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Præstens side

Tik Tik – en tid til at lytte
En af de fineste sange, som
jeg først nu rigtigt har fået
øjnene op for, bærer den
beskedne titel ’Tik Tik’. Det
er en sang af Kim Larsen,
som gik bort i september
sidste år. Sangen giver
anledning til eftertanke om
venskab. Denne sang kom
jeg til at tænke på, da vi
skulle planlægge temaet
i præsternes Vinterhøjskole, som i år handler om
’venskab og fjendskab’. Læs
mere om i dette nummer
af kirkebladet. Både sangen
og vinterhøjskolen fortæller
om spørgsmålene: hvad er
det, der kan binde os sammen, og hvad er det, der
kan skille os ad?

vers bevæger sig som en
bølge ved havet. Tonerne i
første linje hæver sig op af
tonestigen, mens tonernes
bølge i anden linje krænger over og falder ned i en
roligt bølgebrus. Teksten er
kort og kan sagtens gengives hér i sin helhed.
”Venner det var vi, ærlighed
var en dyd for os
til evig tid, til evig tid, ja ja
Blodbrødre blev vi, loved
hinanden troskab
til evig tid, til evig tid ja ja!
tik tik
tik tik
klokken slår og slår
tiden går og går
vi levede i går
Voksne det blev vi, glemte
de ting vi lovede
måske en dag, måske en
dag ja ja

Selve omkvædet markerer
urets ’tikken’, at ”klokken
slår og slår og tiden går og
går”, og alderens betydning
med det vemodige udtryk:
”vi levede i går”.
Tiden kan være ubønhørlig – tiden, der ustandseligt
går, uden at vi selv helt kan
følge med i vores tilværelse. Men tiden kan også
være den tålmodige tid,
som nok har grænser, men
som er fyldt af betydning
og fællesskab, hvor vi alligevel vil opfylde de løfter,
vi gav hinanden.

Da vil vi huske løfterne som
os sammen bandt
måske en dag, måske en
dag ja ja

Må jeg foreslå, at man begynder med at finde sangen frem – på biblioteket
eller nettet – og lyt så til,
hvordan melodien i hvert

Man kan i hvert vers også
lægge mærke til, at i første
linje hører vi om det betydningsfulde, som skete,
venskabet og broderskabet,
mens i næste linje hører
vi om håbet til fremtiden, i
evigheden og tiden.

At tiden også er betydningsfuld, kostbar for os,
kan lede tanken hen på
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Præstens side

salmen ”Uforsagt, vær på
vagt”, hvor det i sidste vers
hedder:
Klokken slår, tiden går,
evigheden os forestår.
Lad os da bruge den
kostbare tid,
tjene vor Herre med
al vor flid,
så skal vi nok komme hjem!
Salmen er skrevet i 1848 af
Hans Agerbæk, som levede
samtidig med Grundtvig,
og som også tog afstand
fra rationalisme og kirkelig
stivhed og kæmpede for en
lidenskabelig og engageret kristendom. At være
’uforsagt’ betyder netop
også frejdighed og frimodighed. På den vis er han
som digter egentlig på linje
med Kim Larsen, som også
fokuserer på at møde livet
uforfærdet og frimodigt.

i oktober 1945, men han
voksede op gennem 50’ernes og 60’ernes optimistiske fredstid, hvor der var en
længsel efter mere personlige udtryk i den populære
musik.
I en tid, hvor mange
havde taget det engelske
sprog til sig, opdagede
Kim Larsen, at den musikalske og poetiske kamp
skulle kæmpes på dansk.
Sproget, tror jeg, er en af
grundene til, at Kim Larsen
er blevet kaldt nationalskjald – en sanger, der
kunne udtrykke noget, som
man kunne kalde ’den
danske glæde og blues’,
og så kunne han synge
både til selvbesindelse og
til opgør med stive autoriteter, hvilket indtil i dag
er blevet en af vor kulturs
vandmærker.

Kim Larsen er en af dem,
som ikke selv har oplevet
Anden Verdenskrig; han
blev født lige efter krigen

4

Det sker i Kirken | Marts · April · Maj 2019

I denne sang er det selvbesindelsen: Tik-tik. Lyden af
et ur, der går, kan få en til at
tænke over livet.
Der er ikke mange tilbage
i stuerne, men den rolige
’tikken’ fra et stueur eller et
bornholmerur, kan få mig
til at mærke tidens særlige
betydning. Uret og sangen
kan være med til at få os til
at lytte efter det væsentlige
i tilværelsen.
Urets tikken fortæller os
tiden, og tiden er givet os
til at lytte til hinanden, os
selv og Gud.
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

