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Præstens side

Nye og gamle i Funder og Kragelund
Hvor man end sig vender
hen, så står der en cementblander. Det er snart ikke til at
komme uden om. Hvad sker
der lige nu? Jo, der er udbygning i Kragelund og Funder.
De udvider sig i bredden,
Kragelund mod nord, Funder
mod syd. Nye huse føres op
i mursten, nye plæner sås til
med græs. Skolerne i Funder
og Kragelund er også slået
sammen og hedder nu begge
Funder-Kragelund Skole. Det
er populære steder at bo, ikke
langt fra vor tids trafikhovedåre, Silkeborg motorvejen.

Storkereden i Kragelund

Kragelund
Hér opførtes påskelørdag i år
en ny storkerede. Kom og besøg den på engen bag kirken
ved Kongelunden. Hvorfor?
Her står storkereden, som
et tegn på håb til at lokale
kræfter kan bidrage til nye
beboere.
Funder
Også Funder vokser, med
Møllevej og Skovvej, og det
betyder forhåbentlig et nyt
sølvbryllupskvarter om 25 år,

Nuværende beboerne på tur til Aarhus

i år 2043. Ja, på længere sigt,
et nyt område for kommende
arkæologiske undersøgelser
på Funder Bakke om 500 eller
1000 år. Hvad mon de til den
tid vil undre sig over ved vor
tids bopladser?
Kirken i Funder ligger i Funder
Kirkeby, og ideen er, at den
samler folk fra hele Funderområdet, ligesom der er én
hal, én skole, ét forsamlingshus og én Funder Bakke.
Lokalplanerne bebuder nye
bydele, og nogle håber på
kommende aktivitetshus,
og indenfor en overskuelig
årrække vil der bygges en ny
sognegård i Funder Kirkeby,
et fælles hus for alle beboerne i Funder.
De gamle beboere fra
mosen
Ellingpigen og Tollundmanden er knyttet sammen i de to
nye rundkørsler, som binder
Kirkebyen Funder sammen
med Funder By og Bakke.

De står i dag med kun lidt
større afstand end dengang,
de lå i den flere tusind år
gamle højmose ved Bølling
Sø, 3 km vest for Funder, nærmere bestemt Bjældskovdal
ved Ellinggård og Tollundgård, stederne der har lagt
navne til de to gamle beboere. Kendte de hinanden? Måske ikke, men de levede i den
samme historiske periode – i
jernalderens begyndelse for
2300 år siden. Og så blev de
fundet, Ellingpigen i 1938, og
12 år senere Tollundmanden
i 1950.

Ellingpigen er en fuldvoksen kvinde
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Præstens side – FORTSAT

Hærvejen
Den gamle trafikhovedåre
går fra nord til syd og kaldes
Hærvejen. Hvert år vandrer
og cykler stadigvæk mange
mennesker gennem vore
sogne, og nogle overnatter
på vandrer-herberget i Kragelund. Kroen i Funder er jo
for længst lukket. Til sommer
kommer der helt sikkert flere
vandrende gæster, måske
bevingede, gæster på besøg
hos os. Vink til dem, når de er
på vej op eller ned ad Funder
Ådal.
I næste nummer kan vi måske fortælle nyt om Kongelunden på Konghusbakken i
Kragelund og en særlig kugle,
der for nyligt er fundet dér.
Men mere derom senere.

Tollundmanden

Tollundmanden
Politiet blev underrettet,
da Viggo og Emil Højgård
fandt ham. Men mistanken om, at der var sket en
forbrydelse, blev afkræftet,
da professor P.V. Glob kom;
manden stammede fra ældre
jernalder, ca. 350 år f. kr.
Sidenhen er det også blevet
afkræftet, at han har været
en simpel forbryder kastet i
mosen. Begravelsen vidner
derimod om værdighed,
for han er lagt fint og roligt
til rette med øjne og mund
lukket. Ganske givet er han
et guddommeligt offer, lagt
i mosen, efter han er blevet
hængt. På hans skægstubbe
kan man se, at han normalt
var barberet, men netop ikke
var blevet barberet det sidste
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døgn, før han døde. Prøv at
besøge ham på Museum
Silkeborg.

