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Redaktionen

Kirken

Biblioteket i Alexandria og Kragelund
Som ung rejste jeg i Egypten
med en veninde og en lille
bitte utilstrækkelig guidebog.
Da vi var i Cairo, så det ud
som om der ikke var langt til
Alexandria ude ved kysten.
Nuvel, det var der. Byen var
flot, da vi endelig nåede
frem, og nu skulle vi se det
sagnomspundne bibliotek
i Alexandria. Dvs. det nedbrændte. Man siger, det var
det største bibliotek i verden
i oldtiden, og alt var skrevet
på pergament. Den lokale og
muligvis tvivlsomme guide
viste os noget, som HELT
sikkert var rester af biblioteket
i Alexandria. Senere har jeg
hørt, at man er i tvivl om beviserne for, hvor biblioteket lå,
og muligvis var der to. Men
den lokale guide var bestemt
ikke i tvivl om noget. Vi skulle
ned i en skakt, for den var jo
ikke brændt. Der var fugtigt,
mørkt og ingen bøger, og
vi var lidt i tvivl om det her
bibliotek i Alexandria.

Guidebogen var for tynd
til i virkeligheden at kunne
fortælle os noget, guiden
forstod vi ikke, og internettet lå ude i fremtiden. Der
stod vi i noget, som de lokale
påstod var de jordiske rester
af oldtidens største bibliotek,
og så kunne vi ikke skaffe os
viden om, hvad det var vi så,
hvilken betydning det havde
haft, og om ruinen var ”fake”.
Var der overhovedet noget
tilbage af biblioteket? Eller
ville de bare tjene penge på
os eventyrlystne turister?
Sådan gik vi rundt i Alexandrias gader og undrede os
over, hvad det var vi havde
set.
Og sådan kan man også gå
rundt i Kragelunds gader og
undre sig. Findes Silkeborg
Bibliotekerne? Hvor ligger
de? Hvornår er der eventuelt
åbent, og har de også Play
Station 4, strikkeopskrifter,
Alt i Håndarbejde, bilblade,
DVD’er, lydbøger og CD’er?

Heldigvis findes ideen om
folkeoplysning og behovet for
at søge inspiration og relativ
objektiv viden om alt mellem
himmel og jord, gode bøger
til de små og de store, modeog fagblade til de travle – og
lydbøger til de svagtseende.
På Silkeborg Bibliotekerne har
de noget for de fleste, og med
internettets mange mulighe
der som Silkeborgbib.dk og
app’en "Biblioteket", kan man
få det hele leveret til Krage
lund Bogcafe, som befinder
sig på Plejehjemmet. Har du
ikke hørt om det, så spørg din
nabo. Du kan også kigge forbi
i bogcafeen alle dage kl. 8-21
næste gang du går og undrer
dig over livet og verden på
gaderne i og omkring Krage
lund.
Du kan støtte bibliotekets
”afhentningssted” i Kragelund
Bogcafe ved at bruge det og
søge inspiration, underholdning og viden.
Mette Thue Andersen

Det sker i Kirken | December · Januar · Februar 2019

3

Børn & unge

Musikalsk Legestue
Jul i Legestuen

Musikalsk Legestue i 2019

Musikalsk Legestue
i Funder Kirke
Nye forløb starter op i april
2019. Datoerne kan ses i det
næste kirkeblad.

Formiddage i kirken med
særlig julestemning for de 1-4
årige.
Her tænder vi juletræet,
synger nogle af vores fine julesange og oplever historien
om Jesus-barnet i krybben.
Jul i Legestuen foregår i Funder Kirke på følgende dage:
Tirsdag den 4. december
kl. 9.30.
Torsdag den 6. december
kl. 9.30.

I foråret 2019 indbyder vi igen
til nye forløb med Musikalsk
Legestue i begge kirker:
Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke

Musikalsk Legestue er et
åbent tilbud til alle 1-4 årige
i begge sogne, uanset om
man kommer sammen med
dagplejen, vuggestuen eller
sammen med mor, far eller
en anden voksen.
Bo Kirkegaard

Vi mødes i Kragelund Kirke
5 torsdage:
Første gang er:
Torsdag den 10. januar.
Sidste gang er:
Torsdag den 7. februar.
Alle gange er det kl. 9.15-10.00.

Deltagerbetaling
Menighedsrådene har besluttet, at der ikke længere
skal betales for deltagelse i
Babysalmesang og Musikalsk
Legestue i Kragelund og
Funder kirker.
I stedet opfordrer vi til, at
man giver et frivilligt bidrag
til julehjælpen i Kragelund og
Funder sogne.
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Julehjælp
Vi får hvert år flere henvendelser om julehjælp fra familier i sognene, 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.
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Vil du bidrage, så kan du
indbetale et beløb på kirkens
konto:
Mobile Pay: 29055 eller Konto: reg. 7170 konto 2528986
Skriv gerne "julehjælp" i
besked til modtageren.
Kragelund og Funder
Menighedsråd

Børn & unge

Babysalmesang
... en stund med nærvær, sang og musik for babyer i alderen 0-12 måneder.
Hold 2:
8 tirsdage i Funder Kirke.
Tidspunktet er fra kl. 11.15-ca.
11.45. (Der er kaffe og hygge i
Kirkehuset fra kl. 11.45).
Første gang er: Tirsdag den
9. april.
Sidste gang er: Tirsdag den
11. juni.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 16 og uge 20).
Tilmelding til Babysalmesangen sker til organist Bo
Kirkegaard, tlf/sms. 2939 8044
eller fk.organist@gmail.com
Programmet varer ca. en
halv time, og mens vi synger
og leger med børnene, så
inddrages både bevægelse
og forskellige rekvisitter som
farvede tørklæder, sæbebobler, rasleæg og klokkespil.

