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Forside billeder
Martin Luther, 1483 - 1546.
Lutherrosen – Luthers nye symbol for
evangelisk tro
Sola Scriptura - skriften alene
Sola Fide - troen alene
Sola Gratia - nåden alene
Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni
1953, § 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes som sådan
af staten.
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Præstens side

Fra Bryghuset til Plejehjemmet
For mange mennesker er
julen den bedste tid på
året – for andre er julen det
modsatte, fordi juletiden kan
minde os om de mennesker,
som vi mangler og savner.
Når døden er tæt på, kan det
være svært at mærke gløden
i livet. Det er spørgsmål som
dette, vi i årets Vinterhøjskole
vil tage op efter nytår.

Glædeligt er det, at debatten om liv og død blusser
op med jævne mellemrum.
Mange lader deres stemme
høre: læger, ateister, præster,
politikere samt pårørende
eller kronisk syge. Det sker

i avisernes kronikker, debatindlæg, læserbreve, i
radioprogrammer, på film
og ved middagsselskaber.
Nogle argumenterer for
deres holdning med heftigt
temperament til andre tider
fremføres kølige og fornuftige
overvejelser.
Ret til at leve

at udbrede en uheldig følgevirkning i resten af samfundet, nemlig holdningen: "Jeg
har pligt til at dø", når jeg ikke
mere kan bidrage til samfundet – som en bagside af
selvbestemmelsens medalje.
Pligt til at dø
Hvis jeg nu siger, at jeg har
"ret til at leve", betyder det

Nogle mennesker vil sige:
"Jeg må bestemme over mig
selv. Derfor har jeg da ret til
at dø". Imidlertid, vil andre
spørge: ligger der mon ikke
en risiko for, at denne holdning: "Jeg har ret til at dø, når
jeg vil" vil kunne medvirke til

også, at jeg har "ret til at dø"?
Er det meningsfuldt at slutte
fra A til B? Altså, er det en
god følgeslutning at sige, at
eftersom "enhver har ret til at
leve", så har "enhver også ret
til at dø"?
Eller hvis man ser sagen fra
den anden side: selv om du
mener, du har "pligt til at
leve", så har du vel ikke på
samme måde "pligt til at dø".
Spørgsmålene rejser sig.
Hvad har vi i livet indflydelse
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Præstens side – FORTSAT

eller en Blind vej? Eller er
vores vej gennem livet altid
en omvej?

på? Hvad skal vi have kontrol
over? Skal vi kunstigt holde
liv i alle patienter? Selvom
vi er frie, så har vi mennesker alligevel ikke magt over
alting, når det gælder sygdom
eller når det gælder det at
leve sammen i familien eller
samfundet.
Somme tider kan vi have
brug for hjælp selv. Hvem,
der kan hjælpe, og hvem der
selv har brug for hjælp, kan vi
aldrig vide på forhånd. Måske
er de, som bedst til at hjælpe,
netop dém, der selv engang
har haft brug for hjælp. Dem,
der selv er blevet hjulpet af
andre.

Hvordan måler vi den rette
størrelse på vores liv. Er det
som afstanden fra A til B.
Fra vores fødsel til død? Fra
skolebænken til bænken i
parken? Fra Bryghuset til
Plejehjemmet.
Når vi prøver at brede perspektivet ud, kan vi måske
sige, at ’livets bog’ gerne må
have en åben slutning. Så er
fødslen vores udgangstilladelse til livet og døden mere,
end vi kan tro på. Derfor hedder det i kirken: fra evighed
til evighed. Eller som en klog
mand engang sagde: "Livet er
mere, end det, du gør det til".
Er livets vej en Håbets vej

Størrelsen på livet
Hvor stort skal vores liv være?
Hvor i livet er vores rette
hylde, og hvordan får vores liv
dets rette fylde? Hvad betyder
det at, nogle mennesker er
større end selve livet’? Sådan
sang en talentfuld amerikansk kvintet i år 1999 med
ordsproget "Larger than life".
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Vinterhøjskole
Denne sæsons Vinterhøjskole, som pastoratets tre
præster og aktivitetsudvalget
står bag, giver nogle bud på
nogle af disse spørgsmål.
Hvordan får vi det bedste ud
af livet? Og hvad betyder en
god afslutning? Læs mere i
dette blad om én filmaften og
to aftener med inspirerende
foredragsholdere.
God jul!
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

Jul i Legestuen
Musikalsk Legestue i
2018
I 2018 indbyder vi igen til nye
forløb med Musikalsk Legestue i begge kirker:

Formiddage i kirken med
særlig julestemning for de 1-3
årige.
Her tænder vi juletræet,
synger nogle af vores fine julesange og oplever historien
om Jesus-barnet i krybben.

Musikalsk Legestue i
Kragelund Kirke
Vi mødes i Kragelund Kirke 8
torsdage.
Første gang er: Torsdag den
11. januar.
Sidste gang er: Torsdag den
8. marts.
(NB: Der er ikke legestue i uge 7)
Alle gange er det kl. 9.30-10.15.
'

Musikalsk Legestue i
Funder Kirke
Nye forløb starter op i april
2018. Datoerne kan ses i det
næste kirkeblad.
Musikalsk Legestue 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.
Bo Kirkegaard

Jul i Legestuen foregår på følgende dage:
Kragelund Kirke:
Onsdag den 29. november
kl. 9.30.
Funder Kirke:
Tirsdag den 5. december
kl. 9.30.
Onsdag den 6. december
kl. 9.30.

