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Præstens side

500 års Reformation – en snegl,
der aldrig står stille
Martin Luther indledte reformation og protest i 1517, for
500 år siden. Men er reformationen egentlig overstået?
Nej, den lever i bedste velgående, for vores nutidige samfunds byggesten er i høj grad
præget af reformationen.
Nogle vil sige, at vi stadig
lever i den reformatoriske tid.
I en tid, hvor kirken bestandig
må forny sig og finde nye
former, for at kristendommens budskab om forsoning
og kærlighed bliver tydelig
og forståelig for kommende
generationer. Ellers kunne
evangeliet gå hen og stivne.
’Reformation’ betyder lige
netop: at finde ny form. Så i
stedet for at blive til en stiv
form er kirken reformatorisk
ved at finde ny former.

Martin Luther som augustinermunk og ung reformator i 1520

Det kan lyde paradoksalt,
men kirken være i bevægelse, for at kristendommens
budskab kan bevares. På den

måde kan evangeliet kun
finde fodfæste ved at blive
modtaget af nye generationer. Kirken og samfundet er
blevet reformeret gennem
mange århundreder, og på
den måde er kristendommen
blevet bevaret.

Men den bevæger sig netop
for at bevare sig. Sådan vil
kirken løbende forandre sin
form i en proces, som nok
foregår langsomt, men som
ikke desto mindre må ske
løbende, for at kirken kan
være ægte. Det vil sige, reformationen betyder: kirken må
igen og igen finde sin form i
enhver ny tid, formulere Kristi
budskab, styrke det menneskelige fællesskab, gennem de mange århundreder,
vi mennesker har levet og i
fremtiden vil leve.

En Snegl
Vi kan sammenligne kirken med en stor snegl. Selv
om den betragtet på langt
afstand ikke rører sig ud af
flækken, så ser man på nært
hold, at den uafbrudt bevæger sig frem gennem tidernes
og menneskenes forandringer i verden.
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Præstens side – FORTSAT

Karikatursnegl
Skulle man tegne en karikatur
af kirken, kunne det passende være en ’høj snegl’ fra
bageren, som jo udmærker
sig ved at være stivnet i sin
form i ovnen. Den udmærker
sig ved at være stivnet i sin
form i ovnen, men som det
er de fleste bekendt er dens
holdbarhed heller ikke særlig
lang. Det kunne også være
blyantstegning af en snegl,
opvakt elle doven.

Lang holdbarhed
Således betragtet er kirkens
holdbarhed foreløbigt 2000
år, for den bygget af ’levende
stene’, som Grundtvig formulerede det. Det vil sige af
levende mennesker og ikke
bare døde mursten. Pointen
med ’reformation’ er naturligvis, at kirken skal være
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nærværende blandt de menneske, der lever, og ikke være
et museum.

mationen. Det kan man læse
mere om under kirkernes
Vinterhøjskole på side 16.

Kirken er ’levende stene’
Sådan er vores historie, hér
i den nordlige af Europa,
grundlæggende præget af
reformationen. Mange ting
ville have set meget anderledes ud. Synet på mennesket som individ, det danske
sprog, økonomi, salmer og
musik. Nogle af disse ting
vil jeg sammen de andre to
præster i Lille Hids pastorat
gerne tage op og undersøge
nærmere i år – fordi det er
500 års jubilæum for refor-

Bevæger sig som
menighedsråd
Et eksempel på noget, der
med garanti ikke ville have
eksisteret, hvis ikke vi har
være gennem en reformation, er udviklingen af menighedsråd. Derfor kan du hér
i bladet på side 18, 19 og 20
også læse nogle hilsener fra
afgående medlemmer af menighedsrådene i Kragelund
og Funder.
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Kresten Thue Andersen

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.
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.

Vi oplever i øjeblikket en stor
interesse for at være med på
vores hold, og derfor opretter
vi i 2017 et ekstra forløb for
at give flere mulighed for at
være med.
I første halvdel af 2017 kan vi
således tilbyde tre 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 4. januar
Sidste gang er:
Onsdag den 1. marts
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 7)
Hold 2:
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)
Hold 3:
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 26. april
Sidste gang er:
Onsdag den 14. juni
Tilmelding til Babysalmesangen sker til organist Bo Kirkegaard, tlf/sms. 29398044 eller
organist.kragelund.funder@
pc.dk
Bo Kirkegaard, organist

Børnesang og Brunch
Et musikalsk tilbud fra kirken
til alle familier i Funder 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
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.
Børnesang og Brunch finder
sted: Lørdag den 28. januar
kl. 10.00- ca. 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
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Børn & unge

Jul i Legestuen
Det er en stor glæde for os i
kirken igen at kunne indbyde
alle 1-3 årige i Kragelund og
Funder sogne til sang, musik,
leg og oplevelser.
Op til jul er det noget helt
særligt. For der holder vi Jul i
Legestuen, og her tænder vi
juletræet, synger julesange
og oplever historien om
Jesus-barnet i krybben.
Jul i Legestuen foregår på følgende dage:
I Kragelund Kirke: Onsdag
den 30. november kl. 9.3010.15.

I Funder Kirke: Onsdag den
7. december, hvor der er to
hold og to tider at vælge
imellem.
Hold 1) kl. 8.30-9.15 og hold
2) kl. 9.30-10.15.

