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Præstens side

Hellested eller helligt sted
Der er ved at ske noget i
Kragelunds bypark, Helledammen. Kragelunds
ejendommelige mindepark
med de historiske sten.
Mejselslag har lydt gennem sommeraftenerne og
torsdag eftermiddage. De
første initiativtagere viser
her den første mindesten,
som blev ”Jens Kristensen,
Klemensbakke”.

Jens Jørgen, Bodil og Majbritt

Nogle folk mener at stedet
hedder Hellig-dammen,
fordi det må være et særligt
helligt sted ved kirken. Det
har nok ikke meget på sig,
da stedet ifølge parkens
grundlæggere og de gamle
i byen oprindeligt var en
lergrav, et mudderhul, hvor
byens folk hentede ler til
deres lerklinede huse.

Her ses det færdige resultat
af gårdstenen for Kragelunds købmand Alfred
Lemminger, som boede på
Møllegården, som ligger på
den lille stikvej på Kragelund Møllevej.
Men hvad betyder egentlig
navnet Helligdammen?

Stednavnet Viborg
Stednavne bærer ofte på
en større betydning. For
eksempel kan jeg nævne
stednavnet Viborg, som
betyder det hellige bjerg.
Ét såkaldt ’Vi’ betyder et
helligt (ind-viet) sted. Med
tiden endte stavemåden
med Viborg, som vi kender, skønt det kommer af
Wibjerg, der betyder ’det
hellige sted på bakken’.

Omhyggelige stenhuggere og
malere: Ib, Susanne, Jens Jørgen,
Bodil, Svend Børge og Kirsten.

Det har da også være hyggeligt – særligt da Karen
Frank og Gerda overraskede med kage og kaffe
til alle.
Alle har været glade for
den erfarne vejledning fra
den lokale stenhugger Sven
Beyer.
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Præstens side

Engesvang
På samme måde har jeg for
nyligt ladet mig fortælle,
at stednavnet Engesvang
henviser til den gamle
nordiske gud Inge. ’Inge’
var oprindeligt et nordisk
mandsnavn. Engesvang,
som på gamle kort staves
Ingesvang, må altså henvise til en vang indviet til den
nordiske frugtbarhedsgud
’Inge’, som sandsynligvis
er et andet navn for guden
’Frej’. Sådan kan man fundere over betydningen af
stedet ’Helledammen’.
1. At have ’helle’
’Helle’ kender vi fra et særligt sted, et fristed, som kan
yde beskyttelse og sikkerhed. Således i børneleg, når
deltagerne ét bestemt sted
kan sige: ”jeg har helle!”
Man kan også sikre sig et
bestemt stykke og sige:
”Helle for det stykke kage!”
2. At ’hellige sig’ noget
Dette er beslægtet med at
hellige sig noget. At gøre
noget til ens eget på en
særlig måde. En skolelærer kan hellige sig faget
matematik – eller simpelt
hen hellige sig sit kald som
skolelærer.

trafikken, hvor et ’helle’ kan
danne en sikker platform
med gul søjle imellem to
trafikerede veje.
4. En helle – sten
En helle er også betegnel
sen for en stor sten eller
klippe. Tænk blot på Helleristningerne fra Bornholm
eller Skåne, som tegninger
hugget ind i flade klipper,
hvor helle betyder glat, flad
klippeflade. På det gamle
oldnordiske sprog betyder

3. Trafikhelle
Betydning af ’helle’ som
fristed kender vi også fra
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’hella’, som er afledt af hallr,
'sten'.
5. Harbovad
Interessant nok har vi i
Funder vejen Harbovad,
som går sydpå til Funder
Ådal. Harbovad betyder
’sten-vade-stedet’, da det
kommer af ordet Harr: sten
samt ordet vad: vadested.
Menighedsrådet er taknemmelige for arbejdet,
som i skrivende stund
skrider roligt frem i Helledammen. Endelig, sidst
i oktober – under KK44’s
temauge – sætter vi fokus
på disse førhen mosbegroede mindesten. Se omtale
i bladet.
Godt efterår!
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.

Sidste gang er: Onsdag den
25. september.
KirkeMusikalsk Legestue i
Kragelund Kirke

6 torsdage, kl. 10.15-11.00.
Første gang er: Torsdag
den 29. august.
Sidste gang er: Torsdag den
3. oktober.

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.

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

Kragelund - Hold 2:
Vi mødes i Kragelund Kirke

Vi ses!
Bo Kirkegaard

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.
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Børn & unge

Babysalmesang
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.
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.
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.
(Der er kaffe og hygge fra
kl. 11.45.)

Sidste gang er: Onsdag den
6. november

Første gang er: Onsdag den
28. august

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.

(NB: Der er ikke Babysalmesang i uge 42).