Første søndag
i advent

Jul for børn
Tirsdag den 12. december kl. 10.00 i Kragelund
Kirke
Vi synger julens sange og

børnene deltager i juleevangeliet. Særlig inviterede er Kragelund børnehave
og deres voksne.
Alle er velkomne!

Søndag den 3. december
kl. 14.00 i Kragelund Kirke
Familiegudstjeneste, hvor
3. klasse muligvis medvirker
med juledrama.
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Børn & unge

Babysalmesang
- nærvær, ro, sang og musik for babyer

Vi kan nu med glæde igen
indbyde babyer i alderen 0-15
måneder til Babysalmesang
sammen med mor, far, en
bedsteforældre eller en anden
voksen.
I første halvdel af 2018 har vi
to hold fælles for Kragelund
og Funder kirker:

Hold 1:
8 onsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Funder Kirke. (Der er
kaffe og hygge i Kirkehuset
fra kl. 11.15.)
Første gang er: Onsdag den
10. januar.
Sidste gang er: Onsdag den 7.
marts.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 7)

Sidste gang er: Onsdag den
13. juni.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 17 og uge 19)
Begge forløb ledes af organist
Bo Kirkegaard.
Tilmelding sker til Bo, på tlf./
sms.: 2939 8044 eller på mail
til: fk.organist@gmail.com
Prisen er 200 kr. for 8 gange.

Hold 2:
8 onsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Funder Kirke. (Der er
kaffe og hygge i Kirkehuset
fra kl. 11.15.)
Første gang er: Onsdag den
11. april.

Betaling kan ske via MobilePay til nummeret 32651
Skriv meget gerne „baby“ i
besked til modtageren.
Bo Kirkegaard

Børnesang og Brunch
- en hyggelig familieformiddag i kirken
Lørdag den 20. januar
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
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vil være tid til snak og hyggeligt samvær.
Arrangementet er særligt
tilrettelagt for børn i alderen
0-5 år og deres familier.
Prisen er 25 kr. for voksne.
Gratis for børn.
Betaling kan ske via MobilePay
til nummeret 32651
Skriv meget gerne „børnesang“ i besked til modtageren.
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Tilmelding til Børnesang og
Brunch sker til Bo, tlf./sms:
2939 8044, eller på mail til:
fk.organist@gmail.com
Bo Kirkegaard

Børn & unge/Særlige gudstjenester

Børneteater
"En vandet fornøjelse"
Onsdag den 24. januar
kl. 18.30 i Kragelund Kirke
Vi gentager succesen fra sidste
år og har igen inviteret Hans
Jørn Østerby – denne gang
med en ny forestilling, der
bliver en vandet fornøjelse.
Vi skal nemlig ud på søen
både Silkeborg Søerne, en sø
i Israel og en kæmpe sø, som
dækkede hele jorden.
Hans Jørn fortæller om, da
han væltede i sin båd ved
Himmelbjerget, om da Jesus
gik ud til sine bedste venner,
som var i havsnød på en sø i
stormvejr midt om natten, og
endelig kommer vi også til at

møde den gamle mand Noa,
som byggede et kæmpeskib
og reddede sin familie og alle
dyr.
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.
Mon ikke den rapkæftede
københavnerdreng, Jack,
vil vække begejstring - især
blandt børnene.

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

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.
Det kendte Fangekor fra
Vridsløselille Statsfængsel
besøger os på den sidste søndag i kirkeåret. De ’syngende
forbrydere’ optræder med
sange, som korsangerne selv
har skrevet samt fortæller om
deres virke og livet bag fæng-

selsmurene. Fangekoret har
fire CD’er, bl.a. ”Egon Olsens
vej”, som kan erhverves.

Vel mødt
Menighedsrådet
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Særlige gudstjenester

De ni Læsninger
Tredje søndag i advent;
den 17. december kl. 13.00
i Funder Kirke og kl. 15.00
i Kragelund Kirke

Alle er velkomne, når konfirmander og sangere medvirker til den traditionsrige
december-gudstjeneste, hvor
vi skal høre ni læseuddrag,

der leder frem til Jesu fødsel,
fra Det gamle og det nye
Testamente med musikalske
indslag imellem.

Jul hos familiens ældste
Lørdag den 23. december
kl. 14.30 på
Funder Plejecenter
Gudstjeneste lillejuleaften

nativ til juleaftensdag, den 24.
dec., hvor besøg derhjemme
hos børnene for nogle af de
ældste kan virke udmattende.

Vi vil gerne invitere til julegudstjeneste for familie,
pårørende og venner – med
efterfølgende kage, kaffe og
måske et lille glas til ønske
om glædelig jul.

Velkommen på Funder
Plejecenter.
Vi håber på en hyggelig
stund.

Dagen er tænkt som et alter-

Venlig hilsen
Kresten Thue Andersen og
Funder Plejecenter

Nytårsdags gudstjenester
Mandag den 1. januar
kl. 14.00 i Funder Kirke og
kl. 16.00 i Kragelund Kirke

Vi træder ind i det nye år og fejrer nytårsdag, og vi skal måske
høre et par musikalske indslag.

Bagefter er der kaffe og småkager i våbenhuset.