Nye forløb i 2017
I foråret 2017 indbyder vi igen
til nye forløb med legestue i
begge kirker:
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. 9.3010.15.
Musikalsk Legestue i Funder
Kirke
Et nyt forløb starter op i maj
2017. Datoerne kan ses i det
næste kirkeblad.
Legestuen er et åbent tilbud
til alle 1-3 årige i begge
sogne, uanset om man kommer sammen med dagplejen,
vuggestuen eller sammen
med mor, far eller en anden
voksen.
Vi ses!
Bo Kirkegaard, organist

Teater i
kirken
Torsdag den 23. februar
spiller ”Kirketeatret” i
Funder Kirke
”Josef, Farao og alle de andre”
for Funder skoles 0. – 2. kl.
Der kommer gang i lattermusklerne, når en historiker
og en superheltenørd i fællesskab vil vise historien om
Josef og hans brødre.
Funder menighedsråd.
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Igen i år har vi i Silkeborg
Provsti 800 konfirmander
som deltager i Konfirmand
Dag den 1. marts. Alle
kirker i Silkeborg bidrager
ved hver især at arrangere poster på løbet, hvor
konfirmanderne møder
mennesker, der levede i
Israel i år 31, og som havde
mødt Jesus.
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I vores pastorat Lille Hids
Pastorat har vi posten
med fortællingen om ’Den
lamme mand, der bliver
helbredt’. To af præsterne
spiller på skift historiens
hovedperson, og frivillige
hjælper til med det praktiske. Har du lyst at være
med som frivillig, er du
meget velkommen. Kontakt
præsten.

Børn & unge

Børneteater
"Den dag de mødte Jesus"
Onsdag den 18. januar 2017 kl. 18.30 i
Kragelund Kirke
Da Jesus gik sådan fysisk på denne jord
mødte han en masse mennesker. For nogle
af dem slog deres liv en kolbøtte, da de
stødte ind i denne tømrer fra Nazareth.
"Den dag de mødte Jesus" handler om
nogle af disse skikkelser, som fik vendt livet
på hovedet og så at sige fik lov til at starte
forfra.
Hans Jørn Østerby genfortæller og dramatiserer nogle af beretningerne, efter at
han først har klædt om til passende bibelsk
dress. Og for at føre det hele over til nutiden skal der jo også en moderne sang til.
Moderne - så må det blive noget rap. Hans
Jørn Østerby må skifte tøj endnu engang
og lave sin rap-sang.
Ud over de bibelske beretninger indeholder
forestillingen også trylleri, bugtale samt
sang og musik.
Det er en forestilling, hvor der både er
plads til de høje grin og den stille eftertænksomhed.
Efter stykket serveres der frugt, kage, sodavand og kaffe i Konfirmandstuen.
Det hele er gratis.
Kragelund Menighedsråd.
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Børn & unge

Tak for sidst, konfirmander, 2016

St. Bededag den 22. april i Funder Kirke
Øverst fra venstre: Magnus Nørgaard Møballe, Rasmus Kudsk Nielsen, Malte Glob Ketcher,
Mikkel Friis, Jacob Smed, Emil Halfdan Varming Nielsen, Marcus Damgaard Thygesen,
Kresten Thue Andersen.
Midt: Asbjørn N. Nordgård, Louise Larsen, Fie Larsen, Anna Regine Roswall, Laura Amtoft,
Emma Bidstrup Madsen, Lærke Vejby, Andreas Hindsgavl Christensen,
Johannes Harald Hajslund.
Nederst: Cecilie Caroline Nielsen, Tilde Hald Jørgensen, Maja Hedevang Nissen,
Magnus Svarre, Anna Patocska, Monique Grewy Berthelsen, Anna Steinmetz Møller.

Lørdag den 23. april i Funder Kirke (Foto øverst på næste side)
Øverst fra venstre: Kresten Thue Andersen, Peter Rod Ibsen, Mikkel Busk Schnuchel,
Andreas Birkemose Asmussen, Niels Ryde Bruun, Jeppe Vitten Jensen, Mathias Emil
Rasmussen, Anton Elias Sandfeld, Andreas Overgaard Barbre
Midt: Maj Stæhr Hegner, Jessica Johansen, Ronja Højbusk Yonquera, Sarah Kathrine Kyhnau,
Rebecca Lund la Cour, Sara Rothmann Andersen, Maja Riisberg Didriksen, Caroline Skjærris
Clausen, Isabella Rosa van Bergeijk, Sofie Philipsen Brandt
Nederst: Nanna Malou Gade, Kimmi Krejberg Kallesøe, Frida Sally Andersen,
Sarah Holdgaard Clausen, Emma Agerholm, Isabella Vonge Larsen.
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Børn & unge

Søndag den 24. april i Kragelund Kirke
Øverst fra venstre: Kresten Thue Andersen, Jacob Højlund Nielsen, Sigurd Glud Nielsen,
Tobias Winther Klemmensen, Mathias Hvam, Sebastian Bagge Nielsen
Midt: Gustav Brandt, Tobias Charles Mathiassen, Thor Ivarsen Østergård, Marie Schou
Leth-Kjær, Julie Rask, Jakob Rasmussen, Nikolaj Bennetsen, Daniel Thorsager Pedersen
Nederst: Helle Haakonsson Skov, Isabell Keller Kristiansen, Henriette Vestergaard Frantsen,
Silje Moos Hansen, Amalie H. Sillesen.
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Særlige gudstjenester

De 9 Læsninger
Søndag den 4. dec. kl. 14.00
i Kragelund Kirke
Traditionsrig decembergudstjeneste, hvor vi skal
høre hele biblen – gennem ni

læsninger fra Det Gamle og
Det Nye Testamente – med
musikalske indslag imellem.
Det er julegodter bagefter.

Jul for børn
Torsdag den 15. december
kl. 10.00 i Kragelund Kirke
Fredag den 16. december
kl. 10.00 i Funder Kirke

Alle er velkomne. Vi synger
julens sange og børnene deltager i juleevangeliet. Særlig
inviterede er Kragelunds og

Funders børnehaver.
Alle er velkomne!

Juledrama i Funder på højmessens plads
Søndag den 18. december
kl. 11.00 i Funder Kirke
Juledrama for forældre og

bedsteforældre. Alle børn fra
3. klasse i Funder, der har lyst,
fremfører julens fortælling

som drama i kirken.