På gensyn til glade oplevelser i kirken.
Bo Kirkegaard
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Børn & unge

Efterårs-afslutning for Babysalmesang
og Legestuehold
Onsdag den 6. november
kl. 16.30
i Funder Kirke
Som afslutning på efterårets Babysalmesang og
KirkeMusikalske Legestue
vil vi gerne invitere alle
børnene på vores hold
med forældre, søskende og
bedsteforældre til en fælles
afslutning i Funder Kirke.
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.
Tilmelding
Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne, hvis

I vil tilmelde jer senest
fredag den 1. november til
Bo på mail:
fk.organist@gmail.com eller
tlf./sms: 2939 8044
Pris for aftensmaden: 25 kr.
for voksne - børn gratis.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
sognepræsterne Henriette
Gosvig Knudsen og Kresten
Thue Andersen
organist Bo Kirkegaard

Børnekirke – for alle børnefamilier
Kragelund Kirke
Onsdag den 9. oktober
kl. 17.00
Børnekirke er sang og
fortælling, og fællesspis-

ning for familier. Slutter
ved 18.30-19.00 tiden. Det
koster 25,- for alle over 12
år. Af hensyn til maden:
Tilmeld til Kresten:
kta@km.dk eller 5115 2766.

De frivillige,
organisten og
Kresten

Halloween-børnekirke
Kragelund Kirke
Medbring din familie og
lommelygte
Allehelgensaften, torsdag
den 31. oktober kl. 17.00

Uha, hvad sker der?
Denne aften er særlig.
Kirken pyntet til halloween,
og der kan være mørkt på
kirkegården og i kirken, så
tag gerne en lommelygte
med. Man behøver ikke at
være udklædt for at del-

tage, men man må gerne.
Jeg fortæller også om
baggrunden for
at fejre halloween.
Alle er velkomne,
kom og vær med.
Vi ses!
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Særlige gudstjenester

Konfirmander 2019

Startgudstjenester for konfirmanderne
Søndag den 25. august
kl. 10.45

Søndag den 1. september
kl. 10.45

Funder Kirke

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.

Morgenkaffe, Gudstjeneste og
Bagagerumsmarked
Søndag den 25. August
kl. 9-15

Borgerforeningen, menighedsrådet og forsamlingshuset i Funder Kirkeby
byder alle i hele Funderområdet velkommen til en
skøn dag ved kirkehuset.

(fortsætter hele dagen til
kl. 15)
Kl. 10.45 Vi øver korsvar –
med alle (konfirmander, kor
og lokale)
Kl. 11.00 Gudstjeneste i det
fri (hvis vejret tillader det)
Kl. 12.00 Salg af pølser fra
grillen
Kl. 13.30 Salg af kaffe og kage.

Program
Kl. 9.00 Kaffe og rundstykker (gratis)
Kl. 10.00 Markedet starter

Hvem er med?
•	Lokale bagagerumsmarkeds-entusiaster, der
vil sælge og købe (kom

i Funder Kirkeby

8

Det sker i Kirken | September · Oktober · November 2019

•
•
•
•

gerne fra hele Funder
området)
Borgerforeningen
Konfirmander og forældre
Menigheden
Voksenkoret

Interesseret i en stadeplads?
Kontakt Funder Kirkeby
Borgerforening: 2621 0190
Vi ses!
Arbejdsgruppen Trine, Per
og Kresten

Særlige gudstjenester

Høst 2019
Høst med børn
Fredag den 20. september
kl. 10.00 i Kragelund Kirke

Bedsteforældre og familier
er velkomne hér, når børnehavens børn i høstugen

laver en særlig udstilling på
halmballerne til høstgudstjenesten i kirken.

Høstgudstjeneste med auktion
Søndag den 22. september
kl. 11.00 i Kragelund Kirke
– med auktion, kaffe,
sandwich og sang på
plejecenteret kl. 12
Medbring til kirken gerne
afgrøder og produkter
fra naturen. Vi fejrer med
taknemmelighed, at vi
modtager så meget godt
– og afholder auktion over

afgrøder, hvor overskuddet
går til Folkekirkens Nødhjælp og Plejehjemmets
Venner. Husk kontanter
eller mobile pay.

Arrangeret sammen med
Kragelund Plejecenter,
FDF’erne og Børnehaven
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen

De frivillige sørger for
sandwich til frokost, plejecentret for drikkevarer.
Vi håber på en hyggelig
dag med byens voksne og
børn.