Konfirmanderne indbyder menigheden
Søndag den 28. januar
kl. 16.00 i Funder Kirke
Søndag den 4. februar
kl. 16.00 i Kragelund Kirke

8

På disse to søndage er
formiddagens højmesse
henlagt til eftermiddagen. Vi
håber, at mange har lyst til
at deltage, ældre som unge,
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når konfirmanderne sætter
deres præg på gudstjenesterne. Der er kaffe og
sodavand til alle bagefter.

Særlige gudstjenester/Foredrag og møder

Den 12. dag i julen
Helligtrekongers aften i Kragelund
Fredag den 5. januar
kl. 19.00 i Kragelund Kirke
Voksenkoret synger, og præsten kommer med fortælling.
Vi brygger videre på traditionen med helligtrekongersaften i kirken med efterfølgende fortælling og hygge i
konfirmandstuen.

Har du en fortælling, er du
velkommen til at komme og
dele den.
Kom og hør en vinterfortælling – og foreslå en sang –
præsten og de frivillige laver
gløgg.
Vel mødt!

Familie-Jule-Koncert
Tirsdag den 28. november
kl. 16.30-17.15 i
Funder Kirke
Kom og oplev julesang og
julestemning i kirken, når
børn og voksne fra lokalområdet synger julen ind sammen.
Ved denne koncert bliver
der mulighed for at opleve
Julebørnekoret. Et kor samlet
til lejligheden med en flok
skønne børn fra 1. og 2.
klasse på Funder Skole.
JuleBørnekoret er blevet til
i et fint samarbejde mellem
Funder Skole, Funder Kirke og
frivillige korledere.
Gennem fem uger har børnekoret sunget, danset og øvet
sig flittigt, og nu bobler det i
os for at vise, hvad vi har lært.
Børnekoret vil både synge
alene og sammen med kirkens
Voksenkor, som også er med.

Det bliver en koncert med
rigtig mange sangere.
Alle skal være meget velkomne i kirken denne eftermiddag.
Vi glæder os til at se Jer.
Glade sanghilsner fra
JuleBørnekoret
Voksenkoret
Benthe Rasmussen,
Anna Marie Dyreby og
Bo Kirkegaard
Ved Familie-Jule-Koncerten
samles der ind til fordel for
julehjælpen i Kragelund og
Funder sogne.
Hvad der bliver lagt i kirkens
indsamlingsbøsse går til dette
formål.

Gudstjenester
i julen
Juleaften, søndag 24. december kl. 11.00 i Funder.
Denne første gudstjeneste
juleaften er særligt for børn
og familier (De øvrige er
kl. 12.30 og 15.00 i Funder og
kl. 13.30 og 16.00 i Kragelund).
Juledag, mandag 25. dec. hvis
du ikke deltager juleaften, så
er juledag også stemningsfuld
med musikindslag, sang og
rum til eftertanken, og hvor er
alle velkomne kl. 9.30 i Funder
og kl. 11.00 i Kragelund.
2. juledag, tirsdag 26. dec.
kl. 10.30, som fejres på plejecenteret i Kragelund, er for
hele sognet.

Der er også mulighed for at
indbetale via MobilePay til
nummeret 29055
Skriv meget gerne "julehjælp" i beskeden til modtager.
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Foredrag og møder

At vinde over sig selv
Onsdag den 22. november
kl. 19.30 i
Sejling Sognehus
Film og foredrag med Louise
Adrian om Fangekoret

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 Funder
menighedsråd

Højskoleeftermiddage i Kragelund
Oplysende og slagfærdige foredrag. Kom og vær med. Alle er velkomne!

10

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,
3029 0843 eller Niels Blauenfeldt, 8686 7410.

med på nogle julesange, og
måske bliver der tid til en lille
historie undervejs? Kvartetten
består af Mette Thue Andersen, sang og guitar, Kresten
Thue Andersen, bas, Hanse
Jensen, saxofon, og Asger
Pallesen, klaver. Højskoleeftermiddagene serverer kaffe
med brød til alle ved dette
julemøde.

Mandag den 4. december
Asger Pallesen + musikalske
venner
Vi kommer ind i julemåneden
med fuld musik, når „Præstefruens Favoritter“ kommer på besøg og serverer
en omgang swingende
julejazz. Undervejs bliver
der lejlighed til at synge

Mandag den 15. januar
Jens Grøn, Virklund
Fortæller om gamle strygeinstrumenter og giver smagsprøver på musikken og spiller
til fællessang.
Jens Grøn har trådt sine
barnesko i Kragelund og har
mange erindringer fra sin
barndom i præstegården.
Efter et aktivt liv som højskoleforstander har han nu
i mange år rejst rundt med
violinen og sunget og spillet
til fællessang fra Højskolesangbogen. I år vil han også
tage nogle andre strygein-
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strumenter med, som han
kan fortælle om og spille på.
Mandag den 29. januar
Hans Erik Christiansen,
Kragelund
”Det vestlige Canadas
ikoner.”
Hans Erik fortæller og viser
billeder fra en tur i autocamper til det vestlige Canada
sammen med morfar og
3 børnebørn. Canada har
storslåede scenerier med
storbyoplevelser ud over
det sædvanlige, dybe skove,

Foredrag og møder

4 dage mest i Reykjavik og
derefter om hovedmålet
Østgrønland med ophold i
Tasiilaq. Desuden om mange
besøg i Nuuk hvor Else har
besøgt sin datter med familie.
Vi har en del billeder, vi kan
vise om den særprægede
natur og de livsvilkår, grønlænderne lever under.
Arr.: Kragelund Sogns menighedsråd, kontakt Ellen Blauenfeldt, 3029 0843 eller Niels
Blauenfeldt, 8686 7410
buldrende floder og brusende
vandfald, blikstille turkisfarvede søer og fantastiske
bjergformationer og gletsjere.
Mandag den 12. februar
Birgitte Breiner, Hornslet
Formand for foreningen Danske Krigsbørn Birgitte Breiner
fortæller om "Mit liv som
tyskerunge".
“Mit liv som tyskerunge”. I
1949 råbte børnene på gaden
"tysker-unge" efter mig. Jeg
undrede mig og spurgte min
plejemor, hvad det betød.