Jul hos familiens ældste
Gudstjeneste lillejuleaften
Fredag den 23. december
kl. 14.30 på Funder Plejecenter
Vi vil gerne invitere til julegudstjeneste for familie,
pårørende og venner – med
efterfølgende kage, kaffe og
måske et lille glas til ønske
glædelig jul.

Dagen er tænkt som et
alternativ til juleaftensdag,
den 24. dec., hvor et besøg
derhjemme hos børnene for
nogle af de ældste kan virke
udmattende.
Velkommen på Funder Plejecenter

Venlig hilsen Kresten Thue
Andersen, Bo Kirkegaard og
Funder Plejecenter

Gudstjenester i julen
Juleaften lørdag den 24.
december kl. 11.00 for
familier.
Den første gudstjeneste juleaften er særligt for børn og
familier. (De øvrige er kl. 13.
og 15. i Funder og kl. 14. og
16. i Kragelund)
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Juledag den 25. december
hvis du ikke deltager juleaften, så er juledag også
stemningsfuld med musikindslag, sang og rum til
eftertanken, og hvor alle er
velkomne kl. 10.00 i Funder
og kl. 11.15 i Kragelund.
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2. juledag den 26. december kl. 10.30, som fejres på
plejecenteret i Kragelund, er
for hele sognet.

Særlige gudstjenester

Nytårsdags gudstjenester
Fredag den 1. januar
kl. 14.00 i Funder Kirke og
kl. 16.00 Kragelund Kirke
Vi træder ind i det nye år og
fejrer nytårsdag, og vi skal
høre den korteste tekst i kir-

keåret om den nyfødte Jesus
samt et særligt musikalsk indslag. Bagefter fejrer vi nytåret
med en festlig forfriskning i
våbenhuset.

Helligtrekongers aften i Kragelund
Torsdag den 5. januar
kl. 19.00 i Kragelund Kirke
På den 12. dag slutter julen,
og juletræet må ud i kulden
igen. Voksenkoret synger,
og præsten fortæller en
historie. Vi viderefører denne
velbesøgte tradition med

helligtrekongersaften i kirken
og efterfølgende hygge i
konfirmandstuen. Kom og
hør en vinterfortælling – og
foreslå en sang – præsten og
de frivillige laver gløgg.
Vel mødt!

Fakkeloptog og gudstjeneste
Tirsdag den 24. januar
kl. 17.00 i Funder Kirke
Nytårsparade gennem Funder

efter en kort stemningsfuld
gudstjeneste, hvor spejderne
medvirker. Alle Funders bor-

gere er velkomne til bagefter
at vandre med gennem Funder Kirkeby i fakkeloptoget.

Konfirmanderne indbyder menigheden
Søndag den 22. januar
kl. 16.00 i Funder Kirke
Søndag den 29. januar kl.
16.00 i Kragelund Kirke

Disse to søndage er formiddagens højmesse henlagt til eftermiddagen. Vi håber, mange
har lyst til at deltage, ældre som

unge, ikke mindst fordi konfirmanderne sætter deres eget
præg på gudstjenesterne. Der
er kaffe og sodavand bagefter.

Børnekirke – for alle børnefamilier
Onsdag den 22. februar
kl. 17.00 i Kragelund Kirke
med børnevenlig menu
Vi inviterer til gudstjeneste
med aftensmad, en hyggelig
stund sammen med lokale
familier. Først kort gudstjeneste med sang og fortælling

for børn i alle aldre. Dernæst
går vi i konfirmandstuen og
spiser aftensmad sammen:
børn, forældre og voksne.
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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11.15 KTA 7)

10.30 KTA 8)

Søndag d. 25.

Mandag d. 26.

17.00 BG 14)
16.00 KTA 13)

Søndag d. 29.

16.00 KTA 13)

Søndag d. 22.

Tirsdag d. 24.

9.30 BG K)

11.00 BG

Søndag d. 15.

14.00 9) KTA

10.00 KTA 7)

13.30 KTA 11)

19.00 10) KTA

Torsdag d. 5.

13:00 AF
15:15 AF

11.00 BG

Sinding

4.s.i advent

3.s.i advent

2.s.i advent

Kirkeåret

11.00 BG

9.30 BG

9.30 BG

10.00 BG 12)

14.00 BG

11.00 BG

11.00 AF

9.30 AF

14.30 AF

11:00 AF

9.30 AF

11.00 AF

16.00 AF

9:30 AF

4. søn. ef. H3K

3. søn. ef. H3K

2. søn. ef. H3K

1. søn. ef. H3K

H3K-aften

Nytårsdag

Nytårsaften

2. Juledag

Juledag

Juleaften

14:00 AF
16:15 AF

19.30 3)

14.00 AF 1)

Sejling

11.00 BG 6)
13.00 KTA
15.00 KTA
14.00 BG
16.15 BG

16.00 AF 1)

Lemming

Lille juleaften
13.00 BG
15.15 BG

9.30 BG
19.30 2)

Serup

14.30 KTA 5)

11.00 KTA og
BG 4)

16.00 2)

Funder

Søndag d. 8.

16.00 9) KTA

Søndag d. 1.

Januar 2017

Lørdag d. 31.

14:00 KTA
16.00 KTA

Lørdag d. 24.

Fredag d. 23.

Søndag d. 18.

9.30 KTA

11.00 KTA

Søndag d. 11.

Onsdag d. 14

14.00 KTA 1)

Kragelund

Søndag d. 4.

December

Dato

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

17.00 KTA 15)

9.30 KTA

Onsdag d. 22.

Søndag d. 26.