Musikalsk Legestue
I foråret 2019 indbyder vi
igen til nye forløb med
Musikalsk Legestue.
Musikalsk Legestue
i Funder Kirke
Hold 1:
Vi mødes i Funder Kirke 7
tirsdage:
Første gang er: Tirsdag den
9. april.
Sidste gang er: Tirsdag den
11. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)
Alle gange er det kl. 9.3010.10.
Hold 2:
Vi mødes i Funder Kirke 7
onsdage:
Første gang er: Onsdag den
10. april.
Sidste gang er: Onsdag den
12. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)

Alle gange er det kl. 9.3010.10.
Hold 3:
Vi mødes i Funder Kirke 7
onsdage:
Første gang er: Onsdag den
10. april.
Sidste gang er: Onsdag den
12. juni.
(Der er ikke Musikalsk Legestue i uge 16, 20 og 23)
Alle gange er det kl. 10.1010.50.
Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke
Nye forløb starter op i
oktober 2019. Datoerne kan
ses i efterårets kirkeblad.

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
Deltagerbetaling
Menighedsrådene har
besluttet, at der ikke
længere skal betales for
deltagelse ved Babysalmesang og Musikalsk
Legestue i Kragelund
og Funder kirker.
I stedet opfordrer vi
til, at man kan give et
frivilligt bidrag til Julehjælpen i Kragelund og
Funder sogne.

Børn laver kunst i Funder kirke
Torsdag den 2. maj
kl. 19.00
Funder Kirke
Elevernes kunstopgaver i
5. klasse ferniseres og bedømmes. Alle er velkomne.
I år er det ottende år, at der
udskrives kunstopgaven af
menighedsrådet i Funder

til 5. klasserne i Kragelund
og Funder skole. Sammen
med deres lærere udarbejder eleverne kunstværker
og præsenterer dem i
foråret.
Præsten og Funder
Menighedsråd

Fra elevers værk sidste år
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Børn & unge

Babysalmesang
... en stund med nærvær,
sang og musik for babyer i
alderen 0-12 måneder.

Programmet varer ca. en
halv time, og mens vi synger og leger med børnene,
så inddrages både bevægelse og forskellige rekvisit-

ter som farvede tørklæder,
sæbebobler, rasleæg og
klokkespil.
Forløbet ledes af organist
Bo Kirkegaard, og det er
gratis at være med.

Første gang er: Tirsdag den
9. april.
Sidste gang er: Tirsdag den
11. juni.
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 16 og i uge
20).

Forårets hold, som er fælles
for Kragelund og Funder
kirker, mødes
8 tirsdage i Funder Kirke.

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

Tidspunktet er fra kl. 11.15ca. 11.45. (Der er kaffe og
hygge fra kl. 11.45).

Bo Kirkegaard

Det’ for børn
Børnekirke – for alle børnefamilier
Tirsdag den 19. februar
kl. 16.30-18.00
Onsdag den 29. maj
kl. 17.00-18.30
Kragelund Kirke

Børnekirke er en kort
gudstjeneste med sang og
fortælling. Børn og voksne
inviteres til at spise aftensmad sammen og få en snak
bagefter.

Kravle-gudstjeneste
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Torsdag den 21. februar
kl. 16.30 i Funder Kirke
med tidlig aftensmad i
Kirkehuset

sammen i kirkehuset.
Hvis man har tid og lyst,
kan vi være sammen om at
dække bord. Meld tilbage.

De 1-3 årige og deres forældre indtager kirkerummet
med bevægelse og sang.
Bagefter ca. kl. 17 spiser vi

Tilmelding til Bo: 2939 8044 /
fk.organist@gmail.com
eller til Kresten kta@km.dk /
5115 2766
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Maden koster 25,- for
voksne, for børn under 12
år er maden gratis.
Tilmelding til sognepræst
Kresten Thue Andersen på
telefon 5115 2766 eller mail:
kta@km.dk

Børn & unge

Jubilæum 5 år for dåben
Familiegudstjeneste
Fastelavns søndag den
3. marts kl. 10.00
Funder Kirke
Er du døbt for 5 år siden,
kan du deltage i dåbsjubilæum i kirken. Vi har valgt
fastelavns søndag, den dag
Jesus selv blev døbt. Vi
hører historien om dåben,
lærer enkelte sangvers
udenad, og børnene samles i korbuen.
Bamse
Vi håber, du vil medbringe
– en bamse, som kan være

med og sidde helt foran i
kirken, på knæfaldet. Det
er også hér, vi til sidst skal
smage nadver med saft og
brød.
Vand
Du må også gerne medbringe en stor flaske vand
hjemmefra, almindeligt
vand, som vi vil bære ind til
døbefonten.

det kan også være, at det er
dém, der vil tage med dig
3. marts, hvis dine forældre
ikke kan så godt.
Organist Bo Kirkegaard
og præst Kresten Thue
Andersen

Faddere
Bring meget gerne invitationen videre til dine
faddere, som stod sammen
med dig ved døbefonten –

Mega koncert i Dybkær Kirke
Onsdag den 13. marts
kl. 16.30 med
Sigurd Barrett og børn
fra skolerne i Lille Hids
pastorat
En stor oplevelse venter,
når 75 børn fra 2. og 3.

