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"Kristus-Lyset" af billedhugger Filip Møller.
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Præstens side

Tag vare på verden
Den coroniske tid
Det sidste halve års ’coroniske’ tid har nok gjort
mange af os mere bevidste
om de vilkår, vi mennesker
ikke selv bestemmer. Udfordringerne har givet os et
andet perspektiv på mange
ting. Måske afsløret svagheder ved den måde, vi har
indrettet verdens globalisering på. Nogle peger på det
positive, at varetagelsen
af menneskers helbred er
blevet sat højere end den
internationale økonomi.
Men hvordan vi kommer
til at se tilbage på ’coronatiden’, det ved vi ikke endnu.

Lys og mørke
Det kan lede tanken hen
på længslen efter en større
mening. Jeg kan knytte
an ved beskrivelsen af
Alberte Vindings sang fra
sidste kirkeblad og sige, at
det kun er i mørke, at man
kan mærke lyset pludseligt
vælte ind. Forårets sol og
varme kan gøre os glædeligt overraskede, fordi vi har
erfaret vinterens mørke.
Sådan kan der vise sig sammenhæng i det, der plejer
at være adskilt: Lyset og
mørket. Glæden og sorgen.
Kærligheden og døden.
Når vi ser perspektiver i de
store fortællinger, i biblen
og i kunsten, har vi chance
for at ane en større mening. I Funder findes sådan
et kunstværk.

Mange mennesker i ’frontlinjen’, som arbejder med
sygdom og omsorg på
sygehuse og plejehjem,
fortjener stor tak. Andre
har være tvunget til en vis
afsondring og passivitet,
så ’smittekæderne’ kunne
brydes. Mange familier blev
tvunget til mere nærvær,
fordi forældre og børn måtte arbejde hjemmefra.
Jeg har lagt mærke til, at
flere har udtrykt glæde
over, at krisen har tvunget
dem til at standse op og
spørge sig selv: hvad er
egentlig mest værd i livet?

Stabelklokken, kirken og
stenen
De tre formationer hæver
sig op over kirkegårdens
vandrette flade: den kullede
kirke, klokkestablen og
kunstværket med Kristus,
der lyser.
Klokken
Hvis jeg skulle være lidt
poetisk, kunne jeg finde
på at skrive om Tollunds
to klokker, der er stablet
op og hænger ved kirken
i Funder. Selve klokkernes
lyd, der løfter sig i rummet,
synes at modsige rummets

mulige tomhed. Som om,
at klokkeklangen ved sin
kalden vil løfte os op over
stilstandens fladland.
Kullet kirke
Kirken er kullet, altså uden
tårn, kun med tagets egen
rejsning. Det er ikke ringere
end ’tårnkirker’. Faktisk er
kullede kirker den oprindelige byggemåde i Danmark,
dengang vi, før år 1100,
havde kirker af træ.
Kirken giver rum til mennesker – denne mulighed for
at forsamles var ny i tiden
for kirkernes grundlæggelse.

Kunsten
Endelig kaster kunsten
stærke betydninger ind i
vores verden. Når man står
foran søjlen af den rå og
rustne sten, kan man se
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Kunstværket ’Lyset’

for sig ekkoer af de store
fortællinger.
Foroven Kristus på korset,
formet i glas, der genspejler
solens lys, omkranset med
et bånd af grønirret bronze,
der giver lyset håbets
grønne farve. På toppen ser
den rustne, mørke sten ud
til at smelte. Solens lys er på
den måde en afgørende del
af kunstværket. Forneden
tre felter nedefra med ’lyn’
af grøn granit, der ser ud til
at sprænge den mørke sten.
”Kom og gå i fred”
Sådan skriver billedhuggeren Filip Møller: ”Skulpturen
symboliserer Kristus som
den lysende og frelsende.
Når man møder ham på vej
hen til gravene, står han i
klart glas og kan ses som et
krucifiks eller som om, han
modtager dig med åbne
arme. I selve glasset kan
man ved nærmere eftersyn
se hans hjerte. Kærligheden er vigtig at have med”.
På kirkegården møder vi
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den ’lysende Kristus’ ved
Fællesgraven i Funder.
Kristus er den samme –
den, der møder os, uanset
hvor vi kommer fra. Som
Filip skriver: ”når man går
forbi den, skal den sige til
dig: Kom og gå i fred!