Hun slog det hen, og jeg fornemmede tydeligt, at jeg ikke
skulle spørge mere. I 1987
fandt jeg min mor, og vi havde 15 gode år sammen. Hun
var meget ærlig og fortalte
usentimentalt sin historie om
den forbudte kærlighed med
en tysk soldat i 1944/45.
Mandag den 26. februar
Else Krog og Bent Søndergaard
Fortæller og viser billeder fra
rejser i Grønland.
Vi fortæller om vores oplevelser på Island, hvor vi havde
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13.30 KTA
16.00 KTA

Søndag d. 24.

Søndag 4.

Februar

Søndag 28.

Søndag 21.

Søndag 14.

16.00 KTA 7)

11.00 KTA

19.00 KTA 5)

Fredag 5.

Søndag 7.

16.00 KTA 4)

Søndag 1.

Januar

Lørdag d. 31. dec

Tirsdag d. 26.

11.00 KTA
10.30 Kragelund
Plejecenter KTA

8.00 KTA
Kragelund
Skole

Onsdag 20.

Mandag d. 25.

15.00 KTA 3)
Ni læsninger

10.00 KTA 2)

14.00 KTA 1)

Kragelund

Søndag d. 17.

Torsdag 14.

Tirsdag 12.

Søndag d. 10.

Søndag d. 3.

December

Søndag 26.

November

Dato

14.00 MG
Ni læsninger

Serup

16.00 KTA 7)

9.30 KTA

13.30 KTA 6)

14.00 KTA 4)

11.00 NN

9.30 HMK

11.00 HMK

11.00 KTA
familiegudstjeneste 13.00 HMK
12.30 KTA
15.15 HMK
15.00 KTA
9.30 KTA
9.30 HMK

13.00 KTA 3)
Ni læsninger

11.00 ES

11.00 KTA

10.00 KTA
Fangekoret

Funder

9.30 NN

11.00 HMK

9.30 HMK

14.00 HMK

11.00 HMK

14.00 HMK
16.15 HMK

10.00 HMK
Skolejul –
Lemming
Friskole

9.30 HMK

Lemming

11.00 MG

9.30 MG
Kirkekaffe

14.00 MG

9:30 MG

14:00 MG
16:15 MG

12.30 MG
Skægkær Skole

9.15 dagpleje
10.00
børnehave MG

9.30 ES
Kirkekaffe

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 MG
Kirkekaffe

11.00 MG

15.30 MG

11:00 MG

13:00 MG
15:15 MG

16.00 MG
Ni læsninger

11.00 HMK

Sinding

Seksagesima

Septuagesima

Sidste. søn. ef. H3K

2. søn. ef. H3K

1. søn. ef. H3K

H3K-aften

Nytårsdag

Nytårsaftens-dag

2. Juledag

Juledag

Juleaften

3.s.i advent

2.s.i advent

1.s.i advent

Kirkeåret

11.00 MG

9.30 KTA
Kirkekaffe
9.30 KTA
Kirkekaffe

11.00 KTA
9.30 NN

11.00 NN
11.00 KTA

9.30 MG
Kirkekaffe
9.30 MG
Kirkekaffe

11.00 MG
1. søn. i fast
2. søn. i fast

Fastelavn

1)
2)
3)
4)

Torsdag den 30. november kl. 10.30 ved Kresten Thue Andersen
Lillejuleaften, lørdag den. 23. december kl. 14.30 ved Kresten Thue
Andersen
Torsdag den 25. januar kl. 10.30 ved Kresten Thue Andersen
Torsdag den 22. februar 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.

indfries. Heldigvis er dog Helle Margrethe Krogh konstitueret i den ledige stilling indtil udgangen af januar, hvor det forventes at en ny præst i
Serup og Lemming sogne indsættes. Som det fremgår af gudstjenestelisten er Mette Glowienka tilbage fra veloverstået barsel og ferie den 12.
december.

Bemærk: Den fælles forhåbning i pastoratet om, at der midt på efteråret kunne indsættes en præst i Serup og Lemming kunne desværre ikke

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter:

Onsdag den 29. november kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen
Anden juledag, tirsdag den 26. december. 10.30 ved Kresten Thue
Andersen
Onsdag den 31. januar kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen
Onsdag den 28. februar kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen

5) Voksenkoret medvirker og efter gudstjenesten er der samvær i konfirmandstuen
6) Nytårsgudstjeneste, særligt med Funder Seniorer
7) Konfirmanderne medvirker, alle er velkomne

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter:

Små konfirmander medvirker med juledrama
Krybbespil i samarbejde med Børnehaven. Alle er velkomne
Konfirmander og lokale sangere medvirker
Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager i våbenhuset

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 25.

Søndag 18.

Søndag 11.

