i denne tid er den
lærde munk Poul Helgesen,
der nærede stor sympati
med Luthers tanker og
reformation af kirken, men
for alt i verden ikke ville
skille sig fra den katolske
kirke. Han søgte at gå en
tankevækkende midtervej,
mens reformationen rasede.
Se inde i dette nummer,
hvordan du til efteråret kan
møde ham i Funder.
500 år
Martin Luther inspirerede for
500 år siden til reformationen
og et nyt syn på mennesket.
Dette fejrer vi, og du kan i
Tvilum opleve reformationens historie som skuespil i
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kirken. Læs også om dette i
bladet.
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.

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

Bo Kirkegaard,
organist

Babysalmesang
... en stund med nærvær, ro,
oplevelser, stimulation af
sanserne, sang og musik.

Forløbet er på 6 eller 8 gange,
og det ledes af organist Bo
Kirkegaard.

Programmet varer ca. en halv
time, og vi inddrager både
bevægelse og forskellige rekvisitter som farvede tørklæder, bolde, dukker, sæbebobler, rasleæg og klokkespil.

Prisen er 150 kr. for et forløb
på 6 gange og 200 kr. for et
forløb på 8 gange.

Babysalmesang er for babyer i alderen 0-15 måneder
sammen med mor, far, en
bedsteforældre eller en anden
voksen.

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
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,
tlf./sms. 29398044.
eller organist.kragelund.
funder@pc.dk.
Bo Kirkegaard,
organist
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Børn & unge

Konfirmander 2017
Funder 2017 – St. bededag 12. maj
Konfirmander fra Funder St. Bededag
12. maj
Øverst: Joakim Lustü, Mathias Francois
Leif Patocska, Niklas Smed Johnsen,
Viktor Agerskov Andersen. Midt:
Kresten Thue Andersen, Emil Sjørslev
Vinding, Marius Gystad, Cecilie Bæk
Frost, Magnus Bjerregaard Valbak, Albert Eg Laursen, Andreas Kloster Kronborg, Asger Arvid Svenningsen. Forrest:
Mia Emilie Vindeløv Bækgaard, KarenMarie Holm Rosenquist, Freja Skærlund
Hebsgaard, Astrid Bager Aarup og Klara
Svarre Hostrup
Funder 2017 – Lørdag 13. maj
Konfirmander fra Funder St. Bededag
13. maj
Øverst: Kresten Thue Andersen, Jonas
Pinholt Aggerholm, Nis-August Reguer
Obel, Nicklas Lemming Hvidbjerg,
Jakob Kjems Lyngvad, Lukas Bandholtz
Juelshøj. Midt: Magnus Susgaard
Nielsen, Oliver Christensen, Mille Simple
Siig Lyngaa, Christian Graff Esbensen,
Mads Emil Bøgedal Pape, Oliver
Bandholtz Juelshøj. Forrest: Frederikke
Voldby Drejer, Nina Ryde Bruun, Marie
Graff Esbensen, Line Louise Winkler
Hansen og Emily April Bjerre Bonner
Kragelund 2017 – Søndag 14. maj
Konfirmander fra Kragelund 14. maj
Caroline Huus Uhrenholt og Elena
Fjeldmark Kempel
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Børn & unge

Børnesang og Brunch
– et musikalsk tilbud til familier med mindre børn.
Lørdag den 7. oktober
kl. 10.00-12.00 i Kirkehuset
ved Funder Kirke
Vi begynder med en
halv times sang, musik
og fortælling. Her skal vi
have gang i de gule sole,
rasleæggene, de farvede
tørklæder og meget andet.
Derefter vil der blive serveret en let brunch, og der vil
være tid til snak og hyggeligt
samvær.

Arrangementet er åbent for
alle, som har lyst til at være
med, både dem, som tidligere
har været med på vores
børnehold og dem, der ikke
har været med før.
Vi glæder os til at se rigtig
mange.
Pris: 25 kr. for voksne. Gratis
for børn.