Hjertet
Hvorfor fortæller et kunstværk os altid noget mere
end det, vi kan se? Jo, fordi
dets form, dets historie og
dets fortællinger taler til
os i et særligt sprog. Nogle
kalder det ’hjertets sprog’,
der er fælles for alle mennesker. I en tid, hvor helbred, mennesker, relationer
kan synes mere skrøbelige,
kan det være godt at tænke
på. I Kristendommen er det
børnene, vi skal efterligne.
Ved enhver dåb fortælles
det. De véd fra deres livs
begyndelse, at nærvær
er det afgørende imellem
mennesker.
Måske kommer vi til at
tænke på den coroniske tid
som en tid, hvor vi tænkte
mere over fællesskab.
God sommer!
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

Babysalmesang
- stjernestunder for babyer sammen med mor eller far
Efterårets forløb i Funder
Kirke starter tirsdag den 11.
august.

Forløbet består af 12 gange.
Sidste gang er tirsdag den
10. november.

Hold 1) Kl. 9.15-10.00.
Hold 2) Kl. 10.45-11.30.

Tilmelding til Bo på tlf./
sms 2939 8044 eller

fk.organist@gmail.com.
Skriv gerne i tilmeldingen:
Telefonnummer, mailadresse, barnets fornavn og
alder.

”Det er min kirke, der synger jeg”
(Sagt af et barn, som har deltaget i KirkeMusikalsk Legestue)
Året igennem inviterer
vi børn i begge sogne til
sang, musik og oplevelser
i kirken.

Det er fantastisk at opleve,
hvordan børnene glæder
sig over at være i kirkerummet.

De knytter sig til kirken.
De færdes naturligt i den.
Det bliver deres kirke.
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KirkeMusikalsk Legestue
KirkeMusikalsk Legestue er
et åbent tilbud til alle 1-5
årige i begge sogne, uanset
om man kommer sammen
med dagplejen, børnehaven, vuggestuen eller
sammen med mor, far eller
en anden voksen.

Opstart i Funder Kirke:
Onsdag den 12. august
kl. 9.30.
Opstart i Kragelund Kirke:
Torsdag den 13. august
kl. 10.15.

Kontakt Bo på
tlf. 2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com
for flere oplysninger om
ledige pladser på holdene.
Bo Kirkegaard

Sommerens arrangementer
Vi har justeret sommerens arrangementer, så vi håber, at de kan gennemføres
under vores nye fælles vilkår i ’coronatiden’. I skrivende stund, mens bøgehækken springer ud, ved vi ikke, om det regeringen åbner for er, at man kan samles
flere mennesker indendørs eller udendørs. Så sommerens arrangementer og
gudstjenester bringer vi her i bladet med dette forbehold.
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Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø
Kristi himmelfartsdag torsdag den 21. maj kl. 10.00
Sognepræst i Engesvang
Cecilie og jeg håber på,
at kunne invitere til Kristi
himmelfarts gudstjeneste
i det fri ved Bølling Sø. Det
foregår i Fastrup Dal, som
begynder dér, hvor hærvejen krydser Engesvangvej.

Bøllingsøgårdsvej. Der er et
par kilometer fra ’hver side’.

Alle, som vandrer langs
Bølling Sø – eller kommer
kørende fra Engesvangvej
– kan denne dag gå mod
Fastrup Dal, på den nordlige
bred, imellem Klosterlund og

Vi er så heldige, at orkestret
Snuptaw akkompagnerer salmer og fællessang.
Medbring selv kaffen og
noget at sidde på denne
friske formiddag. Vi holder

naturligvis den nødvendige
afstand samt humøret højt
i coronatiden.
Arrangeres i fællesskab
mellem Engesvang, Kragelund og Funder sogne.
Læg mærke til lokal annoncering.
Vel mødt!
Kresten Thue Andersen og
Cecilie Smith-Petersen
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Lokale fortællinger
Onsdag den 27. maj
kl. 19.00
i Helledammen
Kragelund