Høstgudstjeneste i Funder
Søndag den 29. september
kl. 11.00 i Funder Kirke
Høsten fejres med salmer
i kirken, og kirkekaffen
foregår ved bålet, hvor vi
og konfirmander rister
hotdogs med bål og sang.
Alle er velkomne til at del-

tage efter gudstjenesten, få
kaffe og en snak, og så får
vi også selskab af Voksenkoret.
Man er velkommen til at
medbring brænde, pølser,
snobrødsdej og marshmellows.
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Særlige gudstjenester / Begivenheder

Alle Helgen
Søndag den 3. november
Funder Kirke kl. 14.00
Kragelund Kirke kl. 16.00
På Alle Helgen søndag
indbyder vi til en stemningsfuld og musikalsk

minde-gudstjeneste, hvor
navnene på de, som er gået
bort i løbet af året, bliver
læst højt.
I Kragelund byder vi bagefter på en kop kaffe.

Hvordan skal den lokale gudstjeneste være?
Åben temadag for Funder
og Kragelund
Søndag den 15. september
i Funder
Alle er velkomne, når menighedsrådene inviterer til
debat om gudstjenestens
indhold.

kl. 10.30 Vi begynder i
kirkehuset
kl. 11.00 Gudstjeneste i
kirken
kl. 12.00-15.00 Fælles
samtale i kirkehuset om
gudstjenesten med sandwich og slutter med kaffe
og kage

Emner kan være
• Ordene
• Musikken
• Højtidelighed og fest
•	Varighed, klokkeslæt,
tidspunkter
Vel mødt.
Menighedsrådene i Funder
og Kragelund

Jagtgudstjeneste med
fællesspisning i Kragelund
Søndag den 27. oktober
Gudstjeneste i kirken
kl. 17.00
Spisning i forsamlingshuset kl. 18.00
Jagtforeningen, Forsamlingshuset og Kirken i
Kragelund indbyder alle
interesserede til jagtgudstjeneste med mulighed
for efterfølgende at spise
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vildt i forsamlingshuset kl.
18.00. Kirken vil i dagens
anledning være pyntet
med diverse jagttrofæer,
udstoppede dyr, gran og
blade med mere, og der vil
blive blæst jagthornsmusik. ALLE interesserede er
velkomne, enten i kirken
eller til spisning, men gerne
til begge steder.
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Tilmelding til spisning hos
Susanne på telefon
23 20 15 92 eller Susanne.
poulsen@hotmail.com
Vel mødt,
Samarbejde
mellem Jagtforeningen,
Forsamlingshuset og Kirken

Begivenheder

Kvinden & Kaldet
13. november 19.00
Sejling Sognehus
For præcis 100 år siden ankom danske Sofie Dolmer
til Indien for at arbejde som
lægemissionær. Her giftede hun sig med inderen
Sundram og blev Achima,
bedstemor, i en stor indisk
familie. 100 år senere fulgte
Anne og Sophie Dolmer i
hendes fodspor til Indien.
De besøgte familien, der
stadig kunne huske Sofie

og de talte med Indere, de
mødte, om tro og kald, om
kvindeliv og samfundsliv.
Samtidig blev det også en
”indre rejse” for mor og
datter med mange samtaler undervejs – både
om kultursammenstød og
om, hvad det vigtigste ved
kristendom er.
Ved foredraget i Sejling
Sognehus den 13. november kl. 19.00 kommer de
i deres foredrag med lyd,
fotos og fortælling både

omkring Sofies historie og
mødet med Indien i dag og
inddrager også deres egne
overvejelser og oplevelser.
Anne Dolmer er sognepræst i Brande, og Sophie
er bachelor i nordisk litteratur og religionsvidenskab.

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 fortæl-

ler 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

Historisk vandring i Stenholt Krat
Mandag den 19. august
Stenholt Skov kl. 18.30
Stenholt Skov og Krat er
et enestående natur- og
kulturlandskab lige udenfor
Kragelund. Vær med på en
to timer lang aftenvandring
i selskab med tidligere sog-

nepræst Ejnar Stobbe, hvor
man kan blive klogere på
både tatere, tørvearbejdere
og trolde.
Vandreturen begynder kl.
18.30 ved Skallerund Sø,
p-pladsen ved det lille museumshus på Klosterlund-

vej. Ruten er ikke velegnet
til klapvogn, rollator, men
er god for større børn.
Der er mulighed for fælleskørsel fra købmandens
p-plads kl. 18.15.
Efter vandreturen er der
kaffe og kage og en stemningsfuld aftensang.
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17.00 KTA
Børnekirke

9.30 KTA
kaffe

Onsdag 9.

Søndag 13.

Søndag 3

16.00 KTA 8)

17.00 KTA
Børnekirke

Torsdag 31.

November

17.00 KTA 6)

Søndag 27.

Søndag 20.

11.00 KTA

11.00 KTA 4)

Søndag 6.

Oktober

Søndag 29.

Søndag 22.

14.00 KTA 8)

9.30 HG
kaffe

11.00 KTA

9.30 KTA

11.00 KTA 5)

11.00 KTA 3)

11.00 HG

9.30 HG
kaffe

Søndag 8.