årgang på skolerne i Skægkær, Lemming, Funder og
Kragelund synger sammen
med Sigurd Barrett og hans
medmusikant Eskild Dohn.
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.
Eftermiddagen
byder blandt
andet på Sigurds
egne sange fra

”Sigurd fortæller Bibelhistorie” og fra ”Salmer for Store
og Små” med Sigurds gendigtning af kendte salmer.
På grund af pladsforholdene er koncerten flyttet
fra Serup Kirke til Dybkær
Kirke.
Koncerten støttes økonomisk af Alderslyst Y´s Men´s
Club og Silkeborg Provsti.
Vel mødt til en festlig eftermiddag i kirken.
Fri entré.
Menighedsrådene i
Lille Hids Pastorat
Organisterne Bo Kirkegaard,
Erik Sanggaard og
Karen-Minna Nielsen
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Særlige gudstjenester

Skærtorsdag den 18. april
i Sejling
De Ni Recitationer med Bibelen Live
Kom med til en anderledes
og stemningsfyldt gudstjeneste, hvor vi kommer
på en medrivende rejse til
dagene forud for, og i selve
påsken, på Jesu tid. Vi vil
lytte til påskens bibeltekster i De Ni Recitationer,
og Klaus Højgaard Laursen

fra Bibelen Live lægger
krop, stemme og mimik til
teksterne, der krydres med
musikalske indslag.
Martin Nørremark

Vi spiser sammen – Lam,
sammenskud og en god snak
Mandag 2. påskedag,
22. april
Gudstjeneste i Funder
Kirke kl. 16.00
Middag med snak i kirkehuset kl. 17.00-20.00
Alle kan være med, når vi
spiser sammen. Vi slutter
påsken med stegt lam og
et glas påskevin og håber
på, at deltagerne vil medbringe en ret tilbehør. Meld
gerne tilbage, hvad du
medbringer. Man kan også
komme og hjælpe med at
forberede maden sammen
i kirkehuset om eftermiddagen.
Tilmelding af hensyn til
siddeplads og hør nærmere
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hos Kresten 5115 2766 –
kta@km.dk
Det er chancen for at tale
med nogle af de lokale,
som du måske ikke har talt
så meget med endnu. Vi
håber, at alle kan føle sig
velkomne til at være med.
Hvis du har en ret med, kan
den stilles i Kirkehuset før
gudstjenesten.
En god snak - de to venner
på vej hjem
Anden Påskedag er en god
dag at mødes over mad
og en god snak. Påsken
fortæller om Jesus, der
ender sine dage, men bliver
pludselig oprejst til nyt
liv. To disciple taler med
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en fremmed på deres vej
hjem. De opdager først under maden, at det er Jesus.
Venlig hilsen
Præsterne Martin Nørremark
og Kresten Thue Andersen

Særlige gudstjenester / Foredrag og møder

Friluftsgudstjeneste i Lille Hids 2. Pinsedag
Mandag 2. Pinsedag den
10. juni kl. 14.00 er der
gudstjeneste i det fri ved
”Krebsesøerne” i Sinding.
Vox'enkoret og Skægkærblæserne medvirker til at
gøre det hele til en festlig
oplevelse for alle.
Kørselsvejledning: Fra
Sinding ad Mausingvej. Drej

til venstre ad markvej ved
Mausingvej 11 (Botilbuddet
Golå). Parkering foregår på
græsset. Fortsæt ad markvejen ned til søen.
Vi håber vejret viser med
sol, og vi opfordrer alle til
at tage kaffekurv, tæppe eller havestole med, så vi efter gudstjenesten kan spise

vores medbragte kaffe og
’brød’ sammen i det fri.

Tema – Venner og fjender
Vinterhøjskolen i Lille Hids
Sammen med deltagerne i
årets vinterhøjskole dykker
vi ned i temaet Venskab
og Fjendskab, og spørger:
”Er der strid mellem disse
to – eller er der forbindelse
mellem dem? Og hvad
betyder egentlig Næstekærlighed?”

Torsdag 7. februar kl. 19.00
Serup konfirmandstue
Henriette Gosvig Knudsen:
”Venskab”
Torsdag 21. februar kl. 19.00
Sejling konfirmandstue
Kresten Thue Andersen:
”En god fjende?”

