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Festgudstjeneste 14. juni ved fejring af Genforeningen i Helledammen.
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Præstens side

En overraskende historie
Mange har været spændte
på, hvad der kommer til
at ske efter ’corona-tiden’
med dens særlige vilkår
for socialt samvær – eller
om den overhovedet slutter. Spørgsmålet handler
om, hvordan vi kan forene
os igen som borgere i
samfundet. Skal vi vende
tilbage eller skal vi vende
os frem mod nye måder for
socialt samvær og solidaritet i samfundet?
I år markeres jubilæet for
Genforeningen i 1920, hvilket man kan se på billederne i dette nummer. Genforeningen er en historie
om borgere med to sprog
i et grænseland, som blev
brændpunkt for nationale
stridigheder. Efterhånden
– efter afstemningen og
genforeningsunderskriften
– udvikledes heldigvis fred
og fordragelighed i Sønderjylland og Sydslesvig.
Rødder til forsoning
Før genforening må der
være adskillelse eller endda
konflikt. Vi kommer ikke
uden om, at mennesker
kan ligge i strid med hinanden i lang tid – på hver side
af hækken, i skyttegrave
eller med skarpe udtalelser
bag computerskærmen.
Spørgsmålet er, om begge
parter i grunden vil forsoning. Hvem vil tage det første skridt – eller det andet

skridt? Hvis begge parter
vil, så kan genforening, eller forsoning, somme tider
virkelig lykkes.
Hvad er så fred?
Hvis krig er resultatet af en
række konflikter, der ikke
er blevet løst. Så må fred jo
være resultatet af en række
konflikter, der er blevet løst.
Forsoning kræver megen
god vilje på begge sider.
Ofte mangler vi både god
vilje og indsigt i modparten, og vores vante tankemønstre kan være seje at
bevæge. Meget smertefulde kan konflikter imellem
tætte relationer, familie
eller søskende være. Hvor
man egentlig skulle have
været forenet – blev man
forstenet.

spiller dem alle et puds, og
forsoning bliver pludselig
en mulighed.
Brødrene og lillebror
Sådan var det gået helt galt
imellem de 11 brødre og
deres lillebror Josef. Deres
far, patriarken Jakob i Israel,
vidste ikke, hvad der var
sket. Hvad var det dog, der
skete mellem dem? Blev de
virkelig gode venner igen
efter alt dét?
Vilde dyr
Deres far Jakob troede på
det, som sønnerne fortalte,
at Josef var blevet overfaldet og flået af vilde dyr.
Kun hans blodige kjortel
havde de med tilbage
til faderen. Selv kendte
brødrene sandheden: de
var blevet misundelige på
Josef og havde kastet ham
i en brønd og efterladt ham
for at blive af med ham.
Og som om det ikke var
nok. Da en ægyptisk handelskaravane kom forbi,
trak de igen Josef op af
brønden, og solgte ham til
ægyptiske handelsmænd.

Josef og hans brødre
Jeg vil benytte lejligheden til at genfortælle en
genforeningshistorie fra
Det gamle Testamente,
som vi i dag måske kan
lære noget af: historien om
Josef og hans brødre. Det
inspirerende er, at historien
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Præstens side
Ægypten
Vi kan forestille os Josefs
overraskede ansigtsudtryk,
da han bliver trukket op
af brønden. Havde hans
brødre ændret mening? Så
opdager Josef, at han er
blevet solgt for penge! Og
hvilke folder lægger mon
brødrene deres ansigter i?
Hvad forestiller de sig, at
der kommer til at ske med
deres bror i Ægypten? Et
land, som på den tid ikke
var kendt for at behandle
deres udenlandske gæster
godt. Selv aner brødrene
ikke, hvad der kommer til
at ske.
Historien vender sig om
for alle
I Ægypten vender situationen sig fuldstændigt for
Josef. Skæbnen vil, at han
inden længe ender i kong
Faraos hus – som kornmester, landets mægtigste
mand. Alt dette aner de 11
brødre ikke noget om. For
dem er Josef allerede død
og borte.
Men for brødrene vender historien sig også, da
høsten i Israel slår fejl flere
år i træk. Jakob og hans
11 sønner lider sult og må
rejse til Ægypten for at
købe korn.
Overraskelsen
Hér møder de kornmesteren hos kong Farao. De
falder på knæ og genkender ikke deres bror Josef.
Men Josef genkender dem.
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Imidlertid, i stedet for at
afsløre sig for dem, sætter
han deres ærlighed på prøve: Han giver dem sække
med korn – og hemmeligt
skjuler han guldbægre i
sækkene og venter på, om
de er ærlige.
Det viser sig heldigvis, at
de er ærlige og leverer
guldet tilbage. Først da
afslører Josef sig for dem –
som deres bror. Og så kan
vi forestille os brødrenes
overraskelse! Det ender
med en afsløring og en
genforening mellem Josef
og brødrene og til sidst
deres far.
Måske særlig betydningsfuld bliver deres genforening, da adskillelsen
havde været smertefuld for
begge parter, hver på deres
måde: Josef måtte have
været vred, have været
i sorg eller græmmelse
over adskillelsen fra sine