11.00 KTA

9.30 KTA K)

11.00 KTA

Ingen

11.00 BG

9.30 BG

14.00 BG

9.30 BG

11.00 BG

12.00 AF

9.30 AF

13.00 AF

11.00 AF

Fastelavn

Børnekirke

Seksagesima

Septuagesima

Sidste søn. ef.
H3K

Funder Plejecenter:
Torsdag den 24. nov. kl. 10.30 v/ Bo Bergholt Grymer

Kirkebil
Silkeborg Taxi, tlf. 86 80 60 60. Man ringer og bestiller i god
tid, både til og fra kirken. Til sidst skriver man under på en
kvittering, at man har brugt taxa som kirkebil. Menighedsrådet betaler taxaen.

Onsdag den 30. nov. kl. 10.00 v/ Bo Bergholt Grymer

Plejehjemsgudstjenester

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

10) Hellig tre-kongers aften med efterfølgende samvær i konfirmandstuen.
11) Nytårsgudstjeneste i samarbejde med Danske Seniorer Funder.
12) DR-kirken. Gudstjenesten transmitteres i Danmarks Radio.
13) Konfirmanderne medvirker. Alle er velkomne.
14) Gudstjeneste med fakkeloptog.
15) Børnekirke. En kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende
spisning i konfirmandstuen. Tilmelding: se hjemmesiden.
K) Kort gudstjeneste uden nadver. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten i
hhv Kirkehuset og konfirmandstuen.

Kragelund Plejecenter:

1) De Ni Læsninger
2) Julekoncert med Voxenkoret fra Serup, Lemming, Sejling, Sinding og
Voksenkoret fra Funder og Kragelund sammen med Sejsblæserne.
3) Julekoncert med VoxBox, Viborg
4) Krybbespil med de små konfirmander.
5) Gudstjeneste på Funder Plejecenter. Alle er velkomne.
6) Gudstjeneste særligt tilrettelagt for familier.
7) Voksenkoret medvirker
8) Gudstjeneste på Kragelund Plejecenter. Alle er velkomne.
9) En kort nytårsgudstjeneste med musikindslag og uden nadver

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

11.00 KTA

9.30 KTA K)

Søndag d. 19.

Søndag d. 12.

Søndag d. 5.

Februar

Foredrag & møder

Højskoleeftermiddage i Kragelund
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: Margit Jensen, 2967
6348 eller Ellen Blauenfeldt,
8686 7410
Mandag den 5. december:
Engesvang Seniororkester
I år får vi besøg af Torben
Sørensen og hans 15 garvede musikere, der har spillet
sammen så længe, at de har
lært julemelodier, men også
mange af de gode gamle
evergreens, som alle kan
nynne med på. Højskoleeftermiddagene serverer kaffe
med brød til alle ved dette
julemøde.
Mandag den 16. januar
2017: provst H. K.
Jørgensen, Viborg

Viborg skrevet en historisk
roman om livet ved Gudenå.
Det blodige slag på Isted
Hede i 1850 gav en hel generation af unge mænd sår på
sjæl og legeme, heriblandt to
af Hans Kristian Jørgensens
oldeforældre. Det er baggrunden for romanen ’Lange
spor’, der udkom i 2013.
Mandag den 30. januar:
Ellen og Niels Blauenfeldt,
Kragelund
Årets rejseberetning bliver
med mange billeder, som
Ellen og Niels tager sig af. Det
bliver en beretning om en
bustur gennem de baltiske
lande, der nu er kommet
tættere på Danmark, efter
at de er sluppet fri af den
store østlige nabos favntag.
Selvom både Estland, Letland
og Litauen er medlemmer af
EU, så er forholdene stadig
ganske fremmedartede.
Mandag den 13. februar:
Jens Jensen, Kragelund
“Lys i mørke – Rødding
Højskole”
Jens viser nye billeder fra
sin og Margits mange ture i
Sønderjylland og fortæller om
de danske højskolers historie,
Rødding-egnens historie og
Sønderjyllands spændende
historie som stødpudeområde mellem Danmark og
Tyskland.

Oven på et aktivt liv som
skolemand og kirkemand har
Hans Kristian Jørgensen fra
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Mandag den 27. februar: Ib
Amdisen Møller og Ole Toft

En mesterkammerdreng og
en mester fortæller om tiden i
ØK for 50 år siden. På samme
tidspunkt først i 1960’erne
sejlede Ole og Ib ud med ØK
på hver sit skib, men også
med samme destinationer. Ole var dreng og Ib var
voksen. De mødte hinanden
på et kommunalt kursus i
1980’erne, og et nyt venskab med fælles erindringer
opstod. Foredraget bygger
på udstillingen ”Fra dreng til
mand - Dannelsesrejse på
verdenshavene” på Silkeborg
Museum oktober 2013 til april
2014.

Foredrag & møder

Det sker i Funder Kirkeby Forsamlingshus
Danske Seniorer
Funder
Onsdage i ulige uger - med 1
undtagelse
Kl. 13.30 - med 2 undtagelser
Kaffe & Kage 25,- med 2 undtagelser
23. nov. – Billeder fra USA
Henning Kristensen fra Virklund viser billeder fra sine 14
rejser til USA. Vi kommer bl.a.
til Den Forstene Skov, Yellowstone Parken, Grand Canyon, San Fransisco, Washington og mange andre steder.
7. december – Julefrokost
Kl. 11.30
Invitation udsendes særskilt.
8. januar – Nytårsgudstjeneste i Funder Kirke
Søndag kl. 13.30
Præst: Kresten Thue Andersen
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsamlingshuset.