William Hansen: Stork

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2018

Børn & unge

Musikalsk Legestue
En musikalsk legeplads i din
lokale kirke
med sang, musik og leg for
de 1-3 årige.

Hold 2) 7 tirsdage:
Den 14. og 28. august samt 4.,
11., 18. og 25. september og 2.
oktober.
Alle gange er det kl. 10.00-10.45
Hold 3) 7 onsdage:
Den 15. og 29. august samt 5.,
12., 19. og 26. september og 3.
oktober.
Alle gange er det kl. 9.30-10.15

Musikalsk Legestue
i Funder Kirke
Hold 1) 7 tirsdage:
Den 14. og 28. august samt 4.,
11., 18. og 25. september og 2.
oktober.
Alle gange er det kl. 9.00-9.45

Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue i Kragelund Kirke holder sommerpause.
Nyt hold starter op i oktober
måned.

Et åbent tilbud
Musikalsk Legestue er et
åbent tilbud til alle 1-3 årige,
uanset om man kommer
sammen med dagplejen,
vuggestuen eller sammen
med mor, far eller en anden
voksen.
Nærmere information kan fås
hos Bo på tlf. 2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com
Bo Kirkegaard

Babysalmesang
– nærvær, 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.
Kommende 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
15. august

Sidste gang er: Onsdag den
3. oktober
Hold 2:
8 onsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Kragelund Kirke. (Der
er kaffe og hygge i Konfirmandstuen fra kl. 11.15)
Første gang er: Onsdag den
10. oktober
Sidste gang er: Onsdag den 5.
december
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 42)

Bo Kirkegaard.
Tilmelding sker til Bo, på tlf./
sms.: 2939 8044 eller på mail
til: fk.organist@gmail.com

Begge forløb ledes af organist

Bo Kirkegaard
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Særlige gudstjenester

Pinsedag med fløjtemusik
Søndag den 20. maj
kl. 9.30 i Kragelund Kirke
kl. 11.00 i Funder Kirke

musik for fløjte og orgel er på
programmet.
Bo Kirkegaard

Birgit Sofia Kjær medvirker
på tværfløjte og kaster ekstra
musikalsk glans over guds
tjenesterne pinsedag. Festlig

2. Pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 14.00
i "Paradiset" nord for Serup
Festlig pinsegudstjeneste for
alle i Lille Hids Pastorat med
de tre præster i Lille Hids
Pastorat og med musikalske

indslag fra Skægkær-blæserne og Voxenkoret. Tag madkurv og tæppe. Find derhen:
Kør fra Serup Kirke ad Serup
Skovvej. Lige ved kanten af
Serup Skov drejer du til højre

ad skovvej, og efter en lille
kilometer til et grønt skur
og en lille sø møder dig lige
fremad en paradisisk udsigt til
Hinge Sø. Ved regnvejr flyttes
gudstjenesten til Serup Kirke.

behov, når man er på barsel:
Hvad kan vi lave sammen?
Hvor kan vi mødes? Hvordan
får vi fat i hinanden – og alle
de andre på barsel?

helt fint. Til gengæld er det
vigtigt, at du skriver det, hvis
du gerne vil komme og ikke
kan, så du kan blive kontaktet senere. Skriv da til Nanna:
28 26 22 50. Medbring gerne
et tæppe, så vi kan lege på
gulvet.