Så vidt, at det er muligt ...
inviteres til lokalhistoriske
fortællinger.
Hør historierne om alle de
lokale folk, der har levet i
Kragelund, som i 1927 satte
en mindesten for deres
gård i byens nye parkanlæg. Stenene er nu restaureret af en lokal arbejdsgruppe. Medbring selv
kaffe. Afsløring af ’værk’
ved den nye indgang.
Lokalhistorisk Forening

Åbning af herberget
Tirsdag den 2. juni
kl. 19.00
Gården ved Kragelunds
vandrerherberg

Fællessang og hygge på
afstand
Mange har fulgt Philip Fabers
fællessang, og det vil vi

gerne bygge videre på, så
vi prøver at fylde gården
med sang. Bo og Kresten
akkompagnerer.
Medbring egen kaffe og
brød – øl og vand kan
købes ’fra kassen’.
Venlig hilsen
Herbergsudvalget
Annette, Jørgen,
Helle og Kresten
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Fejring i Helledammen
Søndag den 14. juni
Fejring af Genforeningen
og de særlige sten i Helledammen
kl. 13.30 Flaghejsning
med musik
14.00 Friluftgudstjeneste
med duo Maskineri

Vi håber, arrangementet
kan gennemføres ud fra
myndighedernes anbefalinger. Vi holder god
afstand til hinanden, men
hilser, vinker og mødes til
hyggelig musik.

Helledammen =
Kragelunds bypark
Arbejdsgruppen i Helledammen
Margit, Ib, Bodil, Jens
Jørgen, Niels og Kresten

15.00 medbragt kaffe,
fortælling og koncert
Såfremt det er tilladt i juni
måned, vil vi gerne invitere
til musikgudstjeneste og
folkmusikfestival-stemning
i Helledammen – med god
afstand og god musik.
Medbring tæpper, havestol,
havebord, strandstol, liggeunderlag, som kan gøre
udflugten behagelig. Medbring hyggekurven med
drikkevarer til en sommer
eftermiddag og lystig violinspil á la fordums lokale
musiker Anders Top.

Solnedgangssang
Vi vil gerne indbyde til fællessang og fortælling ved
kirken, forudsat, at vejret og
myndighederne tillader det.
Med samler, Bob Dylans eller
højskolesange og måske
lokale musikere. Medbring
selv en havestol, kaffen eller
anden passende forfriskning.

Onsdag den 1. juli
kl. 19.30
Funder Kirke
Søndag den 2. august
kl. 19.30
Sinding Kirke

Søndag den 9. august
kl. 19.30
Kongelunden i Kragelund
Hér er der mulighed for at
prøve kong Frederik II’s nye
bænk.
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Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP
Dato

Kragelund

Funder

Serup

Lemming

Sejling

Sinding

Kirkeåret

14.00 KTA1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

14.00 KTA 1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

14. 00 HG1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

14.00 HG1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

14.00 MSG 1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

14.00 MSG 1)
Friluftsgudstj.
Lille Hids

2. Pinsedag

Juni
Mandag 1.
Søndag 7.

11.00 HG

Søndag 14.

14.00 KTA HG 2)
Musikgudstjeneste

Søndag 21.

11.00 KTA

9.30 KTA

Søndag 28.

9.30 KTA

11.00 KTA

9.30 HG

Trinitatis søndag
11.00 MSG

9.30 HG

9.30 MSG

11.00 HG

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

9.30 MSG

11.00 MSG

3. s. e. trin.

Juli
19.30 KTA 3)
Aftensang og
fortælling

Onsdag 1.
Søndag 5.

11.00 KTA

9.30 KTA

11.00 HG

9.30 HG

Søndag 12.
Søndag 19.

4. s. e. trin
11.00 MSG

9.30 HG

Søndag 26.

9.30 MSG

11.00 HG
9.30 HG

5. s. e. trin
6. s. e. trin

11.00 HG

19.30 HG
Musikgudstjeneste

7. s. e. trin

August
Søndag 2.