Sidste gang er: Torsdag den
28. februar.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 7).

Bo Kirkegaard

Forløbet er på 7 - 8 gange,
og det ledes af organist Bo
Kirkegaard.
I første halvdel af 2019 kan
vi tilbyde to hold fælles for
Kragelund og Funder kirker:
Hold 1:
7 torsdage i Kragelund Kirke.
Tidspunktet er fra kl. 11.15ca. 11.45 (Der er kaffe og
hygge i Konfirmandstuen fra
kl. 11.45).
Første gang er: Torsdag den
10. januar.
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Børn & unge

Sigurd Barrett synger med 2. og 3. årgang
- vær med!
Op mod jul vil eleverne på 2.
og 3. årgang på vores skoler
modtage mere information
om, hvordan øvningen kommer til at foregå på deres
skole.
Her vil der også være oplysninger om, hvordan man
tilmelder sig til projektet.
Vi er stolte over, at det er lykkedes at få Sigurd Barrett til
at lægge vejen forbi Lille Hids
Pastorat.
Sigurd er kendt for at formidle sang og musik med
stort overskud og engagement. Så der venter både de
syngende børn og publikum
en stor oplevelse, hvor musik
og sang blandes med sjov og
alvor.

En stor oplevelse venter,
når eleverne på 2. og 3.
årgang på skolerne i Lemming, Skægkær, Kragelund
og Funder får mulighed for
at mødes og synge sammen
med Sigurd Barrett ved en
stor koncert onsdag den 13.
marts 2019 kl. 16.30 i Serup
Kirke.
Det er kirkerne i Lille Hids Pastorat, som er gået sammen
om dette projekt.
Med projektet ønsker vi i fællesskab at sætte fokus på kor-
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sang for børn, og vi ønsker at
sætte fokus på samarbejdet
mellem kirkerne og på samarbejdet mellem kirkerne og
skolerne.
Projektet støttes økonomisk
af Silkeborg Provsti.
Som optakt til koncerten i
Serup Kirke vil der ude på de
lokale skoler blive inviteret
til et forløb, hvor eleverne
øver en række sange, som
skal synges sammen med
Sigurd Barrett ved koncerten.
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Vi håber, at rigtig mange fra
2. og 3. årgang har lyst til at
være med, og vi glæder os til
at møde jer.
På festligt gensyn
Menighedsrådene i Lille Hids
Pastorat (Kragelund-FunderSerup-Lemming-SejlingSinding)
Organisterne og korlederne
Erik Sanggaard
Karen-Minna Nielsen
Bo Kirkegaard

Særlige gudstjenester

Det er snart jul
Første søndag i advent
Søndag 2. december

Fejres med bidrag af trompetist Jan Nørgaard

De ni Læsninger

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

Tredje søndag i advent,
16. december
kl. 13.00 i Funder Kirke
kl. 15.00 i Kragelund Kirke

Jul for børn
Tirsdag den 11. december
kl. 10.00 i Kragelund Kirke
(Børnehaven)
Tirsdag den 18. december
kl. 10.00 i Funder Kirke
(”Klokkeblomst”)

Jul hos familiens
ældste
Gudstjeneste lillejuleaften,
søndag 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
om glædelig jul.

Onsdag den 19. december
kl. 9.15 og 10.30 i Funder
Kirke (Funder Børnehus)
Torsdag den 20. december
kl. 8.00 i Kragelund og kl.
10.00 i Funder (Skolerne)

Jesu fødsel, fra Det gamle
og det nye Testamente. Vi
forbereder et par musikalske
indslag.

Bedsteforældre og familier til
børnene i børnehaven er velkomne, når vi synger julens
sange og fortæller juleevangeliet i kirkerummet.

dec., hvor besøg derhjemme
hos børnene for nogle af de
ældste kan virke udmattende.
Velkommen på Funder
Plejecenter
Vi håber på en hyggelig
stund.
Venlig hilsen
Kresten Thue Andersen,
Bo Kirkegaard og Funder
Plejecenter

Dagen er tænkt som et alternativ til juleaftensdag, den 24.
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Særlige gudstjenester

Gudstjenester i julen
Juleaften, mandag den 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, tirsdag den 25. dec.
hvis du ikke deltager juleaften,
så er juledag også stemningsfuld med musikindslag, sang
og rum til eftertanken, og hvor
alle er velkomne kl. 9.30 i Funder og kl. 11.00 i Kragelund.