Mød forældre
på barsel
Onsdag den 30. maj kl. 10
til ca. 12
Konfirmandstuen i Kragelund
Har du lyst til at møde andre
forældre på barsel i og omkring Kragelund? Synes du
også, der mangler et tilbud
til forældre med små børn,
inden de starter i dagpleje?
Hvorfor ikke lære hinanden
at kende allerede nu inden
børnene skal følges i børnehave og skole? Lad os mødes,
hygge, lege, drikke kaffe og
snakke om muligheder og

6

Duk op på dagen
Vi ses onsdag den 30. maj
kl. 10 til ca. 12 i konfirmandstuen i Kragelund. Tilmelding er ikke nødvendig, men

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2018

Initiativtager Nanna Ib og
frivillig Mette Thue

Særlige gudstjenester

Sommercykeltur i Lille Hids
Søndag den 3. juni kl. 10 - 13
På cykel eller traktor med
ud i det grønne

På cykel tager vi ud i vores naturskønne område
omkring Serup, Hinge og
Lemming. Alle kan være med,
motionscyklister, tålmodige
cyklister og børn. Følge-traktor eller bil er også velkomne.
Vi håber at kunne samle et
cykelhold og krydser fingre
for, at den danske sommer

viser sig venlig. Turen er ca.
12 km og den tilbagelægges i
roligt tempo.
kl. 10.00
Kort gudstjeneste i Serup
Kirke
ca. kl. 10.30
Afgang fra Serup Kirke til
Hinge Sø med madpakker og
kaffe på vejen
Rute: Fra Serup, nord på rundt
om Hinge Sø, Søbadet (hvor
der er chance for dukkert),
til Hinge Kirke, Tingstedet
på Långawten, forbi Holms
Mølle (måske lille besøg eller
historie) og sydpå mod Lemming By.
kl. 13.00 Afslutning i Lemming

Vel mødt i pedalerne!
Cykeludvalget
Anne Marie Dolmer, Bente
og de tre præster Henriette,
Mette og Kresten

Højmessen
forklares
Hvad foregår der egentlig
ved højmessen?
Vær med, når dette års
konfirmander begynder med
startgudstjeneste med deres
forældre i år. Vi begynder
kl. 10.45 og forklarer gudstjenestens forløb. Hvornår
rejser man sig og hvorfor, og
hvad synger menigheden til
præsten? Disse ting forklarer
vi lidt nærmere.
Konfirmanderne fra Kragelund kommer søndag den 26.
august kl. 10.45 i Kragelund
Kirke. Konfirmanderne i Fun-

Denne dag er glade konfirmander på besøg i Alderslyst

der kommer søndag den 2.
september kl. 10.45 i Funder
Kirke.
Efter gudstjenesten er der en
kop kaffe.

Selve konfirmandforberedelsen foregår i Kragelund
konfirmandstue med de to
7. klasses hold fra skolen, og
konfirmanderne begynder i
uge 35 med at "gå til præst".
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Begivenheder

Kragelunds bypark – Helledammen
Mandag den 28. maj kl. 19.30
Lille folkemøde
Kom med en kop – vi har lavet
kaffe i vores fælles bypark i
Kragelund. Vi vil gerne indbyde til at snak om, hvad vi
kan bruge Helledammen til?
Kan vi sammen gøre noget,
der viser dens ejendommelige værdi? Har du ideer?

Endelig, kom og hør hele
historien om skolelæreren,
der lagde flaskeposten i gravhøjen.
Vi ses
Menighedsrådet og
de lokale i byen
Inger, Bodil, Arnfred
og Kresten

Kan Helledammen gøres
mere åben til det lokale kulturliv og foreningsliv?

Åbent hus
i herberget i Kragelund
Tirsdag den 29. maj kl. 19.00
Else Nyhus fortæller
Så er vi igen kommet til den
tid på året, hvor vi åbner

herberget her i Kragelund.
Kirkens voksenkor medvirker
med et par skønne sommersange.

Vores lokale Else Nyhus
fortæller og viser billeder om
sin spændende Camino vandring. Else har gået 970 km
over 2 år på Caminoen. Turen
foregik i meget vekslende
natur både i bjerge og på
højslette og gennem små og
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store byer. En fantastisk tur
med mange indtryk, oplevelser, samvær og samtale med
forskellige mennesker fra alle
mulige lande i hele verden.
Der kan købes grillpølser og
øl/sodavand for 25 kr.
Alt efter hvordan vejret er,
begynder vi udenfor, og rykker ind i konfirmandstuen til
kaffen og Elses fortælling.
Vi håber at se jer til en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Kragelund Menighedsråd