Søndag 15.

9.30 KTA

10.45 KTA 1)

Funder

10.45 KTA 1)

9.30 KTA

Kragelund

Søndag 1.

September

Søndag 25.

August

Dato

9.30 HG

11.00 HG

11.00 HG

11.00 HG

14.00 HG 2)

11.00 HG

Serup

17.00 HG 8)

11.00 HG

9.30 HG

09.30 HG

19.00 HG
Kaffe

9.30 HG

Lemming

14.00 MSG 8)

11.00 MSG 7)

09.30 MSG

11.00 MSG

Sogneudflugt

11.00 MSG 2)

11.00 MSG

Sejling

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

11.00 HG

11.00 MSG

9.30 MSG

Sogneudflugt

9.30 MSG

9.30 MSG

Sinding

Alle helgen

19. s. e. trin

18. s. e. trin

17. s. e. trin

16. s. e. trin

15. s. e. trin

14. s. e. trin

13. s.e. trin

12. s. e. trin

11. s. e. trin

10. s. e. trin.

Kirkeåret

kaffe

9.30 KTA

11.00 KTA

11.00 KTA

9.30 KTA

11.00 HG

11.00 HG

9.30 HG

9.30 HG
9.30 MSG

11.00 MSG

11.00 MSG

9.30 MSG

4)

2)
3)

1)

Funder Plejecenter
Torsdag 26. september kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 31. oktober kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 28. september kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen

Kirkebil
Silkeborg Taxi, tlf. 86 80 60 60. Man ringer og bestiller i god
tid, både til og fra kirken. Til sidst skriver man under på en
kvittering, at man har brugt taxa som kirkebil. Menighedsrådet betaler taxaen.

Plejehjemsgudstjenester

Pårørende og andre interesserede udefra er velkomne til at
deltage. Vi begynder med kaffe kl. 10.00 (lavet af frivillige ved
Kragelund Kirke), selve gudstjenesten er kl. 10.30 - ca. 11.20.

Høstgudstjeneste. Voksenkoret medvirker med bålhygge
Jagtgudstjeneste med jagtmiddag i forsamlingshuset.
Se omtale
BUSK gudstjeneste i samarbejde med FDF
Solist medvirker
Afslutning på babysalmesang – med spisning

Onsdag 25. september kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag 30. oktober kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 27. november kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen

7)
8)
9)

5)
6)

1. s. i advent

Sidst søn. i
kirkeåret

22. s. e. trin

21. s. e. trin

Kragelund Plejecenter

Konfirmandindskrivning – chance for at lære om korsvar
mellem præst og menighed (i friluft i Funder)
Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten
Fællesgudstjeneste + åben temadag om liturgien i Funder og
Kragelund
Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion og sandwich
på plejehjemmet

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, MG: Mette Skaarup Glowienka, HG: Henriette Gosvig Knudsen

Søndag 1.

December

Søndag 24.

Søndag 17.

11.00 HG

Søndag 10.

9.30 HG

16.30 9) BO,
KTA og HG

Onsdag 6.

Begivenheder

Har du lyst til at synge i kor?
Kragelund og Funder kirker
har et fælles voksenkor,
som snart tager hul på en
ny sæson med sang og
musik.
Her er muligheden for at
være med i et kor, tæt på
hvor du bor. Nye sangere
er meget velkomne!
Voksenkoret tæller for tiden
31 kvinder og mænd, og
vores repertoire består af
både klassiske og rytmiske
sange i forskellige arrangementer.

KK44
Til ære og værdighed
Tirsdag den 29. oktober
kl. 17.00-17.30
Kragelund Kirke
Gennem historien har store
sten haft særlig betydning for os mennesker.

Året igennem medvirker
vi ved udvalgte koncerter,
gudstjenester og arrangementer i kirkerne og i
lokalområdet.
Vi øver tirsdag aften fra
kl. 19.30 – 21.30 i Konfirmandstuen ved Kragelund
Præstegård, og der er
opstart: Tirsdag den 27.
august kl. 19.30.
Har du lyst til at være med,
så kontakt gerne korleder
Bo Kirkegaard på tlf. 2939
8044 eller send en mail

Sådan er det også med
stenene i lystanlægget ved
kirkegården, som fem af
byens borgere grundlagde
for næsten 100 år siden
ovenpå en gammel lergrav
og kaldte stedet ’Helledammen’. Netop i år er mange
bogstaver, som har været

til: fk.organist@gmail.com
– Vi glæder os til at byde
dig velkommen i koret!
Voksenkoret og
Bo Kirkegaard

skjult af mos og lav, blevet
afdækket og igen kommet
til ære og værdighed.
Våbenhusets sten gemmer
også på en særlig historie,
og endelig skal vi høre
stemningsfuld musik ved
kirkens organist.