brødre. Brødrene måtte på
deres side have haft en sort
samvittighed over deres
behandling af Josef. Dog,
Josef viste sig storsindet,
hvor brødrene havde forventet det modsatte.
Denne forsoningshistorie
overrasker gevaldigt, men
sådan peger den frem mod
den store overraskende
historie om forsoning i Det
nye Testamente, at Gud
træder igennem det menneskelige grænseland og
bliver far til Jesus.
Lad os håbe, at afsondringen og adskillelsen mellem
os dette ’corona-år’ kan
blive afløst af genforening,
og at vi alle tager gode indsigter fra adskillelses-tiden
med os ind i fremtiden.
Med ønske om et godt
efterår.
Kresten Thue Andersen

Børn & unge

Babysalmesang

Vores afvikling af Babysalmesang i efteråret 2020 vil
være påvirket af Coronasituationen.
Der vil stadig være Babysalmesang, men det vil blive
afviklet i vores Kirkehus
med små hold, så vi både
kan synge sammen og
holde den nødvendige
afstand.
Desværre har vi i dette
efterår ikke mulighed for at
servere kaffe og brød efter
Babysalmesang.

Efterårets forløb i Funder
Kirke starter tirsdag den 11.
august, men det er muligt
at hoppe på undervejs i
forløbet.

Det er også muligt at blive
skrevet på venteliste, og
man vil så blive kontaktet,
hvis
der skulle blive en ledig
plads på et af holdene.

Holdtiderne for efteråret:
Hold 1) Kl. 9.15-9.50
Hold 2) Kl. 10.30-11.05
Hold 3) Kl. 11.45-12.20
Kontakt Bo på tlf./sms
2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com
for at få mere at vide om
eventuelt ledige pladser på
holdene.

Ved tilmelding skriv da
meget gerne: Telefonnummer, mailadresse, barnets
fornavn og alder.
Bo Kirkegaard
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KirkeMusikalsk Legestue
– Sang, musik og oplevelser for de 1-5 årige
Efterårets hold med KirkeMusikalsk Legestue kommer også til at bære præg
af, at vi stadig befinder os
i Corona-tiden. Det bliver
legestue på en lidt anden
måde, end vi plejer.
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.
Vi ønsker med vores
legestue-tilbud at nå ud til
så mange børn og familier i
vores sogne som muligt.

Her er mulighed for at mødes med andre børn og forældre til en fælles aktivitet.
I skal være meget velkomne.
Det er gratis at være med.

En særlig invitation…
Passer du dit barn derhjemme, så er der her en
særlig invitation til at være
med i vores legestue.

Opstart
Som udgangspunkt bliver
der opstart i både Funder
og Kragelund i uge 33.
På grund af Corona-situ-

ationen kan der løbende
ske ændringer, og derfor
anbefaler vi jer, at
kontakte Bo på
tlf. 2939 8044 eller
fk.organist@gmail.com
for flere oplysninger om
dage og tidspunkter.
Vel mødt.
Bo Kirkegaard

Halloween i kirken
Medbring din familie og lommelygte
Torsdag 29. oktober kl. 17.00
i Kragelund
Kom og oplev halloween
og hør en uhyggelig historie.
Børnene har pyntet kirken.
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Der kan være mørkt på
kirkegården og i kirken, så
tag gerne en lommelygte
med. Alle er velkomne,
kom og vær med. Om det

bliver med spisning ved vi
ikke i skrivende stund. Læg
mærke til omtale lokalt.
Vi ses!