Begivenheder

Sommeraften i Kirken
Tirsdag den 26. juni kl. 19.30
Funder Kirke
Stemningsfuld aften med
fortælling, sang og musik ved
Kresten Thue Andersen og
organist Bo Kirkegaard. Bagefter kan man nyde et glas
vin eller en kop kaffe.
Musik og fortælling – og
spisning ved Herberget
Tirsdag den 3. juli kl. 20.00
Kragelund Kirke
Velkommen til Kragelunds
lokale folk og vandrer-gæster
– vi mødes – ligesom sidste
år – ved herberget til hyggeligt samvær, grill og medbragt
tilbehør og sang og musik i
kirken i Kragelund.

Bænke og borde stilles op i
gården ved Herberget – lokale folk fra Kragelund hygger
ved herberget og byder de
bentrætte gæster velkommen
på kaffe og kage.
Vandrerne fra gruppen "Tillidsvandring" vil gerne møde
de lokale. Derfor spørger vi:
kan et par vandre-gæster
sove hos dig – evt. på din
græsplæne? Vi opfordrer de
lokale til at melde sig. Ring
eller skriv til Kresten – kta@
km.dk / 5115 2766 – og hent
dine vandrere i gården ved
herberget.
Hyggelig aften ved Herberget
med spisning
Alle kan komme og spise
sammen med gæsterne i
Kragelund.
Kl. 17.00 Grillen tændes, og
fra kl. 17.30 kan alle vælge en
forberedt bøf og grille den
(Urbakgårds øko-oksebøf).

Kl. 15-16: Kaffe og kage med
dine vandregæster – mød
op til en gemytlig eftermiddag, når vandrerne ankommer og indkvarteres privat
hos de lokale i Kragelund.

Medbring salater og tilbehør til fælles tag’ selv-bord.
Medbring egne tallerkener og
bestik. Vandrerne medbringer
bar til salg af drikkevarer (en
særlig øl). Prisen for bøf, kage
og kaffe: 50,-

kl. 20.00 	"Musik og Fortælling" i Kragelund
Kirke.
kl. 21.00 	Afslutning i
herbergs-gården
for dem, som har
lyst.
kl. 21.30 	Vi hjælper sammen med at rydde
op i gården
Vil du selv vandre med? Alle
er velkomne til at gå sammen med vandrergæsterne
mandag 3. juli om morgenen fra kirken i Thorning til
Kragelund – eller gå med til
Silkeborg om tirsdagen 4. juli.
Venlig hilsen
Bodil og Kresten

Medbring en ret mad-tilbehør – hvis du vil have en
ide, kan du kontakte Bodil fra
Bøllingsøgårdsvej: 2511 0590
/ bodil52@live.dk
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19.30 KTA 3)

11.00 KTA

10.45 KTA 4)

Søndag 12.

Søndag 19.

Søndag 26.

Søndag 2.

September

9.30 HG

9.30 NN

9.30 KTA
Kaffe

11.00 KTA

Kragelund

Søndag 5.

August

Søndag 29.

Søndag 22.

Søndag 15.

Søndag 8.

Søndag 1.

Juli

Søndag 24.

Søndag 17.

Søndag 10.

Søndag 3.

Juni

Dato

10.45 KTA 4)

9.30 KTA
Kaffe

11.00 HG

11.00 NN

9.30 KTA
Kaffe

11.00 KTA

9.30 KTA
Kaffe

Funder

11.00 HG 5)

9.30 NN

9.30 HG

11.00 HG

9.30 HG

10.00 HG
KTA MG 1)

Serup

9.30 HG

11.00 NN

9.30 KTA

11.00 HG

11.00 NN

9.30 HG

11.00 HG

13.00 HG
KTA MG 1)

Lemming

11.00 NN 5)

11.00 NN

9.30 NN

9.30 HG

11.00 HG

9.30 HG

11.00 HG MG
2)

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 NN

11.00 NN

9.30 NN

11.00 KTA

11.00 HG

Sinding

14. s. e. trin

13. s. e. trin.