Lørdag 9. marts
kl. 9.30-13.00
Kragelund konfirmandstue
Martin Nørremark:
”Næstekærlighed til debat”
Kaffen koster 25 kr. lørdag
formiddag er der rundstykker.

Med nedslag i centrale
steder i biblen, litteraturen, historien eller vores
egen nutid udforskes disse
spørgsmål med det formål
at sætte gang i en god
samtale.
Vinterhøjskolen er planlagt
som tre dage i sammenhæng, men man kan også
deltage bare én af gangene.
Det kræver ikke tilmelding,
og alle er velkomne.

Martin Nørremark (vikar for Mette Glowienka), Henriette Gosvig Knudsen
og Kresten Thue Andersen
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Foredrag og møder / Koncerter

Foredrag i Kragelund og Funder
Højskoleeftermiddag

Danske Seniorer Funder

Mandag den 25. februar
kl. 14.00-16.00

Onsdag den 27. februar
kl. 13.30

Onsdag den 13. marts
kl. 13.30

Kragelund Plejecenter

Funder Kirkeby
Forsamlingshus

Funder Kirkeby
Forsamlingshus

40 år i politiet og 20 år
i Silkeborg byråd
Ved Lars Faarup
Lars Faarup er tidligere
politiassistent blandt andet
i Grønland og nuværende
byrådsmedlem og næstformand i Sundheds- og
Ældreudvalget. Har vi mon
noget at spørge ham om?
Vi får indblik i hans arbejde
hos ordensmagten og på
den lokalpolitiske scene.

’Fars to grise’
Else Pihl fra Virklund spiller
harmonika og synger. Karen
Lund fra Hasselager spiller
violin, ukulele, benfløjte
og synger. Det er et godt
grundlag for en festlig eftermiddag med fællessang til
skønne og kendte sange fra
den nye og gamle danske
“sangbog” samt underholdning med nordiske og irske
folkemelodier, middelaldersange samt historier fra Else
og Karens mange år på den
musikalske landevej. Måske
får vi også en forklaring på
duoens navn.

Der er rig mulighed for at få
rørt stemmen ved en sangaften i Sejling.
Vi synger højskolesange i en
lind strøm - og hvis der er

en favoritsang, der ønskes
sunget, tager vi også den.
Alle er velkomne.

Kunst, der taler til mig
Ved Freddie Davidsen,
Silkeborg
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.

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

Sangaften
Onsdag den 10. april
kl. 19.30
Sejling Kirke

Erik Sanggaard

Fyraftensmusik
Onsdag den 20. marts
kl. 16.30
Sejling Kirke
Onsdag den 27. marts
kl. 16.30

Vi fortsætter med fyraftensorgelmusik i marts, hvor der
to eftermiddage bydes på
orgelmusik af ca. en halv
times varighed:

Sinding Kirke
10
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Kom og lyt til orglets toner!
Organist
Erik Sanggaard

Koncerter

Koncert med pigekoret NordSang
Torsdag den 7. marts
kl. 19.30
i Kragelund Kirke
NordSang er et århusiansk
pigekor under ledelse af
dirigent Alice Vestergaard.
Koret blev dannet i sommeren 2015 af en gruppe
erfarne korsangere, som
siden har vokset sig til en
gruppe af 35 stemmer.
NordSang sætter en ære i
at mestre mange forskellige genrer og stilarter,
hvorfor repertoiret består af
arrangementer med alt fra
tre til otte stemmer. Koret
synger a cappella eller med
klaverakkompagnement
og på sprog som lettisk,
japansk, engelsk, hebraisk
og naturligvis dansk.
I sommeren 2018 rejste koret til Tshwane i Sydafrika
for at deltage i konkurrencen Word Choir Games.
NordSang kvalificerede sig
til champions-konkurrencen, hvor de sang blandt
nogle af verdens dygtigste
kor i henholdsvis jazz og
klassisk kategori, og vendte
hjem med to sølvmedaljer.
Korets dirigent Alice Vestergaard er uddannet ved Det
jyske Musikkonservatorium

i Aarhus, og hun arbejder
nu som underviser ved
Skanderborg Kulturskole.
Derudover er hun dirigent
for flere kor.
Ved koncerten i Kragelund
er det korets faste pianist,
Niels Nørager, der sidder
ved klaveret.
Foruden at være en dygtig
pianist er han også komponist, og han har skrevet
flere arrangementer til
koret.

musikalsk oplevelsesrejse
lidt ud over det sædvanlige.
Efter koncerten byder vi på
en kop kaffe i våbenhuset.
Både entré og kaffe er
gratis.
Vi håber, at mange har
lyst til at kigge forbi kirken
denne aften.
Kragelund Menighedsråd
Bo Kirkegaard

Det er med stolthed, at
vi kan byde NordSang
velkommen i Kragelund
Kirke, og vi ser frem til en
koncert, der byder på en
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9.30 KTA 7)

Søndag 21.