2939 8044, organist.kragelund.funder@pc.dk
Bo Kirkegaard

Tilmelding til Børnesang og
Brunch sker til Bo, tlf./sms.:

Børnekirke
– for alle børnefamilier
Kragelund Kirke
Onsdag den 8. november
kl. 17.00
Funder Kirke
Tirsdag den 14. november
kl. 17.00
Kort gudstjeneste med sang
og fortælling for børn i alle
aldre.

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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Børn & unge

Børnesang og Brunch
– et musikalsk tilbud til familier med mindre børn.
Lørdag den 18. november
kl. 10.00-12.00
i Funder Kirke
Programmet begynder i
kirken med en halv times
sang, musik og fortælling. Her
skal vi have gang i de gule
sole, rasleæggene, de farvede
tørklæder og meget andet.
Derefter går vi over i Det nye
Kirkehus, hvor der vil blive
serveret en let brunch, og
der vil være tid til snak og
hyggeligt samvær.
Arrangementet er åbent for
alle, som har lyst til at være
med, både dem, som tidligere
har været med på vores
børnehold og dem, der ikke
har været med før.

Vi glæder os til at se rigtig
mange.

sms.: 2939 8044, organist.
kragelund.funder@pc.dk

Pris: 25 kr. for voksne. Gratis
for børn.

Bo Kirkegaard

Tilmelding til Børnesang
og Brunch sker til Bo, tlf./

Kommende konfirmander
Startgudstjenester
Søndag 20. august
kl. 10.45
i Kragelund Kirke
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Søndag 3. september
kl. 10.45
i Funder Kirke
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Vær med, når de nye
konfirmander og deres
forældre kommer til
startgudstjeneste.

Begivenheder

Ny sæson i Voksenkoret
Tirsdag den 5. september
kl. 19.45 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 musikalske oplevelser med
hinanden. Sangerne er fordelt
på fire stemmer: sopran, alt,
tenor og bas.

og Lemming skal vi synge
ved to musikgudstjenester i
anledning af Alle Helgen og i
december måned medvirker
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 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

Koret mødes hver tirsdag
til korprøve fra kl. 19.30 –
21.30 i Konfirmandstuen ved
Kragelund Præstegård.
Også den kommende
sæson rummer spændende
projekter. Sammen med
vores nabokor, ”Vox’enkoret”,
fra Sejling, Sinding, Serup

Oplev skuespil
Da reformationen kom til Tvilum
Martin Luther begyndte
reformationen af kirken,
da han for 500 år siden
slog de 95 teser mod
afladen op på Slotskirkens
dør i Wittenberg. I Tvilum
fejrer vi dette i dagene
14. - 16. september 2017
med middelaldermarked
og reformationsskuespil i

kirken. Kom og vær med og
oplev historiens vingesus.
Formidlingen vil fange alle
aldre.
Billetter købes ved at gå
ind på hjemmesiden www.
reformationitvilum.dk – så
bliver du omdirigeret til salg
på Billetfix.dk. Billetter koster
150 kr. + gebyr. Der spilles på

følgende tidspunkter:
• Torsdag den 14. september
kl. 19.00
• Fredag den 15. september
kl. 19.00
• Lørdag den 16. september
kl. 14.00 og 19.00
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Begivenheder/Særlige gudstjenester

Overraskelse i Funder
Fredag den 6. oktober
kl. 10.30
i Funder Kirke
Der er plads til en håndfuld
mennesker ekstra til et helt
særligt arrangement, som
jeg på nuværende tidspunkt
ikke kan afsløre i detaljer.
Jeg kan dog sige så meget,
at vi hermed i Funder fejrer
reformations-jubilæets
500 år for Martin Luther.
Denne dag dykker vi med
særlige virkemidler ned i
reformationsbegivenhederne
i Danmark i 1540’erne, hvor
en af hovedpersonerne
hedder Poul Helgesen.
Præcist hvordan kan vi ikke
afsløre, men interesserede
er velkomne til at møde op
og se.

Min ’kollega’ i Folkekirken Nina Frandsen.