12. s. e. trin

11. s. e. trin

10. s. e. trin

9. s. e. trin

8. s. e. trin

7. s. e. trin

6. s. e. trin

5. s. e. trin

4. s. e. trin.

3. s. e. trin.

2. s. e. trin.

1. s. e. trin.

Kirkeåret

Plejehjemsgudstjeneste på Funder Plejecenter:
Torsdag den 28. juni kl. 10.30 ved Kresten Thue Andersen
Torsdag den 26. juli kl. 10.30 ved Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag den 30. august kl. 10.30 ved 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.

Onsdag den 27. juni kl. 10.00 ved Kresten Thue Andersen
Onsdag den 25. juli kl. 10.00 ved Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag den 29. august kl. 10.00 ved Henriette Gosvig Knudsen

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.

4) Kl. 11.45 forklares og gennemgås gudstjenestens forløb. Selve gudstjenesten starter kl. 11.00
5) Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter:

1) Cykel og traktortur begynder i Serup kirke og slutter i Lemming, Se
omtale
2) Minikonfirmand-afslutning
3) Efter gudstjenesten er der gåtur til Kongelunden

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, MG: Mette Skaarup Glowienka, HG: Henriette Gosvig Knudsen, NN;
barselsvikar for Mette Skaarup Glowienka. I skrivende stund vides det ikke hvem der bliver barselsvikar.

Begivenheder

Festlig eftermiddag i Helledammen

Søndag den 19. august
kl. 14-16
Sang og dans og medbring
selv kaffe
Vi mødes i "Helledammen"
overfor plejecenteret. Medbring et tæppe eller en stol,
kaffe te eller andre drikkevarer og kopper. Vi sørger for
lidt bagværk. Vores præstepar
Mette og Kresten spiller og
elever fra skolen laver lidt
dans, som vi alle kan deltage
i. Mød op til en gratis fornøjelse i vores smukke anlæg
ved kirken.
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I tilfælde af regnvejr flytter vi
arrangementet over i cafeen
på plejecentret.
Alle er velkomne.
På vegne af De friske Piger i
samarbejde med Kirken og
Skolen
Bodil Larsson
Helledammen
Byens park hedder "Helledammen", som ligger ved
Kragelund Kirkes parkeringsplads og er anlagt 1927. Det
er gammel byjord og var
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før den tid en lergrav, hvor
befolkningen kunne hente ler
til de lerklinede husvægge.
Initiativtager til anlægget var
byens daværende skolelærer
Rasmus Askløv, der organiserede lokalbefolkningen og fik
skabt anlægget ved hjælp af
frivillig arbejdskraft og bidrag.

Begivenheder

Nørkle
Kan du godt lide at strikke,
så læs endelig videre…
Vi er en flok kreative kvinder,
der mødes i kirkehuset i Funder – og er kreative sammen.
Alle er velkomne.
Den første mandag i måneden
fra kl. 19.00-21.30
Det koster 25 kr. pr gang som
går til kirkens julehjælp.
Størstedelen af os strikker eller hækler, alle former
for kreativitet er velkomne.

Meningen med denne gruppe
er, at man møder andre fra
lokalsamfundet, og at man
inspirerer hinanden. Har man
haft en dårlig dag, er der 99 %
sikkerhed for at det vender,
når man kommer; vi har det
hyggeligt.

Man kan bare møde op ellers
kontakt Tina Benfeldt Levring
22996528.

Der er plads til alle. Man
medbringer selv kaffe. Vi
har noget garn samt strikkepinde. Man kan finde os på
Facebook i gruppen ”Funder
og Funderkirkeby's kreagruppe”.