9.30 KTA
Kaffe
11.00 MN

11.00 KTA

9.30 MN
Kaffe

Søndag 12.

9.30 KTA

16.00 KTA og
MN 8)

11.00 KTA 7)

11.00 HG
Liturgisk

11.00 KTA 4)

11.00 KTA 2)
Årets gang

11.00 HG

11.00 HG

9.30 HG
Konfirmation

11.00 HG

17.00HG 5)
Påskemåltid

9.30 HG

11.00 MN

9.30 KTA

9.30 HG

11.00 HG
Konfirmation

10.00 HG
konfirmation

9.30 HG

9.30 HG
Liturgisk

11.00 HG

9.30 MN

11.00 KTA

9.30 HG Sogneindsamling

9.30 KTA Sogneindsamling Andagt med intro til
indsamling

Lemming

13.00 HG
Fastelavn
11.00 HG Sogneindsamling

Serup

10.00 KTA 1)
5-års
Dåbsjubilæum

Funder

Søndag 5.

Lørdag 4.

Maj

Søndag 28.

Lørdag 27

11.00 KTA 2)
Årets gang

11.00 KTA
Liturgisk

Fredag 19.

Mandag 22.

19.30 MN

11.00 MN

9.30 KTA

9.30 HG
Kaffe

11.00 KTA Sogneindsamling

Kragelund

Torsdag 18.

Søndag 14.

Søndag 7.

Tirsdag 2.

April

Søndag 31.

Søndag 24.

Søndag 17.

Søndag 10.

Søndag 3.

Marts

Dato

9.30 MN

11.00 MN

10.00 MN 6)
De Ni
Recitationer

9.30 MN

17.00 MN
Spaghetti 3)

9.30 HG

11.00MN Sogneindsamling

14.30 MN
Fastelavn

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

11.00 MN

9.30 MN

9.30 KTA
Liturgisk

11.00 MN

9.30 MN

11.00 HG

9.30 MN Sogneindsamling

13.30 MN
Fastelavn

Sinding

3. s. e. påske

2. s. e. påske

1. s. e. påske

2. Påskedag

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Palmesøndag

Mariæ
Bebudelsesdag

Midfaste

3. søn. i fast

2. søn. i fast

1. søn. i fast

Fastelavn

Kirkeåret

Torsdag 30.

11.00 KTA

11.00 HG

9.30 HG

9.30 HG

11.00 HG

9.30 HG

9.30 MN

9.30 og 11.15
MN
Konfirmation

11.00 HG

11.00 MN

10.00 MN
Konfirmation

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter
Torsdag 28. marts kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 25. april kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 23. maj 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.

Onsdag 27. marts kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag 24. april kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 29. maj kl. 10.00 v/ 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.

7) Solist medvirker
8) Alle inviteres til kl. 17.00 at spise sammen i Kirkehuset –
medbring gerne en ret tilbehør. Voksenkoret medvirker,
se omtale på side …
9) Alle inviteres med til ’Himmelske dage på Heden’ i Herning,
se omtale på side …

6. s. e. påske

Kr. Himmelfartsdag

5. s. e. påske

4. s. e. påske

Bededag

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter

1) 5 års dåbsjubilæum ved familiegudstjeneste
2) Årets gang med let frokost – kom gerne med ideer til menighedsrådet
3) Familiegudstjeneste med fælles spisning
4) Små konfirmander medvirker
5) Gudstjeneste med påskemåltid
6) Dramatisk recitation fra påskens historie, med Klaus Højgaard
Laursen

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

Søndag 2.

9.30 KTA
Kaffe

Til Himmelsk
Dage 9)

Onsdag 29.

Juni

17.00 KTA
Børnekirke 3)
Til Himmelske
Dage 9)

10.00 KTA
Konfirmation

Søndag 19.

Søndag 26.

10.00 KTA
Konfirmation

10.00 KTA
Konfirmation

Lørdag 18.

Fredag 17.

Koncerter

Vi synger sommeren ind
Tirsdag den 21. maj
kl. 19.30
Funder Kirke
Kom og vær med til at
synge sommeren ind.
Voksenkoret ved Kragelund
og Funder kirker markerer
afslutningen på korsæsonen ved at invitere alle
indenfor til en aften med
sang og musik.
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Aftenens program kommer til at byde på en række
af vores dejlige sommersange, dels sunget af koret
alene og dels af kor og
publikum i fællesskab.
Der bliver også lejlighed til
at komme med forslag til
sange, vi skal synge.
Undervejs vil der blive en
pause, hvor der serveres
kage og en kop kaffe til.
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Vel mødt til en festlig aften!
Voksenkoret
Menighedsrådene
Bo Kirkegaard