Vil man nuancere vores almindelige sort-hvide opfattelse af
reformation er Skibbykrøniken en væsentlig historisk kilde
til reformationstiden – skrevet af Poul Helgesen, der selv
underviste nogle af de unge mænd, som for eksempel Hans
Tausen, manden, der i Viborg indledte reformationen af
Danmark. I 1540’erne skrev og kæmpede Poul Helgesen
for at reformere kirken, men uden at bryde med den
katolske tro. Historiker Kaare Rübner Jørgensen fortæller, at
”Poul Helgesen i begyndelsen sympatiserede med Luther,
men talte senere med dyb skepsis om ’lutheriets gift’”.

Kresten Thue Andersen

Fortællegudstjeneste med
jazzmusik og gospelsange
Torsdag den 14. september
kl. 19.30
i Funder Kirke

Hot ’n’ Sweet jazzband spiller
med syngende kor i Funder
Kirke.
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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.
Har du selv lyst til at synge
med koret, kan du deltage
ved at møde op til øveaften
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tirsdag den 12. september
kl. 19-21 i Funder Kirke.
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen og
jazzbandet Hot ’n’ Sweet

Særlige gudstjenester

Gudstjeneste med auktion
Fredag den 15. september
kl. 9.30
Fra Børnehaven til
Kragelund Kirke
Børnehavens børn har temauge om høst kommer
og laver særlig udstilling
på (eller pynter) halmballerne i korbuen. Man er
velkommen til at komme
og se, hvordan de gør.
Vi håber på en hyggelig
dag med byens voksne
og børn.
Arrangeret sammen med
Kragelund Plejecenter og
FDF’erne.

Høstgudstjeneste i Kragelund
Kirke – med auktion, kaffe,
sandwich og sang på plejecenteret bagefter
Søndag den 17. september
kl. 11.00
Medbring til kirken gerne
afgrøder og produkter fra
naturen. Vi fejrer med taknemmelighed, at vi modtager
så meget godt – og afholder
auktion over afgrøder, hvor
overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp og Plejehjemmets Venner. Husk kontanter
til auktionen.

De frivillige laver sandwich
til frokost – og det kan være
der er nogen, der bager en
efterårskage.
Kigger man på markerne
fortæller septembers årstid,
at kornet er kommet ind. Selv
om kun et fåtal af os arbejder
ved landbruget, er afgrøderne
alligevel af stor betydning for
vores livsgrundlag.
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen

Jagtgudstjeneste i Kragelund med
fællesspisning
Søndag den 22. 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
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11.00 KTA

Søndag 29.

17.00 KTA 8)

Onsdag 8.

9.30 NN

Søndag 19.

Søndag 26.

9.00 KTA 9)

Fredag 17.

Tirsdag 14.

Søndag 12.

Alle helgen
16.00 KTA

Søndag 5.

Torsdag 2.

November

17.00 KTA 5)

9.30 KTA
Kirkekaffe

11.00 KTA 3)
Høst

Søndag 22.

Søndag 15.

Søndag 8.

Søndag 1.

Oktober

Onsdag 27.

Søndag 24.

Søndag 17.

Torsdag 14.

10.00 KTA 10)

11.00 NN

17.00 KTA 8)

Alle helgen 7)
14.00 KTA

9.30 KTA
Kirkekaffe

11.00 KTA

pensionstforening

11.00 KTA
Høst
13.30 KTA
Høst,

19.30 KTA 2)

9.30 KTA

Søndag 10.

Funder
10.45 KTA 1)

11.00 KTA

Kragelund

Søndag 3.