11.00 HG

9.30 HG

Søndag 9.

19.30 KTA 4)
Kongelunden
sang og fortælling

11.00 KTA

Søndag 16.

11.00 KTA

9.30 KTA
kaffe

19.30 KTA 3)
Fællessang og
fortælling
11.00 HG

9.30 HG

8. s. e. trin

9. s. e. trin
9.30 MSG

11.00 MSG

10. s. e. trin

9.30 og kl. 11.15
KTA
Konfirmation

Lørdag 22.
Søndag 23.

11.30 KTA
Konfirmation

9.30 KTA
Konfirmation

9.30 MSG

11.00 MSG

11. s. e. trin.

Lørdag 29.

10.00 MSG
Konfirmation

11.30 MSG
Konfirmation

Søndag 30.

11.00 MSG

9.30 MSG

12. s. e. trin.

September
10.00 HG
Konfirmation

Lørdag 5
Søndag 6.

11.00 KTA

9.30 KTA

Lørdag 12.

11.00 HG

9.30 HG

13. s. e. trin

9.30 HG
Konfirmation

11.00 HG
Konfirmation

14. s. e. trin

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Nielsen, MSG: Mette Skaarup Glowienka
1)
2)

Friluftsgudstjeneste ved Paradiset ved Hinge Sø
Genforeningsfest og indvielse af Helledammen begynder
kl. 13.30 med flaghejsning

3)
4)

Sang og fortælling, solnedgangsfortælling
Aftensang og fortælling i Kongelunden

I skrivende stund, som er ultimo april, ved vi desværre ikke, hvornår der igen kan holdes gudstjenester. Oversigten bringes med
håbet om, at kirkerne snart kan åbnes, og vi igen kan forsamles til gudstjenester.

Plejehjemsgudstjenester på Kragelund Plejecenter

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter

Onsdag 24. juni kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag .29. juli kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Nielsen
Onsdag 28.august kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen

Torsdag 25. juni kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 30. juli kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Nielsen
Torsdag 29. august kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen

Plejehjemsgudstjenester

Kirkebil

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.

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.

Kongelunden
Arbejdet med ’kongens bænk’ i Kongelunden i Kragelund skrider frem

Jan, Erik, Svend Børge og Hans Jørgen

’Sommerfugl’

Kirsten,
Svend Børge
og Erik
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Det er igen den fine lyse nat
Sommerkoncert med Aarhus Universitetskor,
dirigeret af Søren Kinch Hansen
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30
i Kragelund Kirke

Universitetskor på et senere
tidspunkt.
Aktivitetsudvalget

På grund af coronasituationen er koncerten
desværre aflyst. Vi arbejder
på at finde en ny dato til
en koncert med Aarhus

AFLYST

Morgensang
Kirkehuset i Funder
Morgensangen holder midlertidigt pause på grund
af corona-situationen i
Danmark.

Vi håber, at det til efteråret
igen bliver muligt at samles
til morgensang.

God sommer.
M.V.H. Else & Benthe

13

Har du lyst til at synge i kor?

"Selv en lille sangstemme
i maven kan blive til noget
stort, om ikke andet så til
glæde inde i én selv”.
(Henna Bøgedal, korsanger
fra Funder)
Voksenkoret ved Kragelund og Funder kirker er en
god mulighed for at være
med i et kor tæt på, hvor
du bor.
Vi er 33 kvinder og mænd,
som mødes til korsang
tirsdag aften.
Ved vores koraftener har
vi fokus på at finde og
formidle sangglæden og at
få det smukke frem i de ord
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og den musik, vi synger.
Vores repertoire består af
både klassiske og rytmiske
sange, og vi medvirker året
igennem ved gudstjenester og koncerter i begge
sogne.
Vil du gerne være med i
Voksenkoret, eller kunne du
tænke dig at høre lidt mere
om koret, så kontakt gerne
korleder Bo Kirkegaard på tlf.
2939 8044 eller send en mail
til: fk.organist@gmail.com.
Oplysninger vedrørende
sæsonstarten vil blive lagt
på kirkernes hjemmeside
www.kragelundkirke.dk når
opstartsdatoen ligger fast.