2. juledag, onsdag den 26.
dec. kl. 10.30, som fejres på
plejecenteret i Kragelund, er
for hele sognet.

Vi træder ind i det nye år
og fejrer nytårsdag med

boblevand og kransekage i
våbenhuset ;-)

Nytår i kirken
Tirsdag den 1. januar
kl. 14.00 i Kragelund Kirke
og kl. 16.00 Funder Kirke

Konfirmanderne byder velkommen
Søndag den 27. januar
kl. 16.00 i Kragelund Kirke
Søndag den 3. februar
kl. 16.00 i Funder Kirke
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På disse to søndage er formiddagens højmesse henlagt
til eftermiddagen. Vi håber, at
mange har lyst til at deltage,
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ældre som unge, når konfirmanderne sætter deres præg
på gudstjenesterne. Der er kaffe
og sodavand til alle bagefter.

Særlige gudstjenester

Det’ for børn
Børnekirke – for alle
børnefamilier
Tirsdag den 19. februar
kl. 16.30
i Kragelund Kirke
Særligt for de 4-8 årige. Børnekirke er en kort gudstjeneste med sang og fortælling.
Børn og voksne inviteres til at
spise aftensmad sammen og
få en snak bagefter.
Maden koster 25,- for voksne,
for børn under 12 år er maden gratis. Vi slutter kl. 18.00.
Tilmelding til sognepræst
Kresten Thue Andersen på
telefon 5115 2766 eller mail:
kta@km.dk

Kravle-gudstjeneste
Torsdag den 21. februar
kl. 16.30
i Funder Kirke

Jubilæum 5 år for
dåben
Familiegudstjeneste
Fastelavns søndag den 3.
marts kl. 11.00
i Funder Kirke

kirken. Vi har valgt fastelavns
søndag, da Jesus selv blev
døbt denne dag. Kom og hør
en særlig historie.
Organist Bo Kirkegaard og
præst Kresten Thue Andersen

Er du døbt for 5 år siden, kan
du deltage i dåbsjubilæum i

med tidlig aftensmad i Kirkehuset.
De 1-3 årige og deres forældre indtager kirkerummet
med bevægelse og sang.
Bagefter ca. kl. 17 spiser vi
sammen i Kirkehuset.
Hvis man har tid og lyst,
kan vi være sammen om at
dække bord. Meld tilbage.
Tilmelding til Bo: 2939 8044 /
fk.organist@gmail.com
eller til Kresten 5115 2766 /
kta@km.dk
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Søndag 27.

Søndag 20.

Tirsdag 15.

Søndag 13.

Tirsdag 1.
Nytårsdag
Søndag 6.
H3K-aften

Januar

Julesøndag 30.
søndag
Nytårsaftens-dag,
mandag 31.

2. juledag 26.

Juledag 25.

Juleaften 24.

Lillejuleaften 23.

Torsdag 20.
Sidste skoledag

Onsdag 19.

Tirsdag 18.

Søndag 16.

Tirsdag 11.

Søndag 9.

Søndag 2.

December

Søndag 25.

November

Dato

16.00 KTA 10)

9.30 HG kaffe

11.00 KTA

13.30 KTA 9)

19.00 KTA 8)

11.00 HG 6)

9.30 KTA
Voksenkoret

16.00 HG 7)

9.30 KTA

13.00 MN
15.15 MN

16.00 HG
9 læsninger

11.00 MN

Sinding

3. s. i advent

2. s. i advent

1. s. i advent

Sidste søn. i
kirkeåret

Kirkeåret

9.30 HG

11.00 HG

9.30 HG

11.00 HG

11.00 HG

11.00 HG

9.30 HG

14.00 MN 7)

9.30 MN

9.30 MN

17.00 MN
Spaghetti

11.00 MN

15.30 MN 7)

11.00 MN

11.00 MN

9.30 MN

9.30 HG

3. søn. ef. H3K

2. søn. ef. H3K

1. søn. ef. H3K

Helligtrekongers
søndag

Nytårsdag

Nytårsaftens-dag

Julesøndag

2. juledag

Juledag

Juleaften

14.00 MN
16.15 MN

11.00 MN og
HG 2)

9.30 MN

Sejling

Lillejuleaften
14.00 HG
16.15 HG

9.30 HG

9.30 HG

11.00 HG

Lemming

11.00 KTA 4)
12.30 KTA
15.00 KTA
13.00 HG
15.15 HG

14.00 HG
9 læsninger

11.00 HG

9.30 HG

Serup

14.30 KTA 3)

13.00 KTA
9 læsninger
10.00 KTA
Børnehave
9.15 og 10.30
Børnehave
10.00 HG
Skole

11.00 KTA 1)

9.30 KTA
kaffe

Funder

14.00 HG 7)

11.00 KTA
Voksenkoret
10.30 KTA
Plejecenter 5)

13.30 KTA
16.00 KTA

8.00 KTA
Skole

10.00 KTA
Børnehave
15.00 KTA
9 læsninger

9.30 KTA
Kaffe 1)

11.00 KTA

Kragelund

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

11.00 MN

16.30 KTA
Børnekirke

Søndag 17.