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2018

13

Nyt i sognet

Velkommen! Helle

Fra Kragelund
Jeg hedder Helle Strunge
Mikkelsen, er 35 år og bor her
i Kragelund med min mand
Lars og vores to skønne
piger Merle på snart 2 år og
Caroline på 4 år. Vi har boet
i Kragelund siden sommeren
2010 og er utrolig glade for
byen.
Jeg nyder det lille samfund
og alt den aktivitet, der er i
dejlige Kragelund. Jeg nyder
at komme i børnehaven,
hallen, brugsen og hvor jeg i
øvrigt møder Kragelundborgerne. Bare det at gå en tur
i byen og møde en masse
søde og venlige mennesker
gør mig så glad.
I min fritid elsker jeg at være
sammen med familie og venner, og jeg bruger også tid i
vores lille have og drivhus,

14

binder buketter med hvad
jeg nu har i haven. Jeg går
til "step" i vinter halvåret og
nyder utrolig meget vores
"krea-gruppe" her i Kragelund.

Med baggrund hjemme
I Skægkær er jeg født og
opvokset, og hér bor mine
forældre stadig. Jeg gik på
Skægkær skolen, kom også
på efterskole og blev senere

Billedet symboliserer vel nærmest, at Knud giver ”stafetten” videre til mig.
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Nyt i sognet

uddannet social- og sundhedshjælper.
Jeg har arbejdet med børn,
unge og ældre. De seneste år har jeg arbejdet som
blomsterbinder i forskellige
blomsterbutikker. Dette fag
er jeg meget glad for, og jeg
elsker at bruge min kreativitet
og lave flotte opsatser med
smukke blomster. Men lyst til
at prøve noget nyt fik jeg, da
vi har små børn og arbejdstiden i butikkerne ikke er så
gode.
Nogle har nok hilst på mig, da
jeg var på kirkegården i et vikariat i sommers, hvor jeg var
så heldig at vores organist Bo
fortalte, at der manglede en
vikar på kirkegården. Jeg fik
ret hurtigt lysten og tanken
til, at det blev kirkens blomster, jeg skulle arbejde med.
Det betyder meget for mig,
at jeg kan lide det, jeg laver
og det udendørs liv elsker
jeg bare. Jeg nyder at pynte
vores smukke kirke med
alterdekoration og blomster
ved bænkene, ligeledes på
gravstederne, når der skal
plantes eller grandækkes.
Nu på kirkegården
Jeg har lært utrolig meget på
den korte tid, jeg har været
her på kirkegården; sætter
stor pris på, at det var mig der
blev valgt til den nye hjælper,
og skønt det bliver svært at
leve op til den gamle gravermedhjælper Knud, skal jeg

gøre mit bedste. Jeg føler mig
meget heldig at arbejde på
en så god arbejdsplads med
gode kolleger og de søde folk,
der kommer på kirkegården.
En god graver er for mig én,
der er venlig og imødekommende, kan tage tingene
alvorligt, når der er brug
for det, men også lave lidt
sjov; i det hele taget én med
situations fornemmelse. Én,
der gerne vil hjælpe, hvor der
er brug for det uanset hvor
og hvornår. Og én der ikke
er bange for at tage fat og få
jord under neglene.

Og med stafetten
Til sidst vil jeg gerne sige tak,
fordi alle har taget så godt
imod mig, og er så gode til at
hjælpe mig godt i gang. En
meget stor tak til Knud, fordi
han har lært mig så meget
og troet på mine evner, for
de sjove og gode timer, vi har
haft sammen og ikke mindst
hans rare måde at være på;
det vil jeg aldrig glemme og
kommer til at savne.
Helle Strunge Mikkelsen
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Nyt i sognet

Lyt en prædiken
Prøv kirkens hjemmeside
Har du tænkt på, om man
kan høre musik, fortællinger
og prædikener fra din lokale
kirke. Det kan du nu. Har du
lyst, kan du nu lytte til prædikener – eller genhøre dem
– eller lyt til dramatisering af
litteratur og fortælling med
lokale musikere ved Sommeraften i Kirken.