Begivenheder

Årets gang i kirken
- Visionsdag for din lokale kirke
Søndag den 28. april
kl. 11.00 i Kragelund
Søndag 31. marts
kl. 11.00 i Funder
Efter højmessen inviterer vi
alle lokale til en sandwich
og en snak om, hvilken
forskel kirken gør eller kan
gøre her. Menighedsrådet
vil orientere om de forskel-

lige aktiviteter i kirken og
samarbejde med lokalsamfund, og nye ideer er også
velkomne.
Kirken er en del af lokalsamfundet og har også
brug for mennesker, som
gerne vil knytte tråde og
gøre kirken relevant. Hvilke
ideer skal vi prøve? Hvilke

fremtidige begivenheder
skal der ske? Hvad skal vi
bruge midlerne til? Hvilke
slags fællesskaber ønsker
vi her?
Menighedsrådene i
Kragelund og Funder
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Begivenheder

Himmelske Dage på Heden
Kristi Himmelfartsdag
30. maj
Tur til Herning ved
kirkelig festival
I år på Kristi himmelfartsdag prøver vi noget nyt. Vi
arrangerer bus-transport til
Herning, hvor ’Himmelske
Dage på Heden’ foregår.
Det er en slags festival med
foredrag, sang, gudstjeneste og boder. Det hele sker
udendørs, i institutioner og
kirker.
Alle kan være med.
Transport ca. kl. 12.30 fra
Funder og Kragelund.

Åbningsgudstjenesten
foregår kl. 14.00 på ’Torvet’
– og vi har hjemtransport
ved 18 eller 19 tiden.
1. Interesseret? Så skriv allerede nu, så vi ved lidt om
interessen.
2. Selve tilmeldingen skal
ske senest to uger før.
Torsdag 16. maj er deadline. Så ved vi, hvor stor
bussen skal være.

• Bo: organist.kragelund.
fk.organist@gmail.com –
2939 8044
PS: Vi håber, at både
kirkevante og ikke-kirkevante har lyst at være med.
Denne dag er der ikke lokal
gudstjeneste ved Bølling Sø
(som vi plejer).

Skriv til os – Bo eller Kresten
– om du er interesseret i
høre mere.
• Kresten: kta@km.dk –
5115 2766

Arrangørerne skriver:
Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Vi vil
gerne vise hinanden de muligheder og den mangfoldighed, der er i dansk kirkeliv.
Festivalen, som forløber fra torsdag 30. maj til søndag 2. juni, har de tre nøgleord
tro, samfund og folkelighed.
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Begivenheder

Morgensang i Kragelund og Funder
Siden vi begyndte, har
højskolesang nr. 162 været
i landsdækkende medierne
med efterfølgende debat
og interesse for sang. I Funder og Kragelund inviterer
vi til at samles og synge
morgensang og høre lidt
om sangene.
I Kragelund
Vi synger den sidste
mandag i hver måned
kl. 9.00-10.00 i januarfebruar-marts-april. En lille
gruppe lokale har planlagt,
hvem der sammensætter
program og er tovholder.

Mandag 25. marts:
Inger og Niels
Mandag 29. april:
Kresten og Asger
Programmet slutter med
’ønskesang’.
I Funder
For alle, der har lyst til at
synge morgensang: Vi
synger i Funder Kirkehus,
Funder Kirkevej 58 – den
2. mandag i måneden
Funder kirkehus
Mandage kl. 9.00- 10.00
11. marts - 8. april - 13. maj

Vi glæder os til at se rigtig
mange sangglade mennesker.
På gensyn!

Kragelund konfirmandstue
Mandag 25. februar:
Margit og Jens

Efter sommerferien begynder vi igen mandag den 12.
august

Funder Menighedsråd
Else Schifter Christensen
Benthe Rasmussen
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Begivenheder

Herberget melder klar til en ny sæson
Tirsdag den 4. juni kl. 19.00
bliver sæsonen officielt
skudt i gang på herberget i
Kragelund. Og det foregår
traditionen tro med et hyggeligt aftenarrangement,
hvor alle er velkomne. Der
vil være pølser på grillen, øl
og sodavand, og voksenkoret underholder med
sommerlige sange.
Vejret plejer denne aften at
være så fint, at den første
del af arrangementet kan
foregå på gårdspladsen
udenfor herberget. Bagefter samles vi i konfirmandstuen til en kop kaffe og en
fællessang eller to, og her
har Ellen og Tom Andersen
lovet at komme og fortælle
lidt nyt fra naboherberget
mod nord.