September

Dato

11.00 NN

11.00 KTA

11.00 HMK

11.00 HMK 4)
Høst

9.30 ES

Serup

9.30 NN

19.30 BG 6)
Vox Orange
Alle helgen 7)
17.00 HMK

11.00 NN

9.30 HMK

19.00 JNIS

11.00 ES

Lemming

11.00

Alle Helgen
15.30 HMK

9.30 HMK

9.30 HMK
Høst

11.00 HMK

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30

11.00 HMK

11.00 HMK 4)
Høst

9.30 HMK

Sinding

Sidst søn. i
kirkeåret

23. s. e. trin

22. s. e. trin

Alle helgen

20. s. e. trin

19. s. e. trin

18. s. e. trin

17. s. e. trin

16. s. e. trin

15. s. e. trin

14. s. e. trin

13. s. e. trin

12. s. e. trin

Kirkeåret

9.30 KTA
Kirkekaffe
11.00 KTA

11.00 NN

9.30 NN

9.30

11.00

1. s. i advent

Torsdag den 31. august kl.10.30 ved Kresten Thue Andersen
Torsdag den 28. september kl.10.30 ved Helle Margrethe Krogh
(’høst’ med nadver)
Torsdag den 26. oktober ved Kresten Thue Andersen
Torsdag den 30. november 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.

på grund 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 og efteråret er der forandringer i gudstjenesterne. Vikaren i Sejling og Sinding Anders Fuglsang har

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter:

Onsdag den 30. august kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen
Onsdag den 27. september kl. 10.00 ved Helle Margrethe Krogh
(’høst’ med nadver)
Onsdag den 25. oktober kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen
Onsdag den 29. november kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen

Koret Vox Orange synger nyskrevne Grotrian-salmer med fællessang
Lille Hids Pastorats to voksenkor medvirker
Børnekirke
Gudstjeneste med nadver, før Hids-Lysgaard Herreds konvent. Alle er
velkomne
10) Musikgudstjeneste med ’Fangekoret’

6)
7)
8)
9)

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter:

1) Konfirmandindskrivning for Funder efter gudstjenesten. Vi forklarer
gudstjenestens gang, før vi starter
2) Musikgudstjeneste med ’Hot and Sweet’
3) Høstgudstjeneste med auktion og sandwich på plejecentret
4) Høstgudstjeneste med auktion i forsamlingshuset i hhv. Serup den 17.
september og Sinding den 24. september.
5) Jagtgudstjeneste med fællesspisning i forsamlingshus

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HMK: Helle Margrethe Krogh, vikar for Mette Skaarup Glowienka,
MG: Mette Skaarup Glowienka, ES: Ejnar Stobbe, NN: Nyligt indsat præst eller vikar

Søndag 3.

December

Særlige gudstjenester

Skabelsens karateslag
Grotrians Salmer med Vox Orange
Torsdag den 2. november
kl. 19.30 i Lemming Kirke

af nye slidstærke og
sangbare salmer. Salmerne
rummer både bastante
håndkantsslag, blide kærtegn
og underfundige billeder.
Vox Orange vil også lære os
flere af salmerne, så vi alle
kan synge med på disse bud
på en fornyelse af den danske
salmetradition.

”Vi takker dig for
skabelsens karateslag
hvor op og ned var ude,
men blev nat og dag”.
Oplev vokalensemblet
Vox Orange fremføre
flere af Simon Grotrians
nyeste salmer fra den roste
salmesamling ”Ravnekost og
slagere”, som blev udgivet i år.
Musikken er komponeret af
Østen Mikal Ore.
Simon Grotrian og Østen
Mikal Ore har på hver deres

Der bliver til arrangementet
trykt et salmehæfte med
Grotrians nye salmer og med
illustrationer af Peter Brandes.
Gratis entré.
måde givet sig i kast med
den udfordrende skabelse

Alle Helgen
Søndag den 5. november
Funder Kirke kl. 14.00
Kragelund Kirke kl. 16.00
På Alle Helgen søndag
indbyder vi til en stemningsfuld
og musikalsk mindegudstjeneste, hvor navnene på
de, som er gået bort i løbet af
året, bliver læst højt. I Funder
medvirker de to voksenkor
i pastoratet sammen med
sangsolist Jørgen Lundholm.
Hér vil man kunne høre uddrag
fra Gabriel Faurés Requiem og
Ave Verum Corpus af Mozart.
I Kragelund byder vi bagefter
på en kop kaffe.