JuleBørnekor - korsang på Funder Skole
I dette efterår har vi igen
den glæde at kunne invitere børn fra Funder Skole
til at være med i vores
JuleBørnekor.
JuleBørnekoret, som bliver
til i et samarbejde mellem
Funder Skole og korledere
fra Funder Kirke, begynder
undervisningen i uge 41,
og vi afslutter forløbet med
at synge ved den årlige
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Familie-Julekoncert i Funder Kirke.
I det kommende kirkeblad
kan I læse mere om koncerten, som finder sted tirsdag
den 26. november kl. 16.30.
Her vil der være julestemning for både store og små.
Indbydelserne til JuleBørnekoret kommer ud
efter sommerferien, og vi
glæder os allerede nu til at
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møde en masse sangglade
børn i vores kor.
På gensyn
Benthe Rasmussen, Anna
Marie Dyreby og Bo Kirkegaard

Begivenheder

Foredrag I Funder Kirke
Bjarne Nielsen Brovst holder foredrag om LISE OG KAJ MUNK
Torsdag den 31. oktober
kl. 19.00
I år er det 75 året for at,
Kaj Munk blev myrdet i
et skovområde vest for
Silkeborg.
Der er blevet lavet en
mindelund på stedet i Hørbylunde Bakker.
Det er Lykkedes for os at
arrangere et foredrag om
Kaj Munk.
Bjarne Nielsen Brovst er
en yndet foredragsholder,
ligeledes har han skrevet
flere bøger.
- så kom i god tid.

Vi har valgt at holde foredraget i Kirken; der vil være
en kaffepause, derefter
fortsætter foredraget som
slutter ca. kl. 21.30.
Foredraget og kaffen er
gratis, Vi glæder os til at se
rigtig mange.
Vi opfordrer til at man giver
et lille beløb til julehjælpen
på mobil pay: 29055 skriv
gerne ”julehjælp” i besked
til modtageren.
På gensyn
Funder Menighedsråd

Tillykke med Jonas i Funder Kirke
Dette års 5. kl. opgave i
kirkekunst var, at I eleverne skulle udforme et
værk, som fortæller om
”Jonas i Hvalfisken” og om
sammenhængen til Jesu
skæbne, da han måtte dø
ved påskefesten i Jerusalem.
I de tre værker kan man se
fire motiver: (1) Jonas vil
rejse væk; (2) Jonas fanges;
(3) Jonas og Nineve; (4)
Hvad sker for Jesus, da han
dør? Årets særlige krav var:

•	én særlig gennemgående
farve
•	Ét af de 4 motiver skal
være nonfigurativt
• 2-5 ord skal indgå

et fælles arrangement.
Vinderklassen kåres med
præmien på 10.000 kr.,
som anvendes til en fælles
oplevelse for alle 5. klasser
på de to skoler.

Kunstopgaven udskrives
hvert år af menighedsrådet
i Funder, og 5. klasserne i
Kragelund og Funder skaber kunstværkerne i løbet
af foråret. Alle værker kan
ses indtil advent i år.
Præsentationen skete i
Funder Kirke 3. maj ved

Jonas flygter.
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Koncert og musik

Koncert – Funders lokale musikere spiller U2
Onsdag den 4. september
kl. 19.30 -21.00
Funder Kirke
Som optakt til Funders
byfest begynder vi med
en musikalsk rundtur i
Funder og omegn og hører
smagsprøver på, hvad lokalsamfundet kan byde på
af musikalske finurligheder.
Funders lokale musikere
fortolker sange af det irske
band U2, fire irske musikere, som har komponeret
sange de sidste 43 år.
Så tag naboen under

Jacob, Andreas og Kresten inviterer
Funders lokale musikere.

armen og kom til en aften
med musik for fuld udblæsning! – og du kan roligt regne med, at vi i løbet
af aftenen skal synge et par
fællessange og aftensalmer.
Kirken er vært ved en øl
eller vand.

Byfest på Toppen foregår
fredag den 6.-7. september særligt i området bag
skolen, ’Markedspladsen’,
Funder Skolevej nr. 7. Alle
lokale foreninger og aktive
er inviteret til at deltage.
Se program på facebook
”Byfestpatoppen” eller
fundergf.dk.