Krolf ½ kroket + ½ golf
= Helt sjovt

18. januar – Syng dig glad
Hans Asbjørn & Erling Fisker
fra Funder Kirkeby spiller
harmonika og du synger dig
glad. Jo højere du synger, jo
gladere bliver du.
1. februar – Kvindelig
radiotelegrafist til søs
80-årige Marie Finne fra Løjt
Kirkeby var en af de første
kvindelige radiotelegrafister
til søs i en stærkt mandsdomineret verden, og hun var
den første hos rederiet J. Lauritzen. 40 år på havet har givet rigeligt stof til en levende
og spændende beretning om
livet og oplevelser om bord
og i de mange fremmede
havne - på godt og ondt. Ind
imellem har der også været
tid til at være præstekone.
15. februar –
Generalforsamling
Forslag skal være formanden
i hænde senest tirsdag 7.
februar 2017.
Efter generalforsamlingen
spiller vi på 6'eren.

Onsdage i lige uger kl. 9.30
Idrætspladsen ved Forsamlingshuset
(Der er ikke adgang til Forsamlingshuset)

Der kræves ingen speciel
påklædning - regntøj og
gummistøvler kan også være
en meget fin ”spilledragt”.
Et 5-mandsudvalg, med
Mona Fisker som bestyrelsens
repræsentant, står for alt det
praktiske.

Foreningen stiller de nødvendige spillerekvisitter til
rådighed.

Krolfen holdt sommerferie i
juli - første gang efter ferien:
10. august.

Husk en lille pakke.
Kaffe & lagkage - gratis
1. marts – Hostrup og hans
sange
Pastor emeritus Ejnar Stobbe
fortæller om Hostrup (Silkeborgs første præst) og hans
sange. Organist i-fuld-vigør Bo
Kirkegaard akkompagnerer
på klaveret, når de velkendte
sange synges.
15. marts – Hønsesnak og
hanegal
Et dunlet og æggevidende
foredrag om livet.
Hvad kan vi lære om os selv
ved at kigge ind i hønsegården?
Anni Gamborg og Else Marie
Drost (tidl. Funder) fra Gl. Ullits stiller skarpt på den måde,
vi mennesker vælger at leve
vores liv på. De tager os med
på en munter, eftertænksom
og ganske uvidenskabelig
rejse med billeder, fortællinger og fællessange, som
følger hønen og mennesket
fra fødsel til død.
Kaffe og kage 50,-

Bestyrelsen - efter
generalforsamlingen
2016
Anker Sørensen
Nora Johansen
Inger Buchreitz
Mona Fisker
Kirsten Riis

Formand
Næstfm.
Kasserer
Sekretær
Medlem
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Foredrag & møder – FORTSAT

FRI – SOM FUGLEN I SIT BUR
Tre foredrag om at være
menneske spændt ud mellem forførende frihed og
forpligtende ansvar.
Onsdag den 1. februar
Kragelund konfirmandstue
kl. 19.30
”Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og
individet” - ved Kresten Thue
Andersen
Onsdag den 22. februar
Sejling sognehus kl. 19.30
”Skyld, ansvar og tilgivelse.
Det, der binder os, kan også
sætte os fri” - ved Anders
Fuglsang
Lørdag den 4. marts Serup
konfirmandstue kl. 9.30-13
”Gavens grundvilkår. Om
hvordan gaver forpligter og
binder os tættere sammen”
- ved Bo Bergholt Grymer
Man kan, hvad man vil. Hvor
der er vilje, er der vej. If you
can dream it, you can do it.
Vores talemåder viser vores
tro på menneskets næsten
ubegrænsede frihed. Hver
morgen rummer et væld af
muligheder, og tager vi os
sammen og sætter alt ind på

at nå et mål, så er der nærmest ingen grænser for, hvad
vi kan opnå. Frihedsfølelsen
er dog kun den ene side af
menneskelivet. Den anden
side er alt det, vi ikke kan
lave om på i vores liv, som
for eksempel vores ansvar og
begrænsninger. De fleste af
os véd, at der er grænser for,
hvad vi mennesker kan, hvilket vores sprog også afslører:
Du skal ikke skal skræve over
mere, end bukserne kan
bære. Spis brød til. Du skal
ikke bide over mere, end du
kan tygge. Skomager, bliv
ved din læst. Eller Leonard
Cohens tekst:
“Like a bird on a wire,
Like a drunk in a midnight choir,
I’ve tried in my way to be free”.
Som en fugl på en tråd,
som bedugget natsanger
uden gode råd,
prøved’ jeg – på min måde –
at være fri.

Årets Vinterhøjskole
Kresten Thue Andersen vil
først fortælle om, hvilken betydning Luthers tanker har haft
for vores forståelse af os selv
som unikke individer. Ligger
tanken om at være enestående
i forlængelse af Luthers tanker,
eller er der sket en afgørende
ændring i menneskesynet
inden for de sidste 500 år?
Anders Juul Fuglsang vil kaste
lys over nogle af de eksistentielle grundvilkår, som vi alle
lever på, uanset om vi ønsker
det eller ej. Spørgsmål om
skyld, ansvar og tilgivelse dukker op i alle menneskers liv,
ikke mindst, hvis vi prøver at
fornægte det og flygte fra det.
Til sidst vil Bo Bergholt
Grymer fortælle om, hvad
det betyder at få en gave. For
med giverens gavmildhed følger også en forpligtelse til at
gengælde gaven. Det gælder
både over for andre mennesker og over for Gud. Gaver er
derfor med til at understrege
de forpligtende fællesskaber,
vi er sat i, og kan endda binde
mennesker tættere sammen.
Programmer ligger i Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker
i begyndelsen af det ny år.

Sognepræsterne i Lille Hids Pastorat Kresten Thue Andersen, Anders Fuglsang
og Bo Bergholt Grymer
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Koncerter

Julekoncerter
Søndag den 11. december
kl. 16.00 i Funder Kirke og
kl. 19.30 i Serup Kirke.
Pastoratets to voksenkor og
Sejsblæserne spreder julestemning ved hele to julekoncerter 3. søndag i advent.
Kom og oplev et varieret
program med korsang,
blæsermusik og fællesang.
Organisterne Karen-Minna
Nielsen og Bo Kirkegaard

Ved koncerten i Funder Kirke samles der ind til fordel for
julehjælp i Funder- og Kragelund sogne.