Tirsdag 19.

11.00 KTA 12)

16.30 KTA
Kravlekirke 11)
11.00 KTA

9.30 MN

11.00 KTA

16.00 KTA 10)
9.30 HG

11.00 HG
11.00 HG

9.30 HG

17.00 MN
Spaghetti

11.00 MN

11.00 HG

9.30 MN

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter
Søndag 23. december kl. 14.30 v. Kresten Thue Andersen
– Venner og familie inviteres til kaffe og et lille glas bagefter
Torsdag 31. januar kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 28. februar kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen

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 begynder med kaffe kl. 10.00 (lavet af frivillige ved
Kragelund Kirke), selve gudstjenesten er kl. 10.30 - ca. 11.20.

”Godt nytår” med kransekage og boblevand efter gudstjenesten
Kort aftengudstjeneste med fortælling og gløgg i konfirmandstuen
I samarbejde med Funder Seniorer.
Konfirmander medvirker
Kravlegudstjeneste for de helt små med spisning
Dåbsjubilæum 5 år – familiegudstjeneste

Onsdag 26. december kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 30. januar kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 27. februar kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Fastelavn

Seksagesima

Septuagesima

Sidste søn. ef. H3K

4. søn. ef. H3K

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter

1) Fejres med bidrag af trompetist Jan Nørgaard
2) Minikonfirmander nedvirker
3) Gudstjenesten er henlagt til Funder Plejecenter – venner og familie
inviteres til kaffe og et lille glas bagefter
4) Familiegudstjeneste
5) Henlagt til Kragelund Plejecenter – alle er velkomne
6) Salmesangsgudstjeneste – vi synger alle slags gode julesalmer – og
dem menigheden ønsker

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Knudsen, MN: Martin Nørremark

Søndag 3.

Marts

Søndag 24.

9.30 KTA

9.30 KTA kaffe

Søndag 10.

Torsdag 21.

9.30 HG

Søndag 3.

Februar

Foredrag og møder

Højskoleeftermiddage i Kragelund
I vinterhalvåret er der højskoleeftermiddag på plejecentret hver anden mandag.
Der plejer at være fyldt godt
op i den store sal, hvor folk,
der typisk har tilknytning til
vores lokalområde, fortæller
om noget, der optager dem.
Der bliver fortalt og vist billeder, spillet musik, læst højt,
berettet om rejser eller lagt
op til lidt diskussion, og alle
er velkomne.

umsinspektør på Klosterlund
Museum, og dermed tog hun
springet fra det store Moesgaard Museum ved Aarhus til
den lille perle af et museum i
skovbrynet ved søens bred.
Mandag den 3. december
Eva og Asger Pallesen,
Kragelund

Alle arrangementer foregår
i den store sal på
Kragelund Plejecenter
kl. 14.00 – 16.00.
Man tager selv en kop med
og får så kaffe og småkager
for en tier. Højskoleeftermiddagene arrangeres af Ellen og
Niels Blauenfeldt i samarbejde med menighedsrådet.
Mandag den 19. november
Julie Lolk, Klosterlund

Denne eftermiddag tager vi
sammen med Eva og Asger
Pallesen fra Kragelund på en
musikalsk rundtur blandt sange fra danske tonefilm. Der
bliver rig lejlighed til at nynne
og synge med på velkendte
toner af danske filmkomponister gennem tiden – og der
bliver også plads til julens
sange.

hvor arbejdet bød på et helt
særligt kollega- og kammeratskab, og med både sjove
og tragiske hændelser. Lars
vil også berette om indtil nu
mere end 20 års arbejde som
medlem af Silkeborg Byråd.
Mandag den 28. januar
Henriette Gosvig, Serup
På døren til præstegården i
Serup hænger et navneskilt,
hvor der kort og godt står
”Sognepræsten”. Lidt slidt af
vind og vejr og tidens tand.
Men det hænger der endnu.
For præcis lige som sine
forgængere vil den nye præst
gerne definere sig selv i lokalområdet som sognepræsten,
der lever med i menneskers
hverdag.

Mandag den 14. januar
Lars Faarup, Kragelund

I skovbrynet ved Bølling Sø
i det midtjyske ligger en lille
kulturhistorisk perle i form
af det nyrenoverede Klosterlund Museum. 1. februar 2018
tiltrådte arkæologen Julie
Lolk stillingen som muse-
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Lars Faarup vil fortælle om
næsten 40 år ved Dansk Politi, inklusiv tre år i Grønland,
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Således blev Henriette Gosvig
introduceret i Midtjyllands
Avis, da hun i foråret begyndte som præst i vores
pastorat, og hun kommer og
fortæller blandt andet om sit
tidligere embede som præst i
Sydslesvig.