14
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Bo Bergholt Grymer

Særlige gudstjenester

Musikgudstjeneste med ’Fangekoret’
Koncert-gudstjeneste med ’Fangekoret’
Søndag den 26. november
kl. 10.00
i Funder Kirke
Besøg af Fangekoret fra
Vridsløselille Statsfængsel —
under ledelse af organist og
ildsjæl Louise Adrian.

Velklingende toner fra sangerne med
de rå stemmer

Det kendte Fangekor fra
Vridsløselille Statsfængsel
eksisterer fortsat, selvom det
gamle statsfængsel lige er
lukket. De indsatte er blevet
flyttet til flere andre fængsler
i Danmark og herfra kan
de fortsætte udgange til
koncerter udenfor murene.
Sammen med tidligere
indsatte korsangere turnerer
de fortsat rundt i Danmark
og synger og fortæller om
fængselslivet.

forbrydere. De var gemt af
vejen, men da de udgav en
cd i 2004 fik offentligheden
øje på dem. Der startede
en efterspørgsel efter koret
udenfor murene og med
tiden fik Direktoratet for
Kriminalforsorgen lavet nogle
særlige udgangsregler, som i
dag muliggør en koncertvirksomhed. I de sidste 10 år har
Fangekoret sunget for fulde
huse rundt i hele Danmark
og der er lange ventelister på
deres optræden.
Koret optræder med sange,
som korsangerne selv har
skrevet samt fortæller om deres virke og livet bag murene.
Teksterne er vedkommende
og handler om skyld, tro,
fejltrin, tilgivelse, had, håb
og anger. Fangekoret ledes
af Louise Adrian, der har fået
flere priser for hendes arbejde
med koret.

Fangekoret har overdraget
145.000 kr. til Børnetelefonen under Børns Vilkår, som
overskud for salget af deres
CD’er. Fangekoret har været
med til at starte Cafe Exit,
som hjælper indsatte i livet
efter fængselsstraffen. Der er
skrevet bøger og lavet film
om Fangekoret, som kaldes
for Kriminalforsorgens mest
synlige resocialiserende
projekt.
Fangekoret har lige udgivet
deres 4. CD med numre skrevet af korsangerne selv. CD’en
”Egon Olsens vej” er et farvel
til Vridsløse, hvor koret har
sunget siden 1995.
Vel mødt
Menighedsrådet

I de første 10 år af Fangekorets virke var der ingen, der
kendte noget til de syngende
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Foredrag og møder

”Det nye bud – I skal elske hinanden”
Lone Hertz læser Johannesevangeliet
Onsdag den 27. september
kl. 19.30 i Serup Kirke og
Forsamlingshus

Lone Hertz inviterer os alle til
en debat om det nye bud, der
lyder i Johannesevangeliet,
om hvad Bibelen har at
give os i vores fortravlede
hverdag, og om hvad det vil
sige at tro.

”På Jesu tid var ordet ikke
henvist til oplæsning i kirken.
Ordene blev sagt. Fortalt
på gader og stræder, hvor
folk mødtes. Vi har brug
for Testamentet i en tid,
hvor mennesker søger efter
åndeligt liv”.
Sådan skriver Lone Hertz
om baggrunden for, at
hun rejser landet rundt
med sin oplæsning af
Johannesevangeliet.

Vel mødt til en berigende
aften med en inspirerende og
livsklog skuespiller!

Arrangementet begynder i
Serup Kirke og fortsætter i
Serup Forsamlingshus, hvor

Studiekreds om lille bog:
”Hvorfor er vi så enestående?”
To torsdage i Kragelund
Konfirmandstue
den 26. oktober og den 16.
november kl. 19-21
Hvorfor er vi individer? Hvor
kommer denne tanke fra? I
anledning af Lutherjubilæet
inviterer jeg til en lille
studiekreds. Vi mødes to
aftener i efteråret kl. 19-21.

på 70-sider sætte tankerne
i gang. Jeg finder også uddrag af nogle af de forfattere,
der er omtalt i bogen, så vi
sammen kan blive klogere
på os selv – som ’enkelte
mennesker’. Ring eller skriv,
så kan du få bogen at læse
på forhånd – 5115 2766 eller
kta@km.dk
Kresten

Bogen hedder ”Hvorfor er
vi så enestående?” og kan

16
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Der er gratis entré.
Kaffen koster 25 kr.
Hvad der derudover lægges,
går til julehjælp mm. i sognet.