Hver prædiken har fået en
titel, så man lettere kan huske
dem. Foreløbigt er der lagt en
håndfuld på hjemmesiden.
www.kragelundkirke.dk – og
find "Lydspor fra kirkerne"
under forsiden. Hér kan du
lytte til:
Peters Sang
Mesterlære
Flaskeposten
To slags Brød
Guds Fastelavn

Her er et fyldestgørende referat

16

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2018

Nyt i sognet / Menighedsråd

Morgensang for alle
kl. 9.00-10.00 i januar-februarmarts-april måneder
To musikere akkompagnerer:
Else Schifter Christensen og
Asger Dejberg.
Ide-møde for Kragelund
Mandag den 27. aug.
kl. 14.00-15.00
Kragelund Konfirmandstue

For alle, der har lyst til at
synge morgensang. Flere
og flere mennesker rundt
omkring i landet mødes og
synger sammen.
Funder
Vi starter op i Funder Kirkehus med 4 mandage: sidste
mandag i hver måned
kl. 9.00-10.00
Mandage den 27. august - 24.
september - 29. oktober - 26.
november.

Vi synger fra kl. 9.00-10.00 og
vi glæder os
til at se rigtig mange sangglade mennesker.

Vær med til at mødes med
andre lokale og få ideer til
sange og hvordan vi i Kragelund griber det an med fællessang og måske finder lidt
historier om sangene.
På gensyn
Marie og Kresten (Kragelund)

På gensyn
Funder Menighedsråd
Else Schifter Christensen
Benthe Rasmussen
Kragelund
Vi fortsætter med at synge i
Kragelund konfirmandstue
sidste mandag i hver måned

I år var der igen indsamling i Funder sogn
Tusind tak for en rigtig god
søndag – vejret til trods !
Vi fik sammen samlet 8.315 kr.
ind i vores sogn og på lands-

plan ca. 11 millioner kr.
Godt gået!
Endnu en gang en stor tak til
indsamlerne

Funder menighedsråd
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Vilma Langager Øxenbjerg.................................11/02-2018
August Orla Pontoppidan Melin.......................11/02-2018
Buster Jørgensen Rohde......................................25/02-2018
Nellie Josephine Ib Porse....................................11/03-2018

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke

Viede/velsignede
Bente Kathrine Jakobsen Svendsen
og Søren Svendsen................................................14/04-2018

Funder Kirke

Bisatte/begravede
Birgit Elisabeth Jacobsen.....................................01/02-2018
Finn Lindholt Jensen..............................................16/02-2018
Arndt Ginnerup.........................................................22/02-2018
Lone Christensen.....................................................06/03-2018
Marius Frede Høgh Bundgaard.........................09/03-2018
Sonja Jakobsen.........................................................13/03-2018
Janet Nyholm............................................................14/03-2018
Henry Laursen...........................................................16/03-2018
Knud Martin Skødt...................................................23/03-2018

Dåb i Kragelund søndag den 11. marts
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Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder 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

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

Vakant
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Kontortlf. 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri..
Mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Afløser for graver i Kragelund:
Helle Strunge Mikkelsen
Engesvangsvej 25 B
8600 Silkeborg
Tlf. 2860 9531

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

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2018

19

Aktivitetsoversigt
Børn & unge
Musikalsk Legestue
Hold 1
Hold 2
Hold 2
Babysalmesang
Hold 1
Hold 2
Særlige gudstjenester
Pinsedag med fløjtemusik
2. Pinsedag
Mød forældre på barsel
Sommercykeltur i Lille Hids
Højmessen forklares
Konfirmander fra Kragelund
Konfirmander fra Funder
Begivenheder
Kragelund bypark – Helledammen
Åbent hus i herberget i Kragelund
Sommeraften i Kirken
Festlig eftermiddag i Helledammen
Nørkle

Nyt i sognet
Morgensang for alle

Dato...................... Side
14. august (1/7).............5
14. august (1/7).............5
15. august (1/7).............5
15. august (1/8).............5
10. oktober (1/8)...........5
20. maj.............................6
21. maj..............................6
30. maj..............................6
3. juni................................ 7
26. august....................... 7
2. september................. 7
28. maj.............................8
29. maj..............................8
26. juni.............................9
19. august.....................10
4. juni ............................. 11
2. juli................................ 11
2. august....................... 11
28. maj ..........................14
25. juni...........................14
30 juli..............................14
27. august......................14