Foredrag og møder

af siden middelalderen? Og
hvad karakteriserer så Læsø
fra andre destinationer? Det
gør saltsydningen, tangtagene, de brune bier, jomfruhummerne og kvindedragten.
Mandag den 11. februar
Anita Vesterdorf, Læsø

Mandag den 25. februar
Freddie Davidsen, Silkeborg

Læsø er ”Kattegats perle” og
en del af ”Lysets Land”, som
nogle kalder Nordjylland.
Læsø er Danmarks mindste
kommune med ca. 1800
beboere. Hvordan er Læsø
blevet til, og hvad har vi levet

KUNST, DER TALER TIL MIG.
Med udgangspunkt i et liv,
hvor kunst og kultur altid har
fyldt meget, vil jeg fortælle
om kunst, der taler til mig.
Om mine egne oplevelser
med kunstnere og kunst.

FREDDIE DAVIDSEN: Efter 40
års arbejdsliv som underviser,
skoleleder, kultur- og fritidschef er jeg i dag chef i eget liv.

Danske Seniorer Funder
Onsdage i ulige uger
kl. 13.30
Det sker i Funder Kirkeby
Forsamlingshus
Skærskovvej 12A.
Søndag den 6. januar kl. 13.30
Nytårsgudstjeneste i Funder
Kirke
Ved præst Kresten Thue
Andersen.
Bagefter er der hyggelig sammenkomst og kaffe i Forsamlingshuset.
Onsdag den 16. januar
Syng dig glad
Hans Asbjørn & Erling Fisker
- to garvede ”spillemænd”
fra Funder Kirkeby - spiller

harmonika og du synger dig
glad.
Onsdag den 30. januar
Karen Blixen, liv og skæbne
Pastor emeritus Ejnar Stobbe
Om den verdensberømte
danske forfatterinde og hendes kamp for at forstå det liv,
hun fik.
Onsdag den 13. februar
Generalforsamling
Forslag skal være formanden
i hænde senest tirsdag 5.
februar. Efter generalforsamlingen spiller vi på 6'eren.
Husk en lille pakke af beskeden værdi.
Kaffe & lagkage – gratis.

Onsdag den 27. februar
40 år i politiet og 20 år i
Silkeborg byråd
Lars Faarup er tidligere politiassistent bl.a. i Grønland og
nuværende byrådsmedlem
og næstformand i Sundhedsog Ældreudvalget.
Onsdag den 13. marts
Fars to grise
Else Pihl fra Virklund spiller
harmonika og synger. Karen
Lund fra Hasselager spiller
violin, ukulele, benfløjte og
synger. En festlig eftermiddag
med fællessang.
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Foredrag og møder / Koncerter

Vinterhøjskolen i Lille Hids
Tema – Venner og fjender
Torsdag 7. februar kl. 19.00
i Serup konfirmandstue
Torsdag 21. februar kl. 19.00
i Sejling konfirmandstue
Lørdag 9. marts
kl. 9.30 - 13.00 i Kragelund
konfirmandstue
Vi tager temperaturen på næstekærlighed – i samfundet, i

bjergprædikenen og vi stiller
spørgsmål som: ”er der grænser for næstekærlighed?”.
Undervejs ser vi kortfilm eller
filmklip.
Årets vinterhøjskole planlægges af de lokale præster, og
alle er velkomne til at deltage.
Til jul lægger vi en folder i
kirkerne, som kan tages med
hjem.

Præster – Lille Hids 2018
Martin Nørremark (vikar for
Mette Glowienka), Henriette
Gosvig Knudsen og Kresten
Thue Andersen.

Koncert
med kor
Dansk og engelsk jul med
Fortuna-koret i Sejling Kirke
Fortuna-koret giver sit bidrag
til julestemningen, når koret
onsdag den 12. december kl.
19.30 giver koncert i Sejling
Kirke med dansk og engelsk
julemusik udvalgt til lejligheden.
Det danske repertoire tæller
sange som ”Velkommen igen
Guds engle små” og ”Dejlig er
den himmel blå”, begge med
musik af Weise, mens den
engelske afdeling byder på
juleklassikere som ”Ding dong
merrily on high” og ”O come,
all ye faithful”.
Koret sætter også fokus på
Jomfru Maria med sangene
”Maria gennem torne går”,
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”Maria sad på hø og strå”, ”Tota
pulchra” og ”Salve Regina”.
Fortuna-koret er et blandet kor
med 40 sangere. Koret, der er
hjemmehørende i Silkeborg,
har eksisteret i 35 år, de seneste
seks år under korleder og klassisk sanger Henrik Elmer Mathiessen, der med sit speciale,
”balanceret sang”, fremelsker
en særlig klang af udtryksfuld-
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hed og inderlighed hos koret.
Fortuna-koret synger en del
klassiske, religiøse værker. Koret
optræder mest i kirker, undertiden med store værker som
Faurés Requim og Schuberts
Deutsche Messe.
Der er gratis adgang til koncerten.
Organist Erik Sanggard

Koncerter

Julekoncert for hele familien
Glade sanghilsner fra
JuleBørnekoret
Voksenkoret
Benthe Rasmussen,
Anna Marie Dyreby og
Bo Kirkegaard
Ved koncerten samles der
ind til fordel for julehjælpen i
Kragelund og Funder sogne.
Så hvad der bliver lagt i kirkens indsamlingsbøsse går til
dette formål.

