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Præstens side

Fortæl en historie
Tonje er Glimmerdalens
lille krudtugle. Hun har
boet dér hele sit liv, i Norge.
Det er hendes historie, det
handler om nu.
De sidste fire år har lokale i
Funder og Kragelund fejret
’Sommeraften i kirken’ med
fortælling og musik fra
forskellige instrumenter.
Målet er at gøre fortællinger og litteratur levende. Vi
har tidligere hørt om Bryllupsmarchen, Havfruen og
Hullet, som graves af otte
mænd i fællesskab.
I år skal vi møde en pige
med røde løvelokker på
ratkælk, som bor i Glimmerdalen sammen med
den gamle spillemand
Gunnvald, der spiller violin,
så dalen fyldes af mirakelmusik. Men der sker noget,
der sætter deres venskab
på en alvorlig prøve.

I enhver god børnesang
eller fortælling ligger en
verden, som venter på at få
liv. Tænk bare på, hvordan
’Bjørnen sover’ i sin lune
bolig, lige indtil den dag
trygheden bliver brudt,
og bjørnen farer op af sit
vinterhi og skræmmer de
andre børn. Det viser, at vi
som mennesker har brug
for at erfare hele tilværelsen – også de utrygge
sider. Det faretruende og
gyset må være med i børnenes leg.
Vi skal ikke lade som om –
hvis bare man øver sig – så
bliver tilværelsen perfekt.
For livet bliver aldrig perfekt. Der skal være plads i
livet til ’fejl og mangler’, til
vrede og sorg. Hvis sorgen
får plads, så kan den måske
giver plads til en anden
slags glæde og taknemmelighed i livet.

Så vi må fortælle videre på
de historier, vi kender, og
som vi har arvet. Sådan begynder Tonje at fortælle til
Gunnvald, da stemningen
er nedtrykt: ”Nu, Gunnvald,
siger Tonje, og rejser sig
fra en af stolene – nu skal
du gå ud i værkstedet og
begynde på kælkene, og
så trøster vi os med, at jeg
fortæller eventyret om den
allermindste Bukke Bruse”.
Og Tonje fortæller historien
om, hvad der skete, da den
fjerde – allermindste –
Bukkebruse møder Trolden,
der ligger og ømmer sig
ved broen:
”Under broen lå trolden og
havde ondt, for den største
Bukke Bruse havde knust
både marv og ben på ham,
da den stangede ham ud i
elven tidligere på dagen”.

Gunda, Tonjes kat
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Præstens side

Gunnvald

Dén er der ikke mange,
der har hørt, heller ikke
Gunnvald og Tonje, men
historien taler lige ind i
nedtryktheden og forvandler den.
Sådan kan det også ske i
troens verden. Sorg må
have sin plads, for at glæden kan brede sig og slå
rødder. For en ægte glæde
må være mere end blot
fornøjelse.
I påsken måtte Jesus dø,
for at blive til Kristus. Hvis
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Tonje, Gunnvald og Heidi

han ikke blev taget op
til Gud, så ville han bare
være færdig. Historien ville
være slut, og vi nedtrykte,
ligesom Jesu disciple var til
at begynde med. Disciplene blev både forvirrede,
bange og ude af sig selv,
da deres mester var død og
begravet.
Men tænk engang, hvis
Jesus ikke var død, så
kunne han heller ikke opstå
fra døden. Kun på denne
måde, igennem den dybeste mørke påskenat, kunne
Jesus tages op af sin far,
Gud, til evigt liv. På denne
måde kan han altid være til
stede overalt på én gang,
uanset hvor end vi er, for
han sender Kærlighedens
ånd til alle. Så Gud er ikke
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bare i sin himmel, men
”midt iblandt os”, som det
hedder i en salme.
Alt dette betyder, at kristendommen er en tro, der
peger ind i vores tilværelse.
Den kristne tro er måske
utrolig at tænke på, men
den peger på det realistiske
liv, som vi mennesker lever.
God sommer!
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