Koncert med amerikansk musik og
gospelsange
Søndag den 6. oktober
kl. 14.30 i Funder Kirke
En musikalsk eftermiddag
med Polecats
Kom på en lille rejse med
amerikansk inspireret folkmusik, oldtime, folk- roots
og egne nyskrevne numre.
Blandt andet har bandet
haft stor succes på flere af
de store musikfestivaler.
Musikken henvender sig til
et bredt publikum, så der
er noget for en hver smag.
Der er numre at lytte til,
danse til og synge med på,
og stemningen plejer at
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være i top, når Polecats slår
deres akustiske instrumenter an.
Bandet består af Jens Hansen/violin og sang, Peter
Dyhr/guitar og sang, Robert
Thompson/guitar, mando-
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lin og sang, Jørgen Ploug/
trommer og sang og Lars
Brinkmann/bas.
Koncerten er doneret af en
lokal Funderborger, som for
nyligt har fejret en særlig
fødselsdag.

Koncert og musik

"The Blackbirds" spiller i Kragelund Kirke
- en koncert for alle os, der elsker The Beatles
Torsdag den 7. november
kl. 19.30
i Kragelund Kirke
"The Blackbirds" består af
Karoline Budtz, vokal &
Søren Bødker Madsen,
guitar og sammen er de
to mest kendt for 20 afsnit
i DR-TV programserien
Beatles Forever.
Med topprofessionel musikalsk underholdning og
overraskende anekdoter,
formår "The Blackbirds" at
samle alle om vores fæl-

les arvesølv: The Beatles
elskede sange.
Duoen spiller lyriske fortolkninger for spansk guitar,
vokal og percussion. Med
stor dynamisk og fortolkningsmæssig alsidighed,
leger duoen sig igennem
alle de store hits.
Søren Bødkers virtuose
guitarspil, varierer fra
det klassiske udtryk, over
spidsfindige soli til råswingende blues.
Karoline Budtz levendegør
sangene med sine tekstfortolkninger og sin farverige

vokal. Tilsammen giver de
et personligt bidrag til det
mange facetterede Beatles
univers.
Genhør perler som ”Hey
Jude”, ”Lady Madonna”,
”Here Comes The Sun” og
mange andre.
Søren Bødker Madsen
er uddannet både fra Det
Jyske Musikkonservatorium
og fra Basel og Wien. Han
har vundet internationale
guitarkonkurrencer og har
stor koncertvirksomhed i
ind- og udland.
Karoline Budtz er uddannet rytmisk sanger fra Det
Jyske Musikkonservatorium. Hun favner bredt
stilistisk og optræder i
mange forskellige sammenhænge lige fra jazz-klubber
til kirker og private arrangementer.
Vi ser frem til en flot musikaften i Kragelund Kirke,
og vi håber, at mange har
lyst til at komme og opleve
koncerten.
Efter koncerten serveres en
kop kaffe i våbenhuset.
Entré og kaffe er gratis.
Vel mødt
Aktivitetsudvalget
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Koncert og musik

Kulturaften med verdensmusik og tapas
Tirsdag den 8. oktober
kl. 18.00-21.30
Kragelund Forsamlingshus
Da Kragelund får besøg af
argentinsk trio, er ideen
opstået til kulturaften med
fokus Argentina. VI skal
smage landets mad og høre
musik og fortællinger derfra.
•	Trioen SALUZZI, FRACCHI og BISGAARD spiller
Argentinsk Tango-musik
med fortællinger og
erfaringer om argentinsk
musik, historie og kultur

•	Caramba, det lokale
Silkeborgkor, synger
spansksprogede sange.
• Argentinsk Tapasmenu
Tilmelding til Kulturforeningen Krabasken – se
lokale opslag.
Kresten Thue Andersen

Nytårskoncert i Funder Kirke
- med en verdenskendt jazzbassist, en solistuddannet fløjtenist og en
inkarneret folk-spillemand
Fredag den 3. januar 2020
kl. 19.30

Der er gratis adgang.

i Funder Kirke

Aktivitetsudvalget

En aften, som byder på det
bedste folkemusik fra Sverige, Irland, Danmark samt
danske sange.
Kom og mød jazzbassist
Mads Vinding, fløjtenist
Linnéa Villén og folkemusikviolinist, Andreas Tophøj
ved denne første koncert i
det nye år.
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Menighedsråd

Nyt fra Funder menighedsråd
Menighedsrådet fortsætter arbejdet med at udvikle
området øst for kirken hen
imod det planlagte nyopførte kirkehus og etablering
af manglende parkeringspladser.
I 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye

graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering
af parkeringsplads. I den
forbindelse bemærkes, at
den gamle kirkesti er bevaret syd om kirkehuset med
passage via den nyanlagte
p-plads. Der er herudover
også passage nord om
kirkehuset.

Sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med kirkesal - ønsker menighedsrådet nu igangsat, således
at der i 2020 påbegyndes
detailprojektering med henblik på at indgive ansøgning
i 2021 til projektet.
Mette Hahn-Pedersen

Frivillige tiI Funder Kirkehus
Mener du at have tid en gang
imellem, må du meget gerne
melde ind til Else Guldberg
Christensen, som står for
koordineringen for de frivillige, samt koordinering af
opgaverne når der er arrangementer. Else kan kontaktes

på tlf.: 9854 2621 og e-mail:
else.guld@gmail.com
Medlemmer til menighedsråd
Kunne du tænke dig at vide
mere om menighedsrådsarbejdet eller tænker du,

at det ville lige være noget
for dig at arbejde med i
et menighedsråd og have
indflydelse, så hold dig ikke
tilbage; send os en mail.
Benthe Rasmussen

Farvel og tak til Mariann
Mariann Didriksen har valgt
at stoppe som gravermedhjælper ved Kragelund
Kirkegård for at søge nye udfordringer. Kolleger, menighedsråd og alle med ærinde
på kirkegården har nydt godt
af Marianns rolige og venlige
væsen, og hun har med
sit overblik og sin erfaring
været en rigtig god støtte i
perioden, hvor Helle Mikkelsen har skullet gennemgå
uddannelsen til graver.
Mariann, der havde sidste
arbejdsdag ved gudstjenesten 21. juli, har søgt og

fået stillingen som sognehusværtinde ved Gødvad
Kirke, og vi ønsker hende
held og lykke i det nye job.
…og velkommen til
Charlotte
Charlotte Christensen er
pr. 1. august ansat som ny
gravermedhjælper ved Kragelund Kirkegård. Hun er 56
år og faglært landmand og
jordbrugsteknolog men har
de senere år haft forskellig
beskæftigelse i blandt andet
plejesektoren. Charlotte bor
i Grauballe sammen med

Flemming og
to voksne børn
men har tidligere boet i Kragelund og er
godt kendt i området.
I første omgang er Charlotte ansat for resten af
sæsonen, det vil sige indtil
kirkegården er grandækket
og vinterpyntet. Vi håber
dog på også at kunne få
glæde af Charlotte i de
kommende år.
Asger Pallesen,
kontaktperson i
Kragelund Menighedsråd
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Menighedsråd

Højskoleeftermiddage i Kragelund
14.00 – 16.00
Kragelund Plejecenter

gen ’Jysk landsbyudvikling i
Nepal’ har hjemsted i Lysbro
med 250 medlemmer.

Kaffe og småkager kan købes for 10 kr.
Medbring selv kop.

Mandag den 9. december

Mandag den 28. oktober
2019
Heidi Wessby
”Velkommen til Kragelund
Plejecenter”
At jeg en dag
skulle stå
som leder af
et plejecenter, var ikke
en del af min
oprindelige
plan, da jeg
blev uddannet sygeplejerske
i 1995.
Mandag den 11. november
Marianne Gjørtz Hougaard
”Kampen om magten –
slaget på Grathe Hede”
Blodig borgerkrig i Danmark
– slaget på Grathe Hede ved
Thorning 23. oktober 1157
afgør, hvem der skal regere
Danmark.
Mandag den 25. november
Lone Petersen, Silkeborg
”Det startede med 25
geder…”

Julemøde med sang og
musik
”Kirkemusikanterne”

Jens Kirk Graversen,
Funder
Guldfoss i Island
Indblik i dette spændende
land. Jeg har besøgt Island
5 gange og altid boet hos
gode venner.

Fritidsmusikanterne med
Asger Pallesen spiller klaver,
harmonika, violin og cello.
Vi skal høre folkemusik, julesange og en røverhistorie.

Mandag den 24. februar

Mandag den 13. januar
Inger og Varny Møller
Nielsen
Varny er barn af Kragelund.
Livsnyderparret fortæller om
bagerliv og sejlerliv gennem
35 år.
Mandag den 27. januar
Karen Huus, Sinding
”Kirke i ghettoen”
Mellem moskéer, boligblokke og gravemaskiner ligger
Gellerup Kirke i det vestlige
Aarhus. Hør om sammenhold og stolthed til trods for
fattigdom og sårbarhed.

Dette efterår rejser 20
midtjyder til Nepal. Forenin-
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Mandag den 10. februar
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Mette Thue, Kragelund
”Musikglæden som den
røde tråd”
Mette Thue,
projektleder i
Sangens Hus
i Herning,
fortæller om sin
opvækst på
højskole, om friskolerne,
som forældrene kæmpede
for samt om egne ophold
på efterskole, højskole og
musikvidenskab.