Tirsdag den 27. november
kl. 16.30-17.15
i Funder Kirke
Kom og oplev julesang og
julestemning i kirken, når
børn og voksne 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 og korledere fra
Funder Kirke.

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

Gennem fem uger har børnekoret sunget, danset og øvet
sig flittigt, og nu glæder vi os
til at vise, hvad børnene har
lært.
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Koncerter

Nytårskoncert med trioen Zenobia
sang på MGKsyd i Kolding, og
optræder udover med Zenobia, også med bl.a. duoen
Louise Støjberg/Martin Rauff.
Harmonikaspilleren Mette
Kathrine Jensen Stærk er uddannet på folkemusiklinjen på
Det Fynske Musikkonservatorium, er rigsspillemand og en
erfaren foredragsholder.
Pianist Charlotte Støjberg er
cand. mag i musikvidenskab
fra Aalborg Universitet. Udover sit virke i Zenobia er hun
organist ved Rødding Frimenighed og er akkompagnatør
ved diverse korworkshops.
Torsdag den 3. januar
kl. 19.30
i Funder Kirke
Vi byder traditionen tro det
nyt år velkommen med en
særlig musikoplevelse i Funder Kirke.
Denne gang har vi den glæde
at kunne præsentere den
danske trio Zenobia, som
lægger vejen forbi med et
program, hvor vi kan opleve
den danske sang - på nye
stærke vinger.
Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-,
salme- og visetradition. De
tre kvinder, alle oprindeligt
fra området nær Egtved, har
spillet hundredvis af koncerter siden 2007. Trioens
koncerter er musikalske
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oplevelser, bundet sammen
af fortællinger om sangene,
refleksioner om at leve et liv
i nutiden med et soundtrack
af gamle ord og toner, og om
balancen mellem fornyelse
og bevarelse.

Trioen er kendt for deres
evne til at skabe et intenst
musikalsk rum mellem sig
selv og publikum, og de
formår at gøre deres optrædener både nærværende og
underholdende.

Ved koncerten i Funder
Kirke spiller Zenobia danske
højskolesange og salmer.
Musikken rummer deres
egne arrangementer af den
danske sangskat og omfavner
elementer af tango, folkemusik, jazz og pop. Trioen spiller
også egne kompositioner sat
til såvel nye som velkendte
tekster.

Efter koncerten byder vi på
kransekage og et glas boblevand.
Entré og traktement er gratis.

Sangerinden Louise Støjberg
er uddannet på det Rytmiske Musikkonservatorium i
København. Hun underviser i
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Vel mødt til en fin musikalsk
start på det nye år.
Funder Menighedsråd
Bo Kirkegaard, organist

Koncerter / Begivenheder

Julen har englelyd
Koncert med Akademisk
Kor Århus
søndag d. 9. dec. kl. 20.00
i Serup kirke
Hvad er lyden af julen? Det
spørgsmål har Akademisk Kor
Århus sat sig for at undersøge i en julekoncert, som
både byder på genhør med
en række af de kendte og
elskede danske juleklassikere,
men også vender øret mod
julesangtraditioner i nabolande som Sverige og England.
Koret vil ligeledes synge et
udvalg af smukke julesange
fra middelalderen.
På denne måde vil koncerten tage publikum med på
en opdagelsesrejse i, hvordan julen kan lyde og har
lydt forskelligt til forskellige

tider og i forskellige lande.
Fælles er dog julesangenes
budskab om lys i mørket og
håb om fred på jorden med
Jesusbarnets fødsel. Kort
sagt: Julen har englelyd.
Akademisk Kor Århus er
et velsyngende amatørkor
bestående af 30 glade unge
sangere fra musikmiljøet i

Aarhus og dirigeres af Jonas
Rasmussen. Koret vandt i
september korkonkurrencen
Rimini International Choral
Competition og kvalificerede
sig hermed til VM i korsang i
Tokyo i 2019.
Gratis entré
Organist Karen-Minna Nielsen

Gode bøger og strikkeopskrifter til din by
Mandag den 10. dec.
kl. 16.30 - 17.30
Konfirmandstuen i
Kragelund

Måske har du set den lille
film, der ligger på Facebook i gruppen ”Os der bor
i Kragelund?” Den handler
om, hvordan du henter og
afleverer bøger, CD’er, film og
strikkeopskrifter fra Silkeborg
Bibliotekerne – i Kragelund.
Men hvordan bestiller du
dem? Det lærer vi denne
eftermiddag.
Du skal tage en computer,
telefon, iPad eller hvad du nu
har, - med dig, gerne alle de
”skærme” du benytter i hver-

dagen, så kigger vi på det.
Når du går hjem, kan du selv
bestille bøger, CD’er, film og
strikkeopskrifter, der automatisk leveres på plejecentret i
Kragelund, og du ved, hvordan du henter og afleverer
dem igen.
Find ud af alle dine spørgsmål
og få ideer til at bestille bøger
og opskrifter.
Marlene Lund Sørensen, Lis
Lysdahl og Mette Thue
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Begivenheder