Foredrag og møder

Katharina von Bora
– Luthers hustru og ægteskab
ved Ejnar Stobbe
Onsdag den 1. november
kl. 19.00 i Funder Kirke
Historien om Luthers
ægteskab med ”Kathe” er
både morsom, bevægende og

lærerig. På en underholdende
måde fortæller den meget
centralt om Reformationens
genopdagelse af den kristne
tro og opvurdering af det
almindelige menneskeliv.

Foredraget er et bidrag til 500
års jubilæet for den lutherske
reformation 31. oktober 2017.
Lille Hids
Benthe

At vinde over sig selv
Onsdag den 22. november
kl. 19.30
i Sejling Sognehus
Film og foredrag med
Louise Adrian om
Fangekoret
”Man kan ikke vinde over
fængselssystemet, men man
kan vinde over sig selv”.
Sådan udtrykker en af de
indsatte i statsfængslet
Vridsløselille den kamp,
det har været for ham, som
aldrig har sunget før, at lære

at synge. ”Musikken viser
nye veje og vækker lyst til at
opgive den kriminelle karriere
– men det er et langt og sejt
forløb” fortæller en anden.
Korleder Louise Adrian fortæller om sig selv og sit arbejde
med Fangekoret – de indsattes
kamp for at ændre deres
selvopfattelse og deres gryende glæde ved musik. Herefter vises dokumentarfilmen
”Fangekoret”
Fri entre

Arrangør Lille Hids.

Højskoleeftermiddage i Kragelund 2017-18
Oplysende og slagfærdige
foredrag. Kom og vær med.
Alle er velkomne!
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 23. oktober
2017: Janne og Lindy
Lillelund fortæller om at rejse
for Røde Kors til verdens
brændpunkter og om at
starte Bed & Breakfast her i
Kragelund.

Mandag den 6. november
2017: Ejnar Stobbe fortæller
om Katharina von Bora i
anledning af Luther-året
Mandag den 20. november
2017: Michael Staggemeier
fortæller om at rejse rundt i
Kina.
Mandag den 4. december
2017: Præstefruens Favoritter
spiller julen ind.
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Koncerter

En regn af salmer!
– om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag
ved komponist Jesper Gottlieb
Torsdag den 28. september
kl. 19.30
i Konfirmandstuen ved
Kragelund Præstegård
En inspirerende foredrags- og
sangaften, hvor komponist
Jesper Gottlieb med humor
og indlevelse fortæller om
det spændende arbejde
med at lave melodierne til
hans og Simon Grotrians
salmesamling Salmeregn, der
udkom på Det Kgl. Vajsenhus
Forlag i 2007 og siden er taget

18

i brug bredt ud over landet.
Der vil også blive koblet
til den store Grotriansalmesamling Guds øje er
en tordensol, der udkom i
2016, og som Jesper Gottlieb
ligeledes har skrevet mange
af melodierne til.
Jesper vil bl.a. komme ind
på sit hidtidige alsidige
virke i musikkens verden,
lufte synspunkter omkring
nye salmer og den folkelige
fællessang, åbne døren til
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komponistens værksted samt
give en kort introduktion til
digteren Simon Grotrian.
Desuden vil der i løbet af
aftenen blive rig lejlighed
til at synge en del af de
nye salmer sammen med
Jesper Gottlieb, som selv
akkompagnerer fællessangen.
Undervejs vil der også blive
en pause, hvor der serveres
kaffe og kage.
Bo Kirkegaard