Foredrag og møder

Vinterhøjskole i Lille Hids Pastorat

"Livshjælp og
dødshjælp"
Alle er velkomne, og vi håber
på tre gode dage og nogle
spændende samtaler.
Onsdag den 7. februar
kl. 19.00 i
Sejling konfirmandstue
Sygehuspræst og samfundsdebattør Preben Kok
"Slip livet løs"
Diskussionen om aktiv dødshjælp er vokset frem i takt
med, at lægevidenskaben har
fundet nye og bedre muligheder for at holde syge mennesker i live. Disse nye og
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bedre muligheder passer fint
til det ønske, der i de sidste
50 år har vokset sig stærkere
og stærke: Vi mennesker skal
kunne kontrollere vores liv.
Vi er nu kommet til et punkt,
hvor flere og flere erkender, at
dette ønske gør os syge - ikke
mindst i form af stress, angst
og depressioner. Foredraget
vil pege på de bevægelser der
i øjeblikket er i samfundet i
retning af, at vi vender tilbage
til mere naturlige tilstande.
Kirken spiller i denne forbindelse en central rolle. Hvordan?
Preben Kok er 67 år, højt
værdsat sognepræst, ba-
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nebrydende indsats som
sygehuspræst og underviser i sjælesorg samt været
toneangivende stemme i den
offentlige debat.
Onsdag den 21. februar
kl. 19.00 i
Kragelund konfirmandstue
Filmaften ”Stille hjerte”
Vær med til filmaften i Kragelund, når vi ser en film, der
vækker til eftertanke og samtale. Titlen er "Stille hjerte",
og filmen er instrueret af
Bille August, 2015. Og vi skal
dertil smage et tilsvarende
glas vin.
Plottet kort fortalt: Bedste-

Foredrag og møder

moderen Esther, der er ramt
af ALS har i samråd med sin
mand og to voksne døtre
valgt at gøre en ende på livet.
Dagen før det skal ske, samler
hun hele familien til en hyggelig julefest, der afslører
gamle konflikter, men også
giver en livsbekræftende
afklaring.
Lørdag den 10. marts
kl. 9.30 - ca. 12.30 i
Serup konfirmandstue
”Aktiv dødshjælp eller et
spark til livet?”
ved højskolelærer og teolog
Michael Pedersen
Program: kl. 9.30 rundstykke
og kaffe – 10.00 Foredrag
– 11.30 kaffe igen – 12.00 Afsluttende samtale og opsamling på Vinterhøjskolen med
kort oplæg fra værterne, de
lokale sognepræster Kresten
Thue Andersen, Mette Glo-

wienka og deres nye kollega.
Debatten om aktiv dødshjælp
dukker op med jævne mellemrum. Angsten for smerte i
livets sidste dage er reel. Men
i dag kan man smertelindre
så meget, at den døende ikke
oplever store smerter. Derfor
er udsagn som "Det er uværdigt at ende som grøntsag",
med til at skabe det massive
flertal i befolkningen, som går
ind for aktiv dødshjælp. Stille
glider debatten fra at handle
om en forkortelse af livet på
et par dage, til rettighed til
at vælge livet fra, hvis man
bliver en grøntsag.
Hvad vil det egentligt sige at
være en grøntsag? Medierne
fortæller den ene dag om en
kvinde, som pga. diagnosen
ALS har valgt at tage til Belgien for at afslutte livet. Et par
dage efter bringes historien
om den berømte fysiker, som

har haft ALS i 10 år og er
totalt afhængig af hjælp, men
insisterer på, at han har både
et godt og værdigt liv.
Handler debatten om noget
helt andet? Handler den om,
at nogle mennesker har svært
ved at forholde sig til livet,
som det udfolder sig på godt
og ondt? Andre derimod kan
se muligheder, selv i et liv
med afhængighed.
Michael Pedersen er teolog
og arbejder i dag som højskolelærer og informationsmedarbejder på Egmont Højskolen. Om sig selv siger han:
"Jeg er født spastiker, dermed
har jeg en lang erfaring med
et liv med handicap".
Vel mødt
Aktivitetsudvalg og præst
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Foredrag og møder

Danske Seniorer Funder
Onsdag den 22. November
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Penge lugter
Tolder Per Andrén fra Lemming fortæller om sit arbejde
med bl.a. at opsnuse penge.
Han snuser dog ikke selv - det
gør hans hund Midas, som er
en Danmarks 3 pengehunde.
Måske har du mødt Per og
Midas i Billund Lufhavn. Per
har været tolder siden 1984
og har nået at pensionere 3
narkohunde.
Onsdag den 6. december
kl. 11.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Julefrokost
Invitaton udsendes særskilt
Søndag den 7. januar
kl. 13.30 i Funder Kirke
Nytårsgudstjeneste i Funder
Kirke
Præst: Kresten Thue Andersen.
Bagefer er der hyggelig sammenkomst og kaﬀe i Forsamlingshuset.
Onsdag den 17. januar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
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.
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Onsdag den 31. januar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Tulipaner og Holland
Arne Doktor fra Ans fortæller
om Hollands tulipaner og de
mange andre spændende og
ﬂotte ting, som landet byder
på.
Hvis der er stemning for det,
arrangeres en tur tl Holland
sidst i april, med Arne Doktor
som rejseleder.
Onsdag den 14. februar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Generalforsamling
Forslag skal være formanden i hænde senest trsdag 6.
februar.
Efer generalforsamlingen spiller vi på 6‘eren.
Husk en lille pakke.
Kaﬀe & lagkage - gratis
Onsdag den 28. februar
kl. 13.30 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Danmarkshistorie og røverhistorier
Med sin erfaring som landmand, journalist, arrangør af
kultur- og oplevelsesrejser,
arbejde i Egypten og Canada, og 25 år som direktør i
andelsbevægelsen, vil Jørgen
Lund Christansen fra Vestermølle bl.a. fortælle om
Vestermølle og andelsbevægelsen.
Det krydres med danmarkshistorie og nogle røverhistorier.
Mon ikke også vi får nogle
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historier ude fra ‚den store
verden‘.
Tirsdag den 13. marts
kl. 19.00 i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Klitdrengene
Klitdrengene fra Hvide Sande
giver os suset fra Vesterhavet.
De synger om livet ved det
hav, som både kan være utrolig smukt og overordentligt
barskt. De har måske ladet sig
inspirere af Fisker Thomas og
Tørfsk.
Spænd sydvesten og få denne
festlige afslutning på sæsonen.
Kaﬀe og kage 50,-