Vær med i Funder
Tusind tak for den store opbakning, I giver til aktiviteter
og arrangementer i kirkehuset og kirken.
Funder udvikler sig
Vi er i Funders lokalområde
i en rivende udvikling. Nye
bydele dukker op ”på toppen”.
Børnetal og børnehave udvider. Kirken sigter på et større
kirkehus-byggeri indenfor de
nærmeste år.
Det kan du gøre
Ved aktiviteter i kirken har
vi en mindre flok af engagerede frivillige. Vi ønsker os at
udvide denne gruppe, og det
kan være, du har lyst at være
med. Vi kunne godt tænke

os, at lidt flere lokale er med.
Der er både tale om konkret
praktisk hjælp, men at være
frivillig er også socialt, da du
møder andre af de lokale i
Funder. Omfanget bestemmer man selv – det kan være
2-4 opgaver om året.
Opgaverne kunne være
• Hjælpe til enkelte praktiske
opgaver
• Hjælpe ved Babysalmesang:
kaffebrygning / varme boller
/ stille frem på bakke.
• Hjælpe til ved koncerter,
som én af 2-3 frivillige
• Hjælpe til sammen med de
Små Konfirmander – lave
bål eller andre ting

Vi mødes et par gange om
året og fordeler opgaver.
Årlig udflugt
Som tak for indsatsen inviteres du og din ægtefælle og
børn med på en årlig udflugt
med oplevelser og spisning i
september måned.
Meld tilbage
Vi håber, du vil være med og
glæder os til at høre fra dig.
Menighedsrådet
Ring eller skriv til
Jette Ehlers Jensen på telefon
2615 1143, Jetteehlersjensen@
gmail.com
Bo Kirkegaard på telefon 2939
8044, fk.organist@gmail.com

Fortælleaften med "Vådeskuddet"

På helligtrekongersaften,
julens 12. dag.
Søndag den 6. januar
kl. 19.00 Kragelund Kirke
Kort aftengudstjeneste med
efterfølgende hygge i konfirmandstuen, hvor Voksenkoret bidrager. Kom og smag
glühwein og foreslå en sang.
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Vi skal høre en vinterhistorie
om Grønland fra humoristen
Jørn Riels samling ”En arktisk
safari”.
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På gensyn
Kresten Thue Andersen
og de frivillige

Nyt i sognet/Menighedsråd

Nyt fra Funder menighedsråd
I nærmeste fremtid – måske
når dette læses – forventes
punkterne 5, 6 og 7 i nedenstående oversigt fra oktober
2014 endeligt gennemført.
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.

Herefter resterer, som beskrevet i punkterne 8 og 9,
opførelse af det nye Kirkehus
med kirkesal.
Se projektskitse nedenfor.
På hjemmesiden www.kragelundkirke.dk under Funder
Kirke, Kirkehuset, ligger hele
projektbeskrivelsen. Der kan
tillige læses om Bevaringsforenings indsigelse mod nedrivningen af nr. 54 tillige med
menighedsrådets svar herpå.
Silkeborg kommune har meddelt nedrivningstilladelse og
afpropning af kloak foretages
i den forbindelse.
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Nyt i sognet/Menighedsråd

Nyt tag på Kragelund Kirke

Det er med stor glæde her i efterårets solskinsvejr at skue på vores nye kirketag. Resultatet har
ikke været uden hovedbrud, da der viste sig at være stor forskel på bredden på tagfladerne
foroven og forneden. Såvel arkitekt, tømrer og murer har imidlertid ikke villet gå på kompromis
i deres måde at løse opgaven på, og de har fået det færdige puslespil til at fremstå perfekt. Stor
ros til håndværkerne.
Menighedsrådet i Kragelund
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Nyt i sognet

Morgensang i Kragelund og Funder

For alle, der har lyst til at
synge morgensang. Flere
og flere mennesker rundt
omkring i landet mødes og
synger sammen.
I Kragelund

Kragelund konfirmandstue
Mandag 28. januar:
Anne Marie og Ellen
Mandag 25. februar:
Margit og Jens
Mandag 25. marts:
Inger og Niels
Mandag 29. april:
Kresten og Asger
Programmet slutter med
”ønskesang”.
Det bliver hyggeligt! Vi ses
Marie og Asger

Vi synger den sidste mandag
i hver måned kl. 9.00-10.00 i
januar-februar-marts-april. En
lille gruppe lokale har planlagt, hvem der sammensætter
program og er tovholder for
de 4 x morgensang

I Funder
For alle, der har lyst til at
synge morgensang: Vi synger
i Funder Kirkehus, Funder
Kirkevej 58 – den 2. mandag i
måneden, fra december.
Funder kirkehus
Mandage kl. 9.00-10.00
26. november - 10. december
- 14. januar - 11. februar 11. marts - 8. april - 13. maj
Efter sommerferien begynder vi igen mandag den 12.
august
Vi glæder os til at se rigtig
mange sangglade mennesker.
På gensyn!
Funder Menighedsråd
Else Schifter Christensen
Benthe Rasmussen

Neondrengen og konfirmanderne
Med bogen ”Neondrengens
Profeti” i tankerne vandrede
to lokale lærere og præsten
med konfirmanderne fra

skolen i Funder langs hærvejen nordpå mod Bølling Sø
og Kragelund. Eleverne løste
på turen forskellige opgaver,

Om morgenen på skolen

Under broen i Funder Ådal

som kunne give dem indblik i
historiens bibelske rødder.