Menighedsråd / Kirkelige handlinger

Konfirmationer 2019
Øverst: Mikkel Ginnerup
Rask, Mads Egholm Kylling, Emil Laulund Hansen,
Thor Sigaard Boye, Nikolaj
Rasmus Algren Hokland
Midt: Freya Møller Pouls,
Nanna Hedehus Rohde,
Julie Grau Hansen. Thea

Nørgaard Leest, Filuca Barrett Sigaard, Olivia Teglgaard Jakobsen
Forrest: Ida Bøgelund
Troelsen, Mathilde Bagge
Nielsen, Anna Juncker
Lyngsø, Maja Skriver Jensen, Frida Haarup

Øverst: Malte Svarre Hostrup, Samuel Christian
Kyhnau, Max Søltoft, Mads
Christian Levin Nørgaard,
Midt: Emil Kolberg Buus
Jensen, Lucas Rødkær
Andersen, Jens Karl Aakerholm Brix, Judith Nives van
Bergeig, Camilla Brunholm
Sørensen, Nikolaj Møller

Andersen, Asger Holmsgaard Grønfeldt, Marius
Kallestrup Nielsen, Magnus
Jørgen Skovby Larsen
Forest: Josephine Tollund
Holst, Gigi Isabella Tranum,
Alberthe Hylke Danielsen,
Julie Alberte Gade, Signe
Strandrider Sørensen

Karl-Emil Frank Petersen,
Simon Christoffer Nielsen,
Viktor Nyrup Jørgensen,
Jens Bidstrup Madsen,
Joshua Noel Højen An-

dersson, Bjarke Nørskov
Nordgård, Troels Hald
Jørgensen

Kragelund St. Bededag 17. maj.

Funder lørdag 18. maj.

Funder søndag 19. maj.

Danske Seniorer Funder
Onsdage i ulige uger kl. 13.30
Funder Kirkeby Forsamlingshus
Skærskovvej 12A

25. september
Høstmarked og sang

6. november
Lotterispil

9. oktober
Island v. Jens Kirk
Graversen

20. november
Sangeftermiddag

23. oktober
Hva’ www.audika.dk

4. december
Julefrokost
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Roald Nørtoft Dahl.....................................................7/04-2019
Frederike Dalgaard Iversen.................................. 14/04-2019
Ellie Holm Eriksen....................................................21/04-2019
Gyrith Eichertz Bjerring...................................... 28/04-2019
Alberthe Hylke Danielsen ...................................28/04-2019
Zakarias Skjøth Sørensen................................... 05/05-2019
Hjalte Corvinius Nielsen..................................... 05/05-2019
Nor Corvinius Nielsen........................................ 05/05 -2019
William Aagaard Grøn.......................................... 02/06-2019
Astrid Nybo Vestrup............................................. 23/06-2019

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

Viede/velsignede
Charlotte Bang Glensgaard Mortensen og
Jørgen Møller Glensgaard...................................15/06-2019
Agnes Simmelsgaard Mosel og
Flemming Hald Sørensen................................... 08/06-2019

Funder Kirke
Kragelund Kirke

Begravede/bisatte
Lissy Uhrskov Andreasen.....................................26/04-2019
Jørn Dam Overgaard............................................ 19-06-2019
Petar Grabovac..........................................................21/06-2019
Flemming Hald Sørensen.................................... 03/07-2019
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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
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, 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

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 | September · Oktober · November 2019

23

Afsender: Kirkekontoret, Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg

Aktivitetsoversigt
Børn & unge
KirkeMusikalsk Legestue
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Babysalmesang
Børnekirke
Efterårs-afslutning for
Babysalmesang og Legestuehold
Børnekirke
Særlige gudstjenester
Startgudstjenester for konfirmanderne
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Morgenkaffe, Gudstjeneste og
Bagagerumsmarked
Høst med børn
Høstgudstjeneste med auktion
Høstgudstjeneste i Funder
Alle Helgen
Åben temadag for Funder og Kragelund

Dato......................Side
20. august (1 af 6)...... 5
29. august (1 af 6)...... 5
28. august (1 af 10).... 6
9. oktober.......................7
31. oktober.....................7
6. november..................7
9. november..................7

25. august..................... 8
1. september................ 8
25. august..................... 8
20. september............. 9
22. september............. 9
29. september............. 9
3. november............... 10
15. september............ 10

Begivenheder
Jagtgudstjeneste
Kvinden & Kaldet
Morgensang i Funder
Har du lyst til at synge i kor?
Julebørnekor
Foredrag i Funder Kirke

27. oktober.................. 10
13. november.............11
12. august (1 af 5).....11
27. august.................... 14
26. november............ 14
31. oktober.................. 15

Koncerter
Koncert – Funders lokale musikere
spiller U2
Koncert med Polecats
"The Blackbirds" spiller i Kragelund Kirke
Kulturaften med verdensmusik og tapas
Nytårskoncert i Funder Kirke

4. september.............. 16
6. oktober.................... 16
7. november................17
8. oktober.................... 18
3. januar....................... 18

Menighedsråd
Danske Seniorer Funder
Højskoleeftermiddage i Kragelund

25. sept. (1 af 6)......... 19
28. okt. (1 af 8)...........20