Vi glæder os til at byde dig
velkommen i koret!
Voksenkoret og
Bo Kirkegaard

Menighedsråd

Nye gravermedhjælpere
i Funder og Kragelund
Funder kirkegård
Mit navn er Gitte Fasterholt,
jeg er 48 år og er bosiddende
ved Funder Kirkeby. Jeg bor
på en landejendom med
min kæreste Martin. Jeg er
mor til Sophie på 17 år og

Mathilde på 24 år og er ejer
af en dejlig Fransk bulldog
og en masse andre smådyr.
Jeg er uddannet blomsterdekoratør, og jeg går meget op
i at passe vores store have.

Venlig hilsen
Gitte Fasterholt

Kragelund kirkegård
Goddag Lone. Du er jo ny
hér på Kragelund Kirkegård.
Må jeg spørge, hvor du er
fra?
Jeg bor i Lemming med
mand og tre børn. Ja, jeg
kommer fra Galten og er
tilflytter til Lemming for
20 år siden. Hér har jeg
opdaget et dejligt lille

lokalsamfund, hvor der sker
en masse.
Hvordan er du kommet
hertil?
Oprindeligt er jeg uddannet landmand i ’tidernes
morgen’, og så trængte jeg
til at komme udenfor og
arbejde i den friske luft. Jeg
har arbejdet indendørs i

Kjellerup de sidste 24 år. Ja,
jeg trængte egentlig til at
komme ud og prøve noget
helt andet.
Har du nogle særlige interesser?
Ja, min store interesse er
heste – det er shetlandsponyer. Små shetlandsponyer
til avl og dyrskuer. Det er
sådan min største hobby.
Men altså, med tre børn, så
har det jo også taget sin tid
i nogle år. Ha ha ha!
Hvordan er arbejdet for dig
hér?
Det er dejligt at være med
på kirkegården. Arbejdet
er alsidigt, herberget er jo
også del af arbejdet, og det
giver nogle helt andre arbejdsfunktioner end ’bare’
at passe ukrudtet.

Lone og Helle. Lone Nordstrøm er ny gravermedhjælper

Lone Nordstrøm
(Interviewet af Kresten)
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Frivillig i Funder
Bliv en del af kirkens aktiviteter og fællesskab – meld dig til frivillig
opgave.
Frivillige kan være med til
at skabe liv og gode oplevelser med de lokale. Det
kan være du har ideer, vi
kunne prøve af.
I kirken vil vi gerne være
med til at lave gode og
relevante aktiviteter med
børn og voksne.
Det kan være
• Hjælpe til babysalmesang
• Kaffebrygning og
vinskænkning
• Bålmester sammen
med børn
• Kreative opgave med
børn
• Fokus på lokalt samarbejde

Vi arbejder på større lokalt
fællesskab i Funder kirke og
lokalsamfund.
Har du særlige evner eller
interesse – og kunne du stå
for en afgrænset opgave.
Kontakt gerne:
Inger Uhrenholt,
tlf. 2963 5681
(Tovholder for de
frivillige i Kragelund)
Benthe Rasmussen
tlf. 2514 0745
(Tovholder for de
frivillige i Funder)
Venlig hilsen
Kragelund og Funder
Menighedsråd

Fra Funder menighedsråd
Menighedsrådet har konstitueret sig i 2020:
Formand: Mette HahnPedersen
Næstformand: Willy Fisker
Kirkeværge og Kasserer:
Jette Ehlers Jensen
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Mødekalender for ordinære
rådsmøder i 2020 - alle i
Kirkehuset kl. 19.00, hvis
ikke andet er anført.
torsdag den
torsdag den