KirkeMusikalsk Legestue
Alle 1-5 årige i Funder
og Kragelund inviteres i
efteråret igen til at være
med i kirkernes KirkeMusikalske Legestue. Her byder
vi på sang, bevægelse og
musikalske oplevelser i
kirkerummet.
KirkeMusikalsk Legestue er
et åbent tilbud til alle 1-5
årige i begge sogne, uanset
om man kommer sammen
med dagplejen, vuggestuen, børnehaven eller
sammen med mor, far eller
en anden voksen.
Det er gratis at være med.
KirkeMusikalsk Legestue i
Funder Kirke
Funder - Hold 1:
Vi mødes i Funder Kirke 6
tirsdage, kl. 9.30-10.15.
Første gang er: Tirsdag den
20. august.
Sidste gang er: Tirsdag den
24. september.

Funder - Hold 2:
Vi mødes i Funder Kirke 6
tirsdage, kl. 10.15-11.00.
Første gang er: Tirsdag den
20. august.
Sidste gang er: Tirsdag den
24. september.
Funder - Hold 3:
Vi mødes i Funder Kirke 6
onsdage, kl. 9.30-10.15.
Første gang er: Onsdag den
21. august.
Sidste gang er: Onsdag den
25. september.

KirkeMusikalsk Legestue i
Kragelund Kirke
Kragelund - Hold 1:
Vi mødes i Kragelund Kirke
6 torsdage, kl. 9.15-10.00.
Første gang er: Torsdag
den 29. august.
Sidste gang er: Torsdag den
3. oktober.
Kragelund - Hold 2:
Vi mødes i Kragelund Kirke
6 torsdage, kl. 10.15-11.00.
Første gang er: Torsdag
den 29. august.
Sidste gang er: Torsdag den
3. oktober.
Tilmelding
Tilmelding til legestueholdene sker til:
Organist Bo Kirkegaard på
tlf./sms. 2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com.
Vi ses!
Bo Kirkegaard
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Børn & unge

Babysalmesang
(Der er kaffe og hygge fra
kl. 11.45.)
Første gang er: Onsdag den
28. august
Sidste gang er: Onsdag den
6. november
(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 42).

Funder og Kragelund kirker
inviterer i efteråret igen til
Babysalmesang med sang,
rytmik og fællesskab.
Programmet varer ca. en
halv time, og er særligt
tilrettelagt for babyer i alderen 0-12 måneder sammen
med deres mor, far eller en
bedsteforældre.
Undervejs synger vi salmer
og sange med bevægelser
og forskellige rekvisitter til.
De farvede tørklæder, sæbebobler, rasleæg, klokkespil og meget andet bringer
sanserne i spil og skaber
nye indtryk.

Praktisk information
Babysalmesangen ledes af
organist Bo Kirkegaard. Det
finder sted i Funder Kirke,
og det er gratis at være
med.
Tidspunktet er onsdage fra
kl. 11.15-ca. 11.45 i Funder
Kirke.

Forløbet består af 10 gange,
men har man kun mulighed
for at være med en del af
gangene, f.eks. først, sidst
eller midt i forløbet, så er
det også helt ok.
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Tilmelding
Tilmelding til Babysalmesangen sker til Bo,
tlf./sms. 2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com.
Skriv gerne i tilmeldingen:
Telefonnummer, mailadresse, barnets fornavn og
alder.
På gensyn til glade oplevelser i kirken.
Bo Kirkegaard

Børn & unge / Særlige gudstjenester

Kirke for de mindste
- sommerafslutning for Babysalmesang og Legestuehold med aftensmad bagefter
Tirsdag den 11. juni
kl. 16.30
Funder Kirke
Som afslutning på forårets
hold med Babysalmesang
og KirkeMusikalsk Legestue
vil vi gerne invitere alle
familier i Funder og Kragelund med børn i alderen
0-4 år til en fælles sommerafslutning.
Programmet i kirken varer
en halv time, og her skal
vi synge, lave bevægelser,
lytte, danse – noget af alt
det fine, som I har mødt

til Babysalmesang og i
Legestuen.
Bagefter vil vi gerne invitere jer alle sammen med
over i ”Kirkehuset”, hvor vi
byder på aftensmad og tid
til hyggeligt samvær.
Som noget helt særligt
denne eftermiddag vil vi
gerne invitere hele familien
til at være med.
Forældre, søskende og
bedsteforældre er meget
velkomne til en fælles oplevelse i kirken.