Nytårskoncerten 2017
Tirsdag den 3. januar
kl. 19.30 i Funder Kirke
Oplev sangerne Laura
Flensted-Jensen og Niels Bo
Emgren, akkompagneret af
Niels Nørager på klaver.
De tre musikere præsenterer
et sprudlende nytårsprogram
med musikalske lækkerier fra
opera- og operettegenren tilsat
enkelte drys fra musicalgenren.

Pianist Niels Nørager har
igennem en årrække spillet
en fremtrædende rolle på
den danske musikscene både
som klassisk pianist og jazzpianist.
Trioen har afholdt adskillige
koncerter og er kendt for at
formidle opera og operette,
så alle kan være med og
opleve de store følelser, der
bydes på. Så vi kan se frem

til en nytårskoncert i Funder
Kirke med smittende humør
og intensitet.
Efter koncerten byder vi på et
glas boblevand.
Entré og traktement er gratis.
Vel mødt til en flot start på
det nye år.
Funder Menighedsråd
Organist, Bo Kirkegaard

Laura Flensted-Jensen er
sopransanger, uddannet fra
solistklassen på Det Jyske
Musikkonservatorium.
Niels Bo Emgren er også uddannet sanger fra solistklassen
på Det Jyske Musikkonservatorium og har desuden virket
som pianist og akkompagnatør indenfor både rytmisk og
klassisk musik i adskillige år.
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Menighedsråd

Menighedsrådsvalg i Kragelund
Der er kun indkommet en liste til menighedsrådsvalget
i Kragelund, derfor aflyses
valget.
Kragelund Menighedsråd vil
derfor i de næste 2 år bestå af
følgende personer.

Kresten Thue Andersen .......................................................................Præst
Asger Ravn ........................................................................................... Genvalg
Anne-Marie Christiansen .................................................................Nyvalg
Inger Uhrenholt ....................................................................................Nyvalg
Agnes Margrethe Simmelsgaard Mosel ....................................Nyvalg
Marie Keller Christensen ..................................................................Nyvalg
Annette Øhrstrøm ...............................................................................Nyvalg
Arnfred Andersen ..........................................................Nyvalg suppleant
Irma Brinch Jensen ......................................................Nyvalg suppleant
MVh Formand for valgbestyrelsen - Asger Ravn

Hilsner fra Kragelund Menighedsråd
Poul Erik
1. Hvad hedder du og hvor er
du fra? Jeg hedder Poul Erik
Lambertus og bor på Sinding
Hedevej lige over for Herberget.
2. Hvad har du i menighedsrådet været mest engageret
de sidste 4 år? Jeg har siddet
i menighedsrådet i de sidste
4 år og arbejdet især med
ombygningen af præstegården og vedligeholdelsen af
Kirken og de øvrige bygninger samt ansættelsen af de
tre præster i storpastoratet.

3. Hvilke begivenheder har
du glædet dig over? Vi har
fået et godt resultat med den
renoverede præstegård og
kordegnenes kontor; det er
moderne, men med respekt
for de smukke bygninger.
Jeg er også meget glad for
ansættelsen af vores egen
præst, Kresten (med familie).
De bidrager rigtig meget til
vores lokalsamfunds kulturelle og musiske udvikling.
4. Hvad er fordelen ved at
have menighedsråd? Jeg

mener, det er meget vigtig
at have den folkelige opbakning til Folkekirken igennem
menighedsrådet. Dét giver
mulighed for tale med helt
almindelige mennesker om
kirken og kirkelivet og på
demokratisk vis at påvirke
udviklingen af den lokale
kirkes aktiviteter. Uanset
om man går meget op i
kristendommen eller blot
mere kulturkristen. Uden et
menighedsråd kan jeg frygte
for, at folkekirken kun bliver
et rum for en ’kristne elite’.

Asger
1. Hvad hedder du og hvor er
du fra? Asger Ravn, bosat i
Frederiksdal.
2. Hvad har du i menighedsrådet været mest engageret
i de sidste 4 år? Formand
for menighedsrådet og har
været med til at ansætte 3
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præster, vælge en biskop og
starte et nyt storpastorat op
også kaldet Lille Hids Pastorat. Det har også været en
stor oplevelse at kunne tage
afsked med Ejnar Stobbe,
der har været en stor del af
sognet i mange år.

Det sker i Kirken | December · Januar · Februar 2017

3. Hvad har du lært? Ting
tager tid.
4. Er det noget, der overraskede dig? På en måde,
men kirken er ikke bare en
størrelse, der kan ændres på
over natten det er en proces,
hvor der er mange meninger

Menighedsråd

og forordninger, der skal
tages hensyn til.
5. Hvilke begivenheder har du
glædet dig over? Jeg glæder
mig over det engagement,
der er omkring og i kirken.
Folk er gode til at bakke op
om de ting, der arrangeres
og inviteres til.

7. Hvad er udfordrende for
menighedsråd i dag? At få
folk til at være med til at
løfte i flok og mærke at man
aldrig står helt alene med
opgaverne. Uden et engageret menighedsråd vil det
være svært at være præst,

for der er mange opgaver,
der skal løses, for at det hele
ikke bare går i forfald. Fordelen ved at have menighedsråd er lokalt engagement og
den drivkraft, der er med til
at skabe grobund for flere
engagementer og initiativer.