4/6
20/8

torsdag den 24/9
torsdag den 29/10
torsdag den 19/11

Menighedsrådsvalg 2020
Alle folkekirker i Danmark
ledes af menighedsråd,
som består af frivillige,
der på demokratisk vis er
valgt ind i rådet af sognets
folkekirkemedlemmer og
af sognets præster, der
automatisk indgår i rådet.
Menighedsrådsarbejdet
handler om at skabe de
bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt
med andre ord, så handler
det om at gøre en aktiv
indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale
folkekirke.
Menighedsrådets opgaver
spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter
af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og
kirkens sociale arbejde.
Et menighedsråd sætter retningen for kirkens
arbejde, og det er blandt
andet menighedsrådets
opgave at planlægge,
hvilke aktiviteter der skal
være i kirken – gudstjenester, babysalmesang, meditation, koncerter, drop-in
dåb og bryllup, legestue,
flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper,
ungdomsgudstjenester
eller noget helt andet,
mulighederne er mange.

Tilsammen bestemmer
menighedsrådet, hvad den
lokale kirke skal.
9. juni 2020: Offentligt
orienteringsmøde om valg
i alle sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere
om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og
regler for valgforsamlingen
og antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet.
15. september 2020:
Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af
kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for
debat og der gennemføres
en skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen
afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at
der efterfølgende udløses
et afstemningsvalg ved, at
der indleveres en liste med
kandidater og stillere. I
disse tilfælde gennemføres
et afstemningsvalg.
1. søndag i advent 2020:
Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i

gang for det nye hold.
”Årets gang” i Funder og
Kragelund kirker afvikles
derfor i år den 9. juni i form
af det ovenfor nævnte offentlige orienteringsmøde.
I Funder kl. 17.00-19.00 og
i Kragelund kl. 19.30.
Såvel i Kirkehuset som
Konfirmandstuen bydes efterfølgende på en bid brød.
Funder og Kragelund
menighedsråd

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. Kom og sig
til eller send os en mail.
Benthe Rasmussen
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Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger
Døbte
Svend Godballe Tarpgaard..................................26/01-2020
Elina Deichmann Andersen................................26/01-2020
Agnes Spanner Egebirk........................................09/02-2020
Filucca Werner Bach..............................................09/02-2020
Erik Ladefoged Nygaard......................................22/02-2020
Asger Eg Laursen.................................................... 23/02-2020
Freja Pino Kristensen............................................. 23/02-2020
Frederik Munk Rosenquist.................................. 23/02-2020
Johannes Norup Poulsen...................................08/03-2020
Frederik Søgaard Nielsen....................................08/03-2020
Oliver Anders Schønning.................................... 12/04-2020
Mathias Märcher Høj............................................. 19/04-2020

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

Viede og velsignede
Louise og Jesper Brødsted Møller..................22/02-2020
Kristina og Casper Ladefoged Nygaard.......22/02-2020

Funder Kirke
Funder Kirke

Døde og begravede
Inger Thygesen......................................................... 31/01-2020
Knud Lottrup Sørensen........................................ 28/03-2020
Else Bothilde Gedsø............................................... 13/04-2020
Ellen Konradsen....................................................... 16/04-2020
Preben Jacobsen..................................................... 18/04-2020
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Funder Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke

Information

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 Nielsen
Serup Tinghøjvej 9, 8600 Silkeborg · Tlf. 8685 5385 · mail: hengo@km.dk

Kordegne

Henrik Højen, Lene Korshøj Rasmussen, Lene Kastberg og Anette Gravgaard Marschall
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. 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
Louise Brolin Thomsen, tlf.nr. 2750 2880

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. 8686 7193 / 2126 4452
amc8600kt@gmail.com

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

Gudstjenester i
"Coronatiden"
I skrivende stund, som er ultimo april, ved vi
desværre ikke, hvornår der igen kan holdes
gudstjenester. Oversigten bringes med håbet
om, at kirkerne snart kan åbnes, og at vi igen
kan forsamles til gudstjenester.

Kalender
Maj
21. maj
27. maj

Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø
Lokale fortællinger

Juni
2. juni
14. juni

Åbning af herberget
Fejring i Helledammen

Juli
1. juli

Solnedgangssang

August
2. august
9. august
11. august
12. august
13. august

Solnedgangssang
Solnedgangssang
Babysalmesang (1 af 12)
Musikalsk Legestue - Kragelund Kirke
Musikalsk Legestue - Funder Kirke