I Thorning kan pilgrimme
og øvrige vandre- og
cykelturister på Hærvejen fremover hvile ud
i splinternye og lækre
omgivelser. ”Det gule hus”
udenfor kirken, som hidtil
har fungeret som herberg,

er revet ned, og i disse
måneder opføres på stedet
et nyt kirkehus, hvor den
ene ende som noget helt
unikt bliver indrettet med
overnatningsfaciliteter til
hærvejsturisterne.

FAKTA
Herbergerne langs Hærvejen fra Viborg til Padborg blev etableret i 2008 efter inspiration fra den spanske pilgrimsvej Camino de Santiago. Kragelund var med i projektet fra start, da det var en ideel udnyttelse af den smukke gamle kampestenslade fra
1600-tallet, som har hørt til den gamle præstegård. Siden har tusinder af vandre- og
cykelturister - plus enkelte på hesteryg - haft glæde af den billige overnatningsmulighed, og det har været med til at give liv i Kragelund i sommermånederne.
Lukningen af brugsen sidste sommer var en streg i regningen også for herberget, da
rygsækfolket naturligvis har brug for at proviantere undervejs. Derfor blev der med
hjælp af en gruppe frivillige etableret en selvbetjeningsbod på herberget med salg
af forskellige fornødenheder, men heldigvis kan gæsterne igen i år benytte en lokal
dagligvarebutik.
Herbergerne langs hærvejen er officielt kun åbne i juni, juli og august, idet de fleste
er uopvarmede. Allerede i maj plejer de første vandrere og cyklister dog at dukke
op, og graver Helle Strunge Mikkelsen planlægger også at forlænge sæsonen et par
måneder i efteråret, hvis vejret ellers indbyder til det.
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Nyt i sognet

Årets indsamlinger
I løbet af året indsamler vi i
kirken på vegne af forskellige humanitære og kirkelige
organisationer. Det er en
del af kirkeårets cyklus at
samle ind til mennesker,
der har behov.
• 1. søndag i advent:
Menighedsplejen
• Juleaften: Folkekirkens
Nødhjælp
• Juledag: Børnesagens
Fællesråd
• Nytårsdag: Bibelselskabet
• Påskedag: KFUM og K
i Danmark

• Pinsedag: Folkekirkens
Nødhjælp

på nummer mobile pay:
29055.

• Høstgudstjeneste i
Kragelund:
- Folkekirkens Nødhjælp 1/3
- FDF Kragelund 1/3
- Plejehjemmets Venner 1/3

I Funder samles på ’kreaaftenerne’, første mandag i
hver måned kl. 19 i Kirkehuset ind til julehjælpen.

• Høstgudstjeneste i
Funder:
- Folkekirkens Nødhjælp 1/2
- Kirkens Korshær 1/2

Menighedsrådene i Funder
og Kragelund

Julehjælpen i Funder og
Kragelund hedder ”Julehjælp Funder-Kragelund”,
formidles til mennesker i
sognet, som særligt har
behov i julemåneden; hertil
kan man donere hele året

Deltag i Krea-gruppen
Hver den første mandag
i måneden afholdes der
strikkecafé i Funder Kirkebys sognehus, og alle er

velkomne, nybegyndere
som garvede. Vi hjælper og
inspirere hinanden, og der
bliver hygget, talt og grinet.
Det er fra 19.00-21.30 og
koster 25 kr. Som går til Kirkens julehjælp. Man medbringer selv kaffe/ kage.
Følg med i hvad der sker
på vores facebook gruppe
“Funder/Funder Kirkebys
Kreagruppe”.

Initiativtager Tina Levring
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Menighedsråd
Funder Menighedsråd har konstitueret sig i 2019:
Mette Hahn-Pedersen og
Willy Fisker fortsætter som
henholdsvis formand og
næstformand.
Rune Thomassen, tidl. kasserer, er med menigheds-

rådets tiltrædelse udtrådt af
menighedsrådet.

Else Guldbjerg Christensen,
1. stedfortræder, er indtrådt i menighedsrådet.

Jette Ehlers Jensen er
fremover både kasserer og
kirkeværge.

Mødekalender for ordinære rådsmøder i Funder 2019
- alle i Kirkehuset kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
torsdag d. 28/3
torsdag d. 11/4,
kirkesyn kl. 17.00
torsdag d. 6/6

torsdag d. 22/8
torsdag d. 3/10
torsdag d. 14/11

Fællesmøde med
Kragelund:
torsdag d. 25/4 kl. 19.00
i Funder

Menighedsrådet i Kragelund har konstitueret sig.
Hér samlet ved nytårskuren i januar

Fra venstre:
Gravermedhjælper Mariann
Bonde Didriksen
Annette Öhrström
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Agnes Mosel
Asger Dejbjerg Pallesen
Asger Ravn
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Jørgen Jensen
Kresten Thue Andersen
Anne-Marie Christiansen