Tilmelding
Af hensyn til vores planlægning, så vil vi gerne,
hvis I vil tilmelde jer senest
mandag den 10. juni til
Bo på mail:
fk.organist@gmail.com eller
tlf./sms: 2939 8044.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
sognepræsterne
Henriette Gosvig Knudsen
og Kresten Thue Andersen.
Organist Bo Kirkegaard

Friluftsgudstjeneste i Lille Hids
2. Pinsedag
2. Pinsedag, mandag den
10. juni kl. 14.00
Festlig friluftsgudstjeneste midt i pastoratet ved
”Krebsesøerne” i Sinding.
Skægkærblæserne og
Vox’enkoret medvirker til at
gøre det hele til en festlig
oplevelse for alle.
Kørselsvejledning: Drej i
Sinding nordpå ad Mau-

singvej. Drej til venstre ad
markvej ved Mausingvej
11 (Team Golå). Parkering
foregår på græsset. Fortsæt
ad markvejen ned til søen.
Vi håber, vejret viser sig
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.

Det sker i Kirken | Juni · Juli · August 2019

7

Særlige gudstjenester / Koncerter

Morgenkaffe, Gudstjeneste og
Bagagerumsmarked
Funder Kirkeby
Søndag 25. august
kl. 10-14
ved Kirkehuset
kl. 10.00 Kaffe og rundstykke
v. borgerforening
kl. 10.45 Øver korsvar –
med alle (konfirmander, kor
og lokale)
kl. 11.00 Gudstjeneste i det

fri – vi håber på godt vejr.
kl. 12.00 – 14.00 Marked
– bagagerumsmarked –
Tilmeld dig til Borgerforeningen.

• Borgerforeningen
• Konfirmander og forældre
• Menigheden
• Voksenkoret

Hvem er med?
• Lokale bagagerumsmarkeds-entusiaster, der vil
sælge og købe (kom gerne
fra hele Funder området)

Arrangeret i samarbejde
mellem
Borgerforeningen og
menighedsrådet

Startgudstjenester for konfirmanderne
Søndag den 25. august
kl. 10.45

Søndag den 1. september
kl. 10.45

Funder Kirke – eller udendørs, hvis vejret tillader,
se ovenfor.

Kragelund Kirke

Disse søndage har vi konfirmandindskrivning. Hér
er der chance for at lære
om korsvar mellem præst
og menighed. Der er en
forfriskning til alle bagefter.

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

Koncerter

Koncert Sankthansaften
Søndag den 23. juni
kl. 19.30
Sinding Kirke
Årets Sankthansaftenskoncert i Sinding
Traditionen tro danner Sinding Kirke igen i år ramme
om en koncert Sankthansaften.
Medvirkende er HALFDANensemblet, der består af
Tine Skau og Frey Klarskov.
De to erfarne musikere
behersker en rigdom af in-

strumenter og klangmuligheder, og publikum bliver
revet med af deres musikalitet, humør og evne til at
involvere os publikum, når
vi sammen synger med på
nogle af de dejlige Halfdan
Rasmussen-sange.
Få en dejlig oplevelse i til
årets Sankthansaftenskoncert i Sinding.
Der er fri entré.
Erik Sanggaard

Aftenvandretur og Sommerkoncert
med Ole Dusgaard
Torsdag den 13. juni
Kragelund kirke
Mine favoritter gennem
totusinde koncerter
kl. 18.30 Vandretur på
hjertestien med start fra
Våbenhus – slutter med
friske boller i våbenhuset.
kl. 20.00 Koncert med klassisk guitarist Ole Dusgaard,
som fortæller om koncerten:
"Med koncerten fejrer jeg,
at jeg i mit musikalske virke
i år runder 2000 koncerter.