Koncerter

Julegospel i Lemming Kirke

Søndag den 10. december
Kl. 19.30
Lydiah Wairimu og hendes
koncertkor synger julen ind i
Lemming Kirke med swingende gospelmusik.
Lydiah Wairmu bliver beskrevet som "den lille kvinde med
den store Stemme". Hendes
måde at synge på er energisk
og dynamisk, hendes optræden er varm og medrivende.
Lydiah har tidligere gæstet
Lille Hids pastorat, hvor hun
afholdt en workshop i Serup
kirke og gav sangere såvel
som publikum en fantastisk
oplevelse.
Lydiah er født i Kenya og
uddannet på konservatoriet i
Nairobi. I 1996 flyttede hun til

Danmark og har siden været
korleder i mange byer rundt
i Jylland. Hun har optrådt
med diverse pianister og
bands, lavet workshops og
optrædener rundt i Danmark,
har medvirket i TV programmer og turneret i udlandet.
For tiden er hun leder af ni
gospelkor i Jylland.

tenst samarbejde med Lydiah
gennem de sidste 2 år.
Vel mødt til en festlig musikaften i kirken
Gratis entré
Karen-Minna Nielsen

Lydiah Wairimu gospelkor
er udpluk af de bedste korsangere, Lydiah har i Jylland.
Vi skal høre korets koncertrepertoire, som spænder vidt –
lige fra traditionelle spirituals,
gospelklassikere til den nyere
musik inden for gospelgenren.
Koret akkompagneres
denne aften af pianist James
Khanyanan, der kommer fra
Sydafrika og har haft et in-
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Koncerter/Menighedsråd

Nytårskoncert med Wiener-Expressen
Onsdag den 3. januar
kl. 19.30 i Funder Kirke
Funder Kirke byder det nye år
velkommen med en nytårskoncert i bedste klassisk
stil med et festfyrværkeri af
skønne musikstykker.
Ved koncerten er der mulighed for at opleve WienerExpressen, som igen lægger
vejen forbi Funder, for at spille
op til nytårsfest. Programmet
byder blandt andet på musik
af Lumbye, Gade og Strauss.
Wiener-Expressen besøgte
Funder Kirke første gang for
et par år siden, hvor de be-

gejstrede os med deres fine
spil. Så vi ser frem til igen at
kunne byde dem velkommen
hos os.
De fem dygtige og erfarne
musikere kommer alle fra
Aarhus-området.
Der er gratis adgang til koncerten.
Efter koncerten byder menighedsrådet på et stykke kransekage og et glas boblevand i
våbenhuset.
Vi håber, at rigtig mange har
lyst til at mødes i kirken til en
god musikalsk start på det
nye år.

Vel mødt!
Bo Kirkegaard

Dåbskluden
Barnet kan få en klud i
dåbsgave i Funder kirke
I mange sogne har man
besluttet at strikke dåbsklude,
som familien kan få med
hjem, som et minde om dåben. Dette gode initiativ vil vi
gerne bakke op om, også for
at understrege, at dåb er en
dåb ind i et fællesskab.
De første dåbsklude blev givet
til Lykke og Viktor, der blev
døbt i Funder Kirke søndag
den 10. september.
Når et barn bliver døbt i
Funder Kirke, vil det få tørret
hovedet med en dåbsklud
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strikket af en af kirkens egne
strikkere. Ideen kommer fra
Djursland, hvor en sognepræst, har taget initiativ til
at udvikle denne gave fra
menigheden til dåbsbarnet.
Derfor har menighedsråds-
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medlem Benthe Rasmussen
strikket de dåbsklude, der
blev givet denne søndag.
Hvis du har lyst til at være
med til at strikke eller hækle,
kan du kontakte Kresten eller
Benthe.

Menighedsråd

Nyt fra Funder menighedsråd
Når dette læses er punkterne
2 og 3 i nedenstående oversigt fra oktober 2014 gennemført, ligesom ejendommen nr. 56 er overtaget.
Punkterne 1 og 4 er som
menigheden bekendt allerede
gennemført.
I nærmeste fremtid - 2017/18
- forventes punkterne 5, 6 og
7 endeligt gennemført.
Herefter resterer , som beskrevet i punkterne 8 og 9,
opførelse af det nye Kirkehus
med kirkesal.