Koncerter

Koncert med MidtVest Pigekor
Dirigent Dorte Bille
Søndag den 8. oktober
kl. 15.00 i Kragelund Kirke
Det er med både glæde og
stolthed, at vi denne søndag
kan invitere til koncert med
MidtVest Pigekor fra Herning.
Her venter os nemlig en helt
særlig oplevelse i selskab
med en flok superdygtige
unge korsangere.
Ved koncerten i Kragelund
får vi mulighed for at høre
det program, som koret skal
optræde med, når de senere
i oktober måned rejser til
Belgien på koncertturné.
MidtVest Pigekor vil gerne

udfordre grænserne for,
hvordan kormusik skabes og
opleves. Sangere og dirigent arbejder derfor med at
udforske dynamikken mellem
stemme, krop og koncertrum,
og det sker ved at kombinere
klassisk korklang med koreografi og performance.
MidtVest Pigekor blev grundlagt i 1999 af Dorte Bille, som
stadig er korets dirigent og
chef.
Koret har en omfattende
koncertvirksomhed i både
ind- og udland og har på den
måde været med til at sætte
korsang på dagsordenen i
mange sammenhænge.

Koret er tilknyttet Den
Jyske Sangskole i Herning,
hvor sangerne modtager
undervisning i sang og hørelære.
Har man lyst til at opleve
MidtVest Pigekor i Kragelund
Kirke, så opfordrer vi til, at
man kommer i god tid for at
få en plads. Dørene åbnes for
publikum kl. 14.30.
Der er gratis adgang til koncerten.
Bo Kirkegaard

Vi synger julen ind med en gospelkoncert i
Lemming Kirke
Søndag den 10. december
kl. 19.30.

Medvirkende gospelsanger
Lydiah Wairimu og hendes
koncertkor.

Nærmere omtale følger i
næste kirkeblad.
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Menighedsråd

Menighedsråd og lokalt
Kragelund Plejehjems Venneforening
Foreningen har til formål
at skaffe midler til glæde
og gavn for beboerne på
Kragelund Plejehjem. Disse
midler beror på medlemskab
af foreningen samt et årligt
lotterispil med skænkede
gevinster. Sangaften afholdes
på Plejehjemmet én gang

hver måned – ligesom
bestyrelsen hjælper til ved
arrangementer for beboerne.
Ønskes medlemskab af
foreningen kan dette opnås
ved at henvende sig til et af
bestyrelsesmedlemmerne
eller personalet på

plejecentret. Medlemskab
koster 30,- årligt.
Bestyrelsen: Formand Esther
Thorsager 8668 7142, Viggo
Kristensen, Bente Nielsen,
Aase Thorius og Sonja
Magnussen.

Tak for sidst!
ved Sommeraften i Kirken den 3. juli i Kragelund
Tak til alle, der bidrog til
dagen og aftenens koncertfortælling og særligt til
de frivillige, der gjorde
gæsternes besøg hos de
lokale muligt – jeg skulle

20

hilse fra vandrerne der deltog
fra Viborg til Aarhus og sige
tak. De var glade for bøffer
og sovepladser i vores lille
lokalsamfund. Det var også
en frisk mand fra Kragelund,
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der vandrede med dem det
sidste stykke. Arrangementet
gav et mindre overskud, som
går til julehjælpen i sognet.

Menighedsrådets Højskoleeftermiddage
1992 -2017
Det var efterhånden rygtedes
i området, at i Kragelund
skete der mange ting for
ældre, og der byggedes
flere ældrevenlige boliger i
byen, så deltagerantallet for
Højskoleefter-middagene steg
støt.

For 25 år siden overtog
FDF’erne det tidligere stuehus
for præstegårdsforpagteren og indrettede det som
klubhus. De havde fået det
sat fint i stand, og det gav
menighedsrådet mulighed for
at låne det i nogle timer en
eftermiddag om ugen, så vi
kunne lave noget for byens
ældre.

beboere bedre deltage, hvad
de heldigvis gør i stor stil.
Undertegnede har deltaget i
planlægning af programmerne i alle årene. Desuden har
Ejnar Stobbe deltaget de første mange år. Senere har Jens
Jensen, Ellen Blauenfeldt og
Niels Blauenfeldt været med
i vores lille planlægningsgruppe.
Jens og jeg er stoppet nu,
men Højskole-eftermiddagene fortsætter.