Guitarspil, sang og fortællinger flettes sammen
gennem koncerten.
Værkerne bliver en del af den
musik, jeg brænder allermest
for. Derfor vil aftenens koncert byde på den klassiske
musiks Bach, de spanske
og latinamerikanske rytmer
og klange – og som tredje
element danske sange, som
jeg holder meget af."
Aftenen er udvidet med
opvarmning i form af
vandretur på Kragelunds
hjertesti og friske boller.

Fri entré
Aktivitetsudvalget og
Sti-gruppen i Kragelund
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Søndag 4.

August

Søndag 28.

Søndag 21.

11.00 HG

9.30 HG

9.30 KTA
Kaffe

Søndag 7.

Søndag 14.

19.00 KTA 3)

10.00 HG KTA
MN 4)

Tirsdag 2.

Juli

Søndag 30.

Onsdag 26.

9.30 MN

9.30 HG

9.30 HG

9.30 MN
Kaffe

11.00 KTA

13.30 HG KTA
MN 4)

12.30 KTA 3)

11.00 MN

14.00 KTA 1)

Søndag 23.
Skt. Hans aften

14.00 KTA 1)

Mandag 10.

9.30 KTA

14.00 MN
Kaffe

11.00 KTA

Søndag 9.

11.00 KTA

Funder

Søndag 16.

9.30 KTA
Kaffe

Kragelund

Søndag 2.

Juni

Dato

11.00 HG

HG KTA MN 4)

9.30 HG

14.00 HG 1)

9.30 HG

Serup

11.00 HG

9.30 HG

HG KTA MN 4)

11.00 HG

14.00 HG 1)

11.00 HG

Lemming

11.00 NN

11.00 MN 5)
Afskedsgudstjeneste

HG KTA MN 4)

11.00 HG
MN 2)

14.00 MN 1)

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 NN

11.00 HG

HG KTA MN 4)

19.30 Koncert

9.30 HG

14.00 MN 1)

Sinding

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.

Trinitatis søndag

2. Pinsedag

Pinsedag

6. s. e. påske

Kirkeåret

9.30 KTA

Søndag 25.

9.30 KTA

10.45 KTA 6)

9.30 KTA
kaffe

11.00 NN

11.00 HG 6)

9.30 NN

9.30 HG

11.00 NN

14.00 HG
MSG 6)

11.00 MSG

9.30 KTA

9.30 MSG

11.00 KTA

11. s. e. trin

10. s. e. trin.

9. s. e. trin.

8. s. e. trin.

Funder Plejecenter
Torsdag 27. juni kl.10.30 v/ Kresten Thue Andersen (pinse med nadver)
Torsdag 25. juli kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 29. august 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 26. juni kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen (pinse med nadver)
Onsdag 31. juli kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag 28. august 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.

5) Afskedsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en kop kaffe i sognehuset
6) Konfirmand-indskrivning – chance for at lære om korsvar
mellem præst og menighed

Kragelund Plejecenter

1) Friluftsgudstjeneste for Lille Hids ved Krebsesøerne i Sinding
2) Minikonfirmandafslutning
3) Sommerfortælling med musik for gamle, unge og børn. Se
omtale.
4) Cykel- og Traktorudflugt i Lille Hids – fra Kragelund gennem
Engesvang til Funder

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, MG: Mette Skaarup Glowienka, MN: Martin Nørremark, HG: Henriette Gosvig
Knudsen, NN: Pga. sommerferie kendes navnet på vikarpræst pt. ikke.

Søndag 1.

10.45 KTA 6)

11.00 KTA

Søndag 18.

September

9.30 NN
Kaffe

Søndag 11.

Begivenheder

Sommerfortælling
Tonje i Glimmerdalen
Onsdag 26. juni kl. 12.30
Funder Kirke
Tirsdag 2. juli kl. 19.00
Kragelund Kirke
Fortællere og musikere
i kirken
Voksne og børn inviteres
til at opleve en levendegørelse af historien om Tonje
– som både store og små
vil kunne få glæde af.
Vi vil dramatisere den populære fortælling om Tonje
Glimmerdal skrevet af den
norske forfatter Maria Parr,
som ofte sammenlignes
med Astrid Lindgren og
som er oversat til mange
sprog.