6. Hvad betyder det for
folkekirken, at der findes
menighedsråd? Når man har
et menighedsråd, har man
også nogle folk, der engagerer sig i, at der er gode rammer for at fremme evangeliet
til menigheden i alle livets
situationer, fra fødsel til grav.
Hvis der ikke var et menighedsråd vil en stor del af den
frivillige lokale opbakning
nok forsvinde.
Det afgående Menighedsråd i Kragelund

Hilsner fra Funder Menighedsråd
Mette
1. Hvad hedder du og hvor er
du fra? Mette Hahn-Pedersen, bor i Overgård plantage.
2. Hvad har du i menighedsrådet været mest engageret
de sidste 4 år? Præsteansættelser og køb af fast ejendom, nr. 58 til nyt kirkehus.
3. Hvad har du lært? TTT Ting tager tid!
4. Er det noget, der overraskede dig? Nej

5. Hvilke begivenheder har du
glædet dig over? Alle, hvor
evangeliets glade budskab
slår igennem = jeg vil mit
medmenneske det bedste

ret = Som den katolske

6. Hvad betyder det for folkekirken, at der findes menighedsråd? Ingen menighedsråd = Ingen folkekirke.

9. Hvad er fordelen ved at
have menighedsråd? Mit menighedsråd = min kirke

7. Hvad ville alternativet til at
have menighedsråd være?
(Hvordan ville kirken uden et
menighedsråd være?) Topsty-

8. Hvad er udfordrende for
menighedsråd i dag? Den
økonomiske tankegang

10. Hvad kan et menighedsråd
betyde for et lokalsamfund?
Mørtelen som holder huset
sammen
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Menighedsråd

Per
1. Hvad hedder du og hvor er
du fra? Jeg hedder Per Gravesen, og jeg bor 500 meter
fra Kirken i Funder Kirkeby.
2. Hvad har du i menighedsrådet været mest engageret
i de sidste 4 år? Jeg er en
mand, som ikke så meget
tænker i overordnede strukturer, regler og forordninger,
så jeg har haft mest fokus på
de almindelige arbejdsvilkår
for især graveren og gravermedhjælperen. Det har også
optaget mig meget, at vores
gamle kirke slår revner – dét,
synes jeg, er synd, selvom
det vist ikke helt kan undgås.
3. Hvad har du lært? Jeg
har lært, at vi som menighedsråd er en del af et stort,
tungt, men også ret velfun-

gerende maskineri. Men jeg
har også lært, at vi er en del
af et hierarki, og at vi bliver
nødt til at håndhæve vores
selvbestemmelsesret i nogle
situationer, hvis ikke vi vil
ende med at blive en lidt for
ubetydelig brik i spillet.
4. Er det noget, der overraskede dig? Jeg har glædet
mig mest, når jeg har kunnet
være med til at løse problemer for medarbejderne, som
har givet dem større lyst til
at gå på arbejde.
5. Hvilke begivenheder har
du glædet dig over? Masser
af ting! Der er rigtig meget
’købmandsbutik’ i Folkekirken, og dét er kommet bag
på mig. Det er mange penge,
der jongleres rundt med, og

Ny vikar i Lille Hids Pastorat
Jeg hedder Anders Fuglsang
og er vikar for sognepræst i
kirkerne i Sejling og Sinding
Mette Glowienka, mens hun
har barselsorlov. Jeg har tidligere (1997-2006) været ansat
som sogne- og sygehuspræst
i Vium-Lysgård pastorat og
Kjellerup og Viborg sygehuse.
Jeg har også en psykoterapeutisk uddannelse og har
siden 2006 levet primært af
at undervise, supervisere og
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lave terapi. Jeg var ansat som
psykoterapeut på fængslet
Kærshovedgård i godt 5 år –
indtil i sommers. Jeg glæder
mig over igen at være præst
og kunne dele sogneliv og
glæder og sorger med mennesker i pastoratet. Jeg bor
sammen med min familie i
Kjellerup.
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folkekirken har ikke ret mange. Da jeg tiltrådte, troede
jeg nærmest pengekassen
var uudtømmelig, men nej,
hver krone bliver vendt.
6. Hvad betyder det for
folkekirken, at der findes
menighedsråd? Det betyder
uendelig meget. Vi er bindeleddet mellem menigheden
og menigmand, til den store,
lidt fjerne institution, som
folkekirken nok godt kan
være for de fleste. Menighedsrådet er den praktiske
instans, som i samarbejde
med kirkens ansatte transformerer det kristne budskab
til handling.

Menighedsråd

Ved menighedsrådsvalget i Funder 2016
blev følgende valgt:
Mette Hahn-Pedersen.............................Genvalg
Rune Thomassen.....................................Genvalg
Jette Ehlers Jensen .................................Genvalg
Villy Nielsen Fisker ...................................Nyvalg
Benthe Rasmussen .................................Nyvalg
Ole Frank Pasgaard..................................Nyvalg

Gitte Holm....................................................Nyvalg
Else Guldbjerg Christensen..................Suppleant
Kaj Danielsen...............................................Suppleant
Med venlig hilsen
Mette Hahn-Pedersen

Indvielse af det nye kirkehus i Funder
En dejlig dag for menigheden med kirkegang, jazzmusik og strålende
sommervejr.