Udbygningens skematisk
forløb:
1.	Opkøb af ejendom Funder
Kirkevej nr. 58.
2.	Indretning af graverfaciliteter samt fælles teknikrum
og kirketoilet (handicapegnet) i maskinhuset.
3.	Etablering af varmeledning
fra nyt teknikrum til kirke,
og tilslutning af fjernvarme.
4.	Flytning af sognehusfunktionerne fra det
eksisterende kirkehus til
hovedbygningen ved nr. 58
(midlertidigt).
5.	Nedrivning af eksisterende

kirkehus nr. 54 inkl. graverens lille garagebygning
m.v.
6.	Etablering af udvidet
parkeringsplads for kirken
- evt. i midlertidig reduceret størrelse afhængig af
tidspunkt for:
7.	Opkøb og nedrivning af
ejendom nr. 56.
8.	Etablering af ny sognegård
- evt. etapevist.
9.	Nedrivning af eksisterende
hovedbygning nr. 58 og
færdigetablering af forplads m.v.
Mette Hahn-Pedersen

Konfirmander på efterårsvandring
historie genfortalte eleverne
på mangfoldige måder,
og sådan nærmede de sig
forståelse af bogens bibelske
rødder. Turens sidste post lå
ved lejrpladsen på Skeldalvej
syd for Kragelund, hvor den
stod på vandpost og ristede
hotdogs.
De lokale lærere og præsten
vandrede med konfirmanderne fra skolen i Funder
langs hærvejen nordpå mod
Bølling Sø. Alle havde vi læst
Bent Hallers bog "Neondrengens profeti". Denne
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Menighedsråd

Takker af ved Kragelund Kirkegård
Mere end 50 år
Efter mere end 50 år på
arbejdsmarkedet er det tid at
sige farvel!
Der er nogle, der fejrer jubilæum på jobbet, 25 år eller
mere, sådan blev det aldrig
for mig – og heldigvis for det,
for så var jeg nok ikke kommet på kirkegården i Kragelund, altså over jorden.

Jeg startede mit arbejdsliv
1.juli 1967 som arbejdsdreng
ved en tømrer; derefter blev
det landbrugsmedhjælper,
uddannelse som klejnsmed
med vægte som speciale; jeg
har kørt landet rundt for at
kontrollere vægte sammen
med Justervæsenet (Toldvæsenet), fremstillet staldinventar og betonvaremaskiner,
undervist vietnamesiske bådflygtninge på Oustruplund,
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været projektleder på Silkeborg Produktions Højskole,
landmand med 80 malkekøer,
pedel på Kornmod, daglig leder af museet Præstehaugen i
Vium og Høgdal i Salten Skov,
gravermedhjælper i Hørup,
og de seneste seks sæsoner
ved Kragelund Kirke.

Hermed tak til Dorthe og alle
øvrige ansatte ved kirken, tak
til menighedsrådet, både det
nuværende og det forrige, tak
til alle jeg mødt i mit daglige
virke i kirken og på kirkegården, det er en tid, jeg vil
mindes med glæde.
Knud Haugaard-Hansen

Årsagerne til mine jobskift
har været forskellige, men
hver gang er jeg blevet grebet af engagement og nysgerrighed efter at lære noget
nyt, sådan var det også, da
jeg kom til kirken i Kragelund.
Det har været utroligt givende at lære kirken at kende
som ansat og at arbejde
sammen med så mange
faggrupper: præst, organist,
kirkesanger, kordegn, bedemand og stenhugger, men
det bedste er og har været
samarbejdet og samtalerne
med de besøgende på kirkegården, både i det daglige og
i de svære stunder. Jeg tror,
at de daglige snakke med
besøgende på kirkegården er
det, jeg kommer til at savne
allermest.
Men nu er det slut, og jeg
glæder mig meget til at få
mere tid til mine hobbyer,
fåreavl, frugttræer, fremstilling af æblemost og cider,
ølbrygning, slægtsforskning,
lokalhistorie og meget andet,
men allermest mere tid til
Kirsten og vores syv, snart
otte børnebørn.
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Tak til Knud
Jeg vil gerne sige Knud tak
for de år, han har været
gravermedhjælper hos os i
Kragelund. Vi har alle haft stor
glæde af hans rolige, venlige
væremåde og af hans gode
arbejde. Det har været en
fornøjelse at arbejde sammen
med Knud. Jeg vil komme til
at savne hans mange gode
ideer og håndværksmæssige
færdigheder. Jeg vil ønske
Knud et godt langt otium
med gang i mange ting hjemme på gården. Jeg er sikker
på, at Knud ikke kommer til at
kede sig. Tak, Knud.
Graver Dorthe Træholt

Menighedsråd

Præstegården 100 år
På den skæve trappesten ved
den gamle præstegård står to
familier. Den første familie, fotograferet i 1920, med Pastor

Den gamle præstegård 1920 – Christian Rasmussen - Fru pastor Sick
- Pastor Sick - Kirstine Skæmt - Henry
Haarup - Ida Mogensen - Karl Mogensen (karetmager) - Hunden Svend.

Sick i døren. Den anden familie fotograferet ved samme
trappesten i august 2017 er
en af Kragelunds lokale familier, som hér lader sig fotografere og citere. Det er denne
bygning, som blev til forpagterbolig i præstegården, og
hvor i dag FDF holder til.
"Komtessen" er vor Guvernante
Marlene Bøjlesen, en Frøken af god
Herkomst, som det vist fremgik af
hendes Paaklædning. Det var et
udsøgt Traktement og forbilledlig
Underholdning, der præsenteredes,
om end min Deltagelse i Klezmer
Dansanten nær havde kostet mig et
Fald i mine Skørter.