På vej mod Skeldal lejrplads med
ristede hotdogs
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Loui Kollman Severinsen......................................08/07-2018
Astra Larni Poulsen.................................................08/07-2018
William Edvard Stephansen................................ 22/07-2018
Josefine Georgia Schønning.............................. 22/07-2018
Birk Thestrup Bak..................................................... 22/07-2018
Marius Kristian Kvist Koldbro.............................26/08-2018
Thilde Friis Keller..................................................... 02/09-2018
Valde Kjær Leed ...................................................... 02/09-2018
Asger Nørskov Wellendorph.............................. 16/09-2018
Freja Møller Gemmer............................................ 16-09-2018
Alfred Møller Garbøl...............................................23/09-2018

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

Viede / kirkeligt velsignede
Anna Kathrine Vittrup Madsen og
Frederik Vittrup Madsen.......................................18/08-2018
Camilla Venø Hansen og
Steffen Venø Hansen .............................................25/08-2018
Emilie Mørcholdt Østergaard og
Jakob Amby Østergaard.......................................01/09-2018
Helena Schøjdt og
Bo Klarfald Kristensen ......................................... 22/09-2018

Kragelund Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke

Begravede / bisatte
Magda Andersen.......................................................14/07-2018
Inga Andersen Lund............................................... 14/08-2018
Edith Jensen............................................................... 25/08/2018
Hanne Marie Jensen..............................................10/09-2018
Astrid Elise Mogensen...........................................18/09-2018

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Dåb i Kragelund søndag 23. september – Alfred Møller Garbøl
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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

Mette Skaarup Glowienka
Mette er på barselsorlov indtil sommeren 2019. Sognepræst Martin Nørremark, er
ansat i stedet. Martin kan træffes på: Tlf. 28945065 – Mail mano@km.dk

Sognepræst

Henriette Gosvig Knudsen
Serup Tinghøjvej 9, 8600 Silkeborg · Tlf. 8685 5385 · mail: hengo@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

Helle Strunge Mikkelsen
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Kontortlf. 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri.
Mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Privat: Engesvangsvej 25 B
8600 Silkeborg

Organister

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg, mobil: 2939 8044
Mail: fk.organist@gmail.com
Karen-Minna Nielsen, tlf. 2720 5378
Erik Sanggaard, tlf. 6095 1789

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: jetteehlersjensen@gmail.com

Hjemmeside

www.kragelundkirke.dk

www.funderkirke.dk

Kirkeblad

Redaktion: fk.kirkeblad@gmail.com
Sven Iversen, Overgårdvej 14, Tlf.: 8685 1413

Sonja Poulsen
Kirkegårdskontor Funder Kirkevej 54-58
Privat: Vester Bordingvej 8, 8600 Silkeborg
Kontortlf. 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
Mail: funderkirkegaard@gmail.com
Afløser for graver i Funder:
Annie Kromann
Kontortlf. 8685 1020 og 2339 4935
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Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Jul i Legestuen
Musikalsk Legestue i Funder Kirke
Musikalsk Legestue i Kragelund Kirke
Babysalmesang
Hold 1
Hold 2
Sigurd Barrett synger
Særlige gudstjenester
Første søndag i advent
De ni Læsninger
Jul for børn
Jul hos familens ældste
Nytår i kirken
Konfirmanderne byder velkommen
Børnekirke – for alle børnefamiler
Kravle-gudstjeneste
Jubilæum 5 år for dåben
Foredrag og møder
Højskoleeftermiddage i Kragelund

Dato...................... Side
4. december..................4
6. december..................4
10. januar (1/5)..............4
April 2019........................4
10. januar (1/7)..............5
9. april (1/8).....................5
13. marts..........................6
2. december.................. 7
16. december................ 7
11. december (1/4)...... 7
23. december................ 7
1. januar...........................8
27. januar.........................8
3. februar.........................8
19. februar.......................9
21. februar......................9
3. marts............................9

Danske Seniorer Funder
Tema – Venner og fjender

19. november..............12
3. december.................12
14. januar.......................12
28. januar......................12
11. februar.....................13
25. februar....................13
6. januar (1/6)..............13
7. februar (1/3).............14

Koncerter
Koncert med kor
Julekoncert for hele familien
Nytårskoncert med trioen Zenobia
Julen har englelyd

12. december..............14
27. november..............15
3. januar.........................16
9. december................17

Begivenheder
Gode bøger og strikkeopskrifter til din by 10. december..............17
Fortælleaften med "Vådeskuddet"
6. januar.........................18
Nyt i sognet
Morgensang for alle i Kragelund
Morgensang for alle i Funder

28. januar (1/4)............21
26. november (1/7)...21