Året er snart slut
Nu er den kolde tid på vej,
jule forberedelserne er i gang.
Der er lagt gran på gravstederne, og adventskransen er
hængt op. Vi går inden døre
og hygger os med æbleskiver,

hjemmebag og gløgg. Året er
snart slut, kalenderen er begyndt på sidste måned. Men
noget nyt er også lige startet.
Vi har fået nyt menighedsråd,
som skal til at begynde på

deres nye opgave. Velkommen til de nye i menighedsrådet, og tak for samarbejdet
til de der nu går af.
Dorthe Træholt
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Alex Tobiassen...........................................................3/7-2016
Liam Tobiassen.........................................................3/7-2016
Emma Søgaard Nielsen.........................................17/7-2016
Silje Vinther Rasmussen.......................................31/7-2016
Emilie Märcher Høj..................................................14/8-2016
Sophia Bothoft Christensen................................28/8-2016
Milo Nørager Torp...................................................4/9-2016
Jamie Carstens..........................................................25/9-2016

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

Viede/kirkeligt velsignede
Stine Hedegaard og Bo Horsevad....................2/7-2016

Funder Kirke

Bisatte/begravede
Søren Kristian Papsø...............................................21/7-2016
Børge Hansen............................................................2/9-2016

Funder Kirke
Kragelund Kirke

Kirkegården
Der sendes regninger ud
til 15. marts 2017 for alle
faste aftaler på blomster,
renhold, vanding og gran.
Derfor er det vigtigt, at du
giver besked til kirkegårds
kontoret, hvis du ønsker at
ændre i de aftaler du har
med kirkegården omkring dit
gravsted. Ændring af aftaler
skal ske senest 1. marts 2017.
Er du flyttet i det seneste år,
vil jeg gerne have din nye
adresse.
Vi har en del gravsteder, der
udløber til 31.12.16. Der er
sendt breve ud med besked,
om udløb til gravstedsejerne.
Ofte har vi et par gravsteder,
hvor vi ikke kan få kontakt til
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efterladte. I den situation kan
kirkegården i følge kirkegårdsvedtægten nedlægge
gravstedet, uden at gøre
yderligere. Vi vil dog gerne
have en aftale, og en underskrift på en nedlæggelse.
Derfor sætter vi et skilt på
gravstedet i et par måneder.
På skiltet står ’ Henvendelse
til graveren’. Har du kendskab
til nogen efterladte til et gravsted, med sådan et skilt på,
eller er du selv pårørende, kan
du hjælpe mig meget ved, at
ringe til mig på tlf. 5115 2978.
Dorthe Træholt
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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 er på orlov og afløses af Anders Fuglsang
Tlf.: 2814 9533

Kordegne

Mette Holmelund og Lene Korshøj Rasmussen
Det Fælles Kirkekontor for Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding Sogne.
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg (I bygningen syd for ladeporten – modsat
Konfirmandstuen). Tlf.: 8686 7064 · Mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00
Henvendelse udenfor denne åbningstid kan ske til Gødvad Kirkekontor,
Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg. Tlf.: 8680 0200
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 samt torsdag tillige 16.00-17.00

Gravere

Dorthe Træholt
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Privat: Nylandsvej 25, 8882 Fårvang
Kontortlf.: 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri.
Mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Afløser for graveren i Kragelund:
Knud Haugard-Hansen, Lundgårde 1,
Mausing, 8620 Kjellerup
Privattlf.: 5193 9499 og 8688 8499

Organister

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg. Mobil: 2939 8044
Mail: organist.kragelund.funder@pc.dk
Karen-Minna Nielsen, tlf, 2720 5378. Mail: k-m-g@jubii.dk

Kirkesanger

Pia Heilbo
Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg. Tlf.: 2084 0416

Menighedsrådsformand

Asger Ravn
Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup
Tlf.: 8686 7676
Mail: frederiksdalvej60@gmail.com

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

Kirkeværge

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

Jette Ehlers Jensen
Tollundvej 15, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2615 1143
Mail: npje@jensen.mail.dk

Hjemmeside

www.kragelundkirke.dk

www.funderkirke.dk

Kirkeblad

Redaktion: fk.kirkeblad@gmail.com
Annelise Rahbek Sørensen, Fårdalsvej 5, 8600 Silkeborg. Tlf.: 4031 9680
Sven Iversen, Overgårdvej 14, Tlf.: 8685 1413

Sonja Poulsen
Kirkegårdskontor Funder Kirkevej 54
Privat: V. Bordingvej 8, 8600 Silkeborg
Kontortlf.: 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
Mail: funderkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper i Funder:
Annie Kromann
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Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Babysalmesang, Hold 1
Babysalmesang, Hold 2
Babysalmesang, Hold 3
Børnesang og Brunch:
Jul i Legestuen, Kragelund Kirke
Jul i Legestuen, Funder Kirke
Musikalsk Legestue, Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue, Funder Kirke
Teater i kirken, ”Kirketeatret”
K-dag
Børneteater, "Den dag de mødte Jesus"

4. januar (1/8)................5
8. marts (1/6).................5
26. april (1/8)..................5
28. januar........................5
30. november................6
7. december...................6
8. marts (1/6).................6
maj (datoer kommer).6
23. februar......................6
1. marts............................6
18. januar........................ 7

Særlige gudstjenester
De 9 Læsninger
Jul for børn
Juledrama, Funder på højmessens plads
Jul hos familiens ældste
Gudstjenester i julen
Nytårsdags gudstjenester
Helligtrekongers aften i Kragelund
Fakkeloptog og gudstjeneste
Konfirmanderne indbyder menigheden
Konfirmanderne indbyder menigheden
Børnekirke – for alle børnefamilier

4. december ...............10
15. og 16. dec..............10
18. december...............10
23. december..............10
24./25./26. dec............10
1. januar......................... 11
5. januar......................... 11
24. januar...................... 11
22. januar...................... 11
29. januar...................... 11
22. februar.................... 11

Foredrag og møder
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Danske Seniorer Funder
FRI – som fuglen i sit bur, Kragelund
FRI – som fuglen i sit bur, Sejling
FRI – som fuglen i sit bur, Serup

5. december ...............14
16. januar .....................14
30. januar .....................14
13. februar ...................14
27. februar ...................14
(Program)......................15
1. februar.......................16
22. februar....................16
4. marts..........................16

Koncerter
Julekoncerter, Funder Kirke, kl. 16.00
Julekoncerter, Serup Kirke, kl. 19.30
Nytårskoncerten 2017

11. december..............17
11. december..............17
3. januar.........................17