Dramaet i fortællingen understøttes af udvalgt musik
– som spiller en afgørende
rolle i selve historien. Musik
med drejelire, bouzouki,
guitar, orgel, kontrabas eller
andre instrumenter.
Arrangementet er blevet
til i samarbejde mellem lokale entusiaster fra Funder,
skuespiller Rikke Højbusk
og fortæller Marianne Løkke
– og musikere Uffe Holmsgaard Eriksen og Christian
Mohr Levinsen samt skole,
organist og sognepræst.

Christian Mohr Levinsen – drejelire

Håber at se flere generationer.
Kresten Thue Andersen

Rikke Højbusk – skuespiller

Uffe Holmsgaard Eriksen – guitar
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Marianne Løkke – fortæller

Begivenheder

Himmelske Dage på Heden
Kristi Himmelfartsdag
den 30. maj
Tag med til Herning
Til en afveksling opfordrer
vi til at tage med til ’Himmelske Dage på Heden’
i Herning. Det en slags
festival med foredrag, sang,
gudstjeneste og boder.
Det hele sker udendørs, i
institutioner og kirker.
Se nærmere program på
www.himmelskedage.dk
Alle kan være med.

Vi vil gerne hjælpe med
transport ca. kl. 12.30 fra
Funder og Kragelund.
Åbningsgudstjenesten
foregår kl. 14.00 på Torvet i Herning – og vi har
hjemtransport ved 18 eller
19 tiden.
1. Interesseret? Så skriv al
lerede nu, så vi ved lidt om
interessen.
2. Selve tilmeldingen skal
ske senest to uger før.
Torsdag 16. maj er dead

line. Så ved vi, hvor stor
bussen skal være.
Skriv til os – Bo eller Kresten
– om du er interesseret i at
høre mere.
Kresten: kta@km.dk
– 5115 2766
Bo: fk.organist@gmail.com
– 2939 8044
Det er en chance for både
kirkevante og ikke-kirke
vante. Denne dag er der
ikke lokal gudstjeneste ved
Bølling Sø (som vi plejer).

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

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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Begivenheder

Udflugt i den lyse sommeraften
Tirsdag den 18. juni
Vi besøger Viborg Domkirke med rundvisning
af guide.
Efterfølgende drikker vi
kaffe og spiser boller.

Bussen skal køre fra Funder
Kirke kl. 18.00 og Kragelund
Kirke kl. 18.15.
Vi er hjemme igen kl. ca.
22.15.
Busturen og rundvisning er
gratis, men kaffen og boller
skal man selv betale.

Tilmelding til senest den. 8.
juni til Ole Tlf.: 86 85 15 21
eller e-mail:
olepasgaard@hotmail.com
Ole P. og Gitte

Sommertur i Lille Hids
Søndag den 30. juni
kl. 10 - 13.30
På pedal ud i den grønne
sommer omkring søen

Invitation til cyklister og
traktorer
Vi bevæger os ud i vores naturskønne område
omkring Bølling Sø. Alle
på hjul kan være med – vi
håber at kunne samle et
kombineret traktor- og
cykelhold og krydser fingre
for, at den danske sommer
viser sig venlig. Turen er ca.
14 km og tilbagelægges i
adstadig tempo.
kl. 10.00-10.20 kort gudstjeneste i Kragelund Kirke
kl. 10.30 afgang fra Kragelund Kirke til Klosterlund
med madpakker og kaffe
på vejen

Rute fra Kragelund
kl. 10.45 kort besøg ved
Klosterlund – vi møder
måske den nye leder.
kl. 11.10 Bølling Sø – evt.
frisk dukkert
kl. 11.30 Engesvang Kirke
med fortælling + frokost
kl. 12.30 afgang til Funder
ad Femørevejen
kl. 13.30 afslutning i Funder
Kirke
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Begivenheder / Menighedsråd

Morgensang i Funder
Vi håber, at vi her i ”2. år”
stadig kan få mange sangglade mennesker til at
møde op og sammen løfter
vi sangen.
Følgende mandage i efteråret mødes vi:
Mandag den 12. august
Mandag den 9. september
Mandag den 14. oktober
Mandag den 11. november
Mandag den 9. december