Den Gamle Skole brugte vi
til mødested indtil efteråret
2009, hvor det ny Plejecenter
i Kragelund var taget i brug og
vi fik lov at bruge salen her.

Tak for god opbakning i alle
årene!
Margit

Dels var der bedre plads, og
dels kunne plejehjemmets

Der viste sig snart at være god
interesse for eftermiddagene,
og da den gamle forskole blev
ledig fik plejehjemmet lov at
overtage driften af huset. Den
gamle skolestue blev til et fint
mødelokale, og Højskoleeftermiddagene flyttede så hertil.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Bertil Hvid Sørensen...............................................30/04-2017
Anton Hvid Sørensen.............................................30/04-2017
Caroline Tind..............................................................30/04-2017
Oliver Knop.................................................................21/05-2017
Holger Korsager Lemminger..............................04/06-2017
Conrad Bang Lausten............................................04/06-2017

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

Vielser
Marianne Kjær-Kristensen og
Thomas Kristensen.................................................12/05-2017
Louise Gammelgaard og
Søren Tranberg..........................................................20/05-2017
Kirstine Pape Stensgaard og
Anders Pape Stensgaard.......................................20/05-2017
Anja Jul Vindum og Kristian Jul Vindum.....27/05-2017
Hanne Helene Henckel og
Flemming Nørgaard Petersen............................03/06-2017

Kragelund Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Bisatte/begravede
Morten Brandt............................................................09/05-2017
Lars Peter Jørgen Larsen......................................23/05-2017
Allan Broberg Hejlesen..........................................23/05-2017
Gudrun Deibjerg Pallesen....................................26/05-2017
Hans Bracht Stenholt.............................................07/06-2017
Jørgen Bent Jensen................................................13/06-2017
Jacob Rudolph Ildensborg-Hansen................16/06-2017
Hansine Petra Fruerlund.......................................17/06-2017
Mabel Britten Josee Siig Gaardsvig.................07/07/2017
Elly Laursen.................................................................08/07-2017
Anna Marie Bentsen Holst................................... 12/07-2017
Tove Marie Andersen............................................. 29/07-2017
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Funder Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder 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

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 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 Haugaard-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

Det sker i Kirken | September · Oktober · November 2017

23

Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Musikalsk Legestue, Funder Kirke
Musikalsk Legestue, Kragelund Kirke
Babysalmesang, Hold 1
Babysalmesang, Hold 2
Børnesang og Brunch
Børnekirke
Børnesang og Brunch

Dato...................... Side
16. august (1/6).............5
25. oktober (1/6)...........5
16. august (1/8).............5
25. oktober (1/6)...........5
7. oktober........................ 7
8. november (1/2)........ 7
18. november................8

Begivenheder
Ny sæson i Voksenkoret
Oplev skuespil
Overraskelse i Funder

5. september.................9
14. september...............9
6. oktober......................10

Særlige gudstjenester
Fortællegudstjeneste med jazzmusik
og gospelsange
Gudstjeneste med auktion
Jagtgudstjeneste i Kragelund med
fællesspisning
Skabelsens karateslag
Alle Helgen
Musikgudstjeneste med "Fangekoret"
Foredrag og møder
Det nye bud – I skal elske hinanden
Studiekreds om lille bog
Katharina von Bora
At vinde over sig selv
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Koncerter
En regn af salmer!
Koncert med MidtVest Pigekor
Vi synger julen ind med en
gospelkoncert i Lemming Kirke

14. september.............10
17. september.............. 11
22. oktober................... 11
2. november................14
5. november................14
26. november..............15

27. september.............16
26. oktober (1/2).........16
1. november.................17
22. november.............17
23. oktober...................17
6. november................17
20. november.............17
4. december................17

28. september ...........18
8. oktober ....................19
10. december .............19