Eders Fru Elektriker Niels
Kofod-Nielsen
Andre historiske billeder kan
ses på Kragelund Sogns lokalhistoriske forenings hjemmeside.

Menighedsråd og lokalt
MobilePay
Brug MobilePay når du skal
betale for babysalmesang,
børnekirke eller julehjælp til
kirkekassen i
Kragelund Sogn: Nummeret
er 29055.
Funder Sogn: Nummeret er
32651
Skriv også formålet med indbetalingen.
På forhånd tak!
Venlig hilsen
Annette Öhrström
Kasserer, Kragelund Menighedsråd

Julen er nær
Bidrag til julehjælp
Vi får flere henvendelser om
julehjælp fra familier i
sognet, som ønsker at fejre
højtiden, men som ikke har
mange midler at gøre med.
De anmoder derfor kirken om
økonomisk støtte.
Fra kirken vil vi gerne hjælpe på en meningsfuld måde
– ved at formidle støtte.

Vil du bidrage, så kan du
sætte ind på kirkens konto og
skriv ’julehjælp’
Kragelund Sogn: MobilePay:
29055
(eller Konto: reg. 7170 konto
2528986)
Venlig hilsen
Menighedsrådene i Funder og
Kragelund og præst Kresten
Thue Andersen

Vi tror, at mange i Kragelund
og Funder gerne vil hjælpe til
lokalt.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Liam Grimstad Borghus........................................09/07-2017
Nohr James Farsø Them......................................20/08-2017
Edith Ørts Clemmensen.......................................27/08-2017
Victor Valter................................................................10/09-2017
Lykke Kjær Johnsen................................................10/09-2017
Siv Vijayam Duch.....................................................17/09-2017
Ask Martin Buhl.........................................................24/09-2017
Nohr Holm Øllgaard...............................................08/10-2017
Lucas Grabovac Haulrik........................................08/10-2017
Asger Norup Poulsen.............................................08/10-2017
Nicoline Elva Juhl Berg.........................................08/10-2017

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

Vielser og velsignelser
Maria Eugenia Serrano Mugica og
Kim Pape Kristensen............................................... 22/07-2017
Sandra Dahl Jepsen og
Kasper Dahl Jepsen ...............................................05/08-2017
Helene Rosenkvist Blohm Larsen og
Rasmus Rosenkvist Blohm Larsen..................19/08/2017
Mette Gadgaard Larsen og
Nanna Gadgaard larsen........................................19/08-2017
Christina Mikkelsen og Jan Mikkelsen...........09/09-2017

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke

Bisatte/begravede
Hans Bracht Stenholt.............................................07/06-2017
Jørgen Bent Jensen................................................13/06-2017
Jacob Rudolph Ildensborg-Hansen................16/06-2017
Hansine Petrea Fruerlund....................................17/06-2017
Ruth Overgaard.........................................................23/06-2017
Mabel Britten Josee Gaardsvig.........................07/07-2017
Elly Laursen.................................................................08/07-2017
Anna Marie Bentsen Holst...................................12/07-2017
Tove Marie Andersen.............................................29/07-2017
Inga Andersen...........................................................02/08-2017
Lydia Jensen...............................................................05/08-2017
Laura Sørensen.........................................................07/10-2017
Otto Clausen..............................................................20/10-2017
Jens Heine Overgaard...........................................24/10-2017
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Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke

Diverse info

Kragelund

Funder

Sognepræst

Kresten Thue Andersen
Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg · Tlf. 5115 2766 · mail: kta@km.dk

Sognepræst

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

Organister

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg, mobil: 2939 8044
Mail: fk.organist@gmail.com
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Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Jul i Legestuen, Kragelund Kirke
Jul i Legestuen, Funder Kirke
Musikalsk Legestue, Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue, Funder Kirke
Første søndag i advent - familiegudstj.
Jul for børn
Babysalmesang, Hold 1
Babysalmesang, Hold 2
Børnesang og Brunch
Børneteater

Dato...................... Side
29. november................5
5.-6. december.............5
11. januar (1/8)..............5
Starter op i april...........5
3. december...................5
12. december................5
10. januar (1/8)..............6
11. april (1/8)...................6
20. januar........................6
24. januar........................ 7

Særlige gudstjenester
Koncert-gudstjeneste med "Fangekoret"
De ni Læsninger
Jul hos familiens ældste
Nytårsdags gudstjenester
Konfirmanderne indbyder menigheden
Den 12. dag i julen

26. november................ 7
17. december.................8
23. december................8
1. januar...........................8
28. januar (1/2)..............8
5. januar...........................9

Foredrag og møder
Familie-Jule-Koncert
At vinde over sig selv
Højskoleeftermiddage i Kragelund

Vinterhøjskole i Lille Hids Pastorat

Danske Seniorer Funder

Koncerter
Julegospel i Lemming Kirke
Nytårskoncert med Wiener-Expressen

28. november...............9
22. november.............10
4. december................10
5. januar.........................10
29. januar......................10
12. februar....................10
26. februar....................10
7. februar.......................14
21. februar....................14
10. marts........................15
22. november.............16
6. december................16
7. januar.........................16
17. januar.......................16
31. januar.......................16
14. februar.....................16
28. februar....................16
13. marts........................16
10. december .............17
3. januar .......................18