Det er Else Schifter Christensen der sidder bag
klaveret.
Benthe Rasmussen fortæller og synger med.
Vi glæder os til at se rigtig
mange. Tag naboen med,
det er gratis det hele, så
kan du gå og nynne resten
af dagen.
SES VI?
Mvh, Else & Benthe

Funder Menighedsråd
I år var der igen indsamling
i Funder sogn.
Tusind tak for en rigtig god
søndag – vejret var med
os i år.
Uanset at vi på selve dagen

16

måtte konstatere fald i det
forventede fremmøde af
indsamlere fik vi samlet
godt 8.000 kr. ind i vores
sogn og på landsplan ca.
10,5 millioner kr.
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Endnu en gang en stor tak
til de fremmødte indsamlerne - Godt gået!
Mette Hahn-Pedersen

Menighedsråd

Kragelund Menighedsråd
Graver bliver fastansat
Et enigt ansættelsesudvalg
har blandt 29 ansøgere
valgt Helle Strunge Mikkelsen til den ledige stilling
som graver ved Kragelund
Kirke fra 1. juli. Kirkens nye
graver er klædt rigtig godt
på til jobbet. Hun blev
ansat som gravermedhjælper i marts sidste år og har
siden september været

konstitueret i stillingen som
graver. Derudover har hun
været vikar på kirkegården
en sommer.
- Jeg elsker mit arbejde og
er utrolig glad for at kunne
fortsætte som graver, siger
Helle, som bor i Kragelund,
er 36 år, gift med Lars og
mor til Caroline på 5 og

Merle på snart 3 år.
Menighedsrådet glæder
sig også over ansættelsen
af Helle og ser frem til et
langt og godt samarbejde
med vores nye graver.
På vegne af ansættelsesudvalget
Asger Pallesen
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Philip Deichmann Andersen................................27/01-2019
Felix Grønkjær Hesel...............................................27/01-2019
Felippa Hesel Bjerre................................................ 10/02-2019
Mille Ava Juhl Berg...................................................17/02-2019
Anna Pauline Friis Lennert...................................17/02-2019
Harper Philina Mikkelsen.......................................17/02-2019
Villi Nygaard Jensen...............................................24/02-2019
Lucas Ladefoged Märcher...................................24/02-2019
Anton Nobis Hansen..............................................24/02-2019

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

Begravede/bisatte
Susanne Seldrup Grøn........................................... 21/02-2019
Bjarne Christensen Storbank.............................. 16/03-2019
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Funder Kirke
Funder 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, Lene Korshøj Rasmussen og Lene Kastberg
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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Afsender: Kirkekontoret, Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg

Aktivitetsoversigt
Børn & unge
KirkeMusikalsk Legestue
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Babysalmesang
Kirke for de mindste

Dato......................Side
20. august (1 af 6)...... 5
29. august (1 af 6)...... 5
28. august (1 af 10).... 6
11. juni..............................7

Særlige gudstjenester
Friluftsgudstjeneste i Lille Hids
2. Pinsedag
10. juni.............................7
Startgudstjenester for konfirmanderne
Funder Kirke
25. august..................... 8
Kragelund Kirke
1. september................ 8
Koncerter
Vi synger sommeren ind
Koncert Sankthansaften
Aftenvandretur og Sommerkoncert
med Ole Dusgaard
Begivenheder
Sommerfortælling Tonje
i Glimmerdalen
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Himmelske Dage på Heden
Herberget melder klar til en ny sæson
Udflugt i den lyse sommeraften
Sommertur i Lille Hids
Morgensang i Funder

21. maj............................ 8
23. juni............................ 9
13. juni............................ 9

25. juni.......................... 12
2. juli.............................. 12
30. maj.......................... 13
4. juni............................. 14
18. juni.......................... 15
30. juni.......................... 15
12. august.................... 16
9. september.............. 16
14. oktober.................. 16
11. november............. 16
9. december............... 16