Menighedsråd

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den
årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019. Som indsamler
kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald
og droppe flyrejsen – men
hvor meget forskel kan du
egentlig gøre ene mand
eller kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle sig
magtesløs, når vi gang på
gang hører om klimaforandringernes konsekvenser.
Men her er din chance for
at gøre noget, der virkelig
nytter.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
dedikeret til de klimaforandringer, som rammer
os alle sammen. Men som
rammer særligt stærkt i
verdens fattigste lande.Her
er man ikke nær så godt
klædt på til det nye klima,
som vi er i Danmark. Man
mangler kloaksystemer,
der kan aflede vandet ved
oversvømmelser. Man
mangler broer, der kan
bringe folk i sikkerhed.
Mangler vand, når tørken
tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne
slipper op.
Klimaforandringer er en
af hovedårsagerne til, at
821 millioner mennesker

– svarende til hver niende
verdensborger – sulter. Og
at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Og vi har brug for
dig.
Som indsamler er du med
til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der
kan udgøre et værn mod
katastrofer. Du er med til
at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan
overleve tørken. Du er med
til at klæde verden på til
klimaforandringerne.Og du
er ikke alene.Du er én ud af
tusindvis af indsamlere, der
står sammen om verdens
nok vigtigste sag.
Vil du gerne være indsamler i 2019, rettes henvendelse til:

Kragelund sogn:
Asger Ravn:
frederiksdalvej60@gmail.
com
Funder sogn:
Mette Hahn-Pedersen:
mette@hahn-pedersen.com
Eller
Tilmeld dig som indsamler
på Blivindsamler.dk
Funder og Kragelund sogne
er klar til at gøre verden
klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019. Vi
håber at se så mange frivillige som muligt til den altid
hyggelige indsamlingsdag.
Vi begynder fælles i kirken
kl. 9.00 med kort andagt og
fortælling som introduktion
til indsamlingen.
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Lauge Vinther Rasmussen....................................14/10-2018
Josephine Elvira Holst Hedegaard.................. 28/10-2018
Norma Brix-Holm.................................................... 28/10-2018
Victoria Elvira Rosenkilde Lavrsen................... 18/11-2018
Agnes Leick Pürstinger Hjorth........................... 18/11-2018
William Holk Davidsen...........................................25/11-2018
Mynte Holm Øllgaard.............................................02/12-2018
Celine Jiang Papsø...................................................13/01-2019
Lia Leonora Heidemann Michelsen.................13/01-2019
Wilfred Fiil Lyngholm..............................................13/01-2019

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

Viede/kirkeligt velsignede
Charlotte Bothoft Christensen og
Casper Jonathan Per Christensen....................03/11-2018

Kragelund Kirke

Begravede/bisatte
Thorkny John Nielsen............................................ 13/11-2018
Edith Porse.................................................................. 04/01-2019
Daniel Høyland Klein............................................... 11/01-2019
Carl Otto Reich...........................................................18/01-2019

Dåb i Funder af Wilfred, Celine og Lia Leonora søndag den 13. januar
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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
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
Musikalsk Legestue i Funder Kirke
Musikalsk Legestue i Kragelund Kirke
Børn laver kunst i Funder kirke
Babysalmesang
Børnekirke
Kravle-gudstjeneste
Jubilæum 5 år for dåben
Mega Koncert i Serup Kirke

Dato......................... Side
9. april (1 af 7)................... 5
Oktober 2019.................... 5
2. maj.................................... 5
9. april (1 af 8)................... 6
19. feb. + 29. maj............. 6
21. feb................................... 6
3. marts................................ 7
13. marts............................. 7

Særlige gudstjenester
Skærtorsdag d. 18. april i Sejling
Vi spiser sammen
Friluftsgudstjeneste i Lille Hids 2. pinsedag

18. april................................ 8
22. april................................ 8
10. juni.................................. 9

Foredrag og møder
Tema – Venner og fjender
Højskoleeftermiddage i Kragelund

Koncerter
Sangaften
Fyraftensmusik
Koncert med pigekoret NordSang
Vi synger sommeren ind
Begivenheder
Årets gang i kirken
Himmelske Dage på Heden
Morgensang for alle i Kragelund

7. feb. (1 af 3)...................... 9
25. feb.................................12
27. feb.................................12
13. marts...........................12
10. april..............................12
20. marts + 27. marts...12
7. marts..............................13
21. maj............................... 14

Herberget melder klar til en ny sæson

31. marts + 28. april.....15
30. maj...............................16
25. feb. + 25. marts
+ 29. april.......................... 17
11. marts + 8. april
+ 13. maj............................ 17
4. juni..................................18

Nyt i sognet
Deltag i Krea-gruppen

1. man. i måneden.......19

Morgensang for alle i Funder