Jagtgudstjeneste med
fællesspisning i Kragelund
Søndag den 11. oktober
Gudstjeneste i kirken
kl. 17.00
Spisning i forsamlingshuset kl. 18.00
Vi ’sigter’ på, at jagtforeningens medlemmer fra denne dags jagt kan bidrage
med vildt til fællesspisning
i forsamlingshuset. Aftenen
begynder i skumringen
med jagtgudstjeneste i
kirken, som vil være pyntet

med jagttrofæer, udstoppede dyr, gran og blade, og
der vil blive blæst jagthornsmusik. Alle interesserede er velkomne, enten
i kirken eller til spisning, og
gerne til begge steder.
Tilmelding til middagen
gennem Forsamlingshusets
opslag.
Samarbejde mellem
Jagtforeningen,
Forsamlingshuset og Kirken

Lille studiekreds i Kragelund
Tre efterårs aftener
Torsdag den 12. november,
26. november og
3. december
kl. 19.00-21.00 i konfirmandstuen i Kragelund

Vi læser sammen en udvalgt novelle, et digt eller en
bibelhistorie. Inspireret af
’guidet fælleslæsning’ læser
vi i fællesskab og taler sammen undervejs. Fredagslæsningen kan ledsages af
et særligt glas eller kaffe, alt
efter deltagernes ønsker.

Alle kan være med – medbring blot lyst til samtale.
Hør nærmere eller tilmeld
dig hos Kresten:
kta@km.dk / 5115 2766

Læsegruppe i Funderområdet
Læsegruppen for lokale
Funderborgere er kommet
godt i gang, vi mangler
dog stadig en mand eller

to, da der kun er én mand i
gruppen.
Så har du lyst til at mødes
cirka en gang hver 4.-5. uge

for at snakke om en god
bog, vi læser i fællesskab, så
ring eller skriv til Per Gravesen på telefon 2896 1679.
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Festlig sommerdag i Helledammen
Tambourkorps indledte dagen til en festlig gudstjeneste med folkemusik søndag
den 14. juni i Helledammen.
Dammarks genforening
med Sønderjylland blev
markeret, og Helledammens

nye indgangsstolper og genopfriskningsarbejdet med de
historiske sten blev fejret.
Tak til ’Helledamsholdet’:
stenhuggere og bogstavsmalere: Bodil, Susanne,

Majbritt, Kirsten og Svend
Børge, Marlene, Niels, Ib,
Jens Jørgen, Margit og
deres lærermester stenhugger Sven Beyer, og
indgangsportal-byggere:
Tonny, Ib og Jørgen smed.

Helledamsholdet

Gudstjeneste i Helledammen
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Tambourkorps fra FDF Bording

Folkemusikorkestret Snuptaw
Maja Kjær Jakobsen

Fanen hviler på den kunstige
gravhøj

Ib og Jens Jørgen ved Helledammens nye indgangsstolper

Indgang med bogstaver

Genforeningsstenen i Helledammen
– én ud af ca. 600 i hele Danmark

Indgang med runer og drager
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9.30 KTA

11.00 KTA 1)

Søndag 20.

Søndag 27.

9.30 KTA

Søndag 8.

Søndag 15.

Alle helgen 5)
16.00 KTA

17.00 KTA 4)
Børnekirke

Søndag 1.

November

Torsdag 29.

Onsdag 28.

11.00 KTA

Alle helgen 5)
14.00 KTA

9.30 KTA

Søndag 25.

11.00 KTA

11.00 HG

17.00 KTA 2)

Søndag 11.

9.30 KTA

9.30 KTA 1)

11.00 KTA 1)
Høst

11.00 HG

9.30 KTA

Funder

Søndag 18.

11.00 KTA

Søndag 4.

Oktober

9.30 HG

11.00 KTA
Høst

Kragelund

Søndag 13.

Lørdag 12.

Søndag 6.

Lørdag 5

September

Dato

9.30 HG

Alle helgen 5)
16.00 HG

9.30 MSG

17.00 MSG HG 3)
Ulvetime

11.00 MSG

11.00 MSG

AlleHelgen 5)
14.00 MSG

9.30 MSG

23. s. e. trin

22. s. e. trin

Alle helgen

20. 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

Kirkeåret

11.00 HG 3)
BUSK

11.00 MSG

9.30 MSG

11.00 MSG

Sinding

19 s. e. trin
MSG fri

9.30 MSG

11.00 MSG

9.30 MSG

Sejling

9.30 HG

11.00 HG

19.00 HG
Høst

11.00 HG
Konfirmation

9.30 HG
Konfirmation

11.00 HG

9.30 HG

10.00 HG
Konfirmation

Lemming

11.00 HG

Serup

Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

9.30 KTA

11.00 KTA 6)

9.30 HG

11.00 HG

9.30 HG

11.00 HG
11.00 MSG

09.30 MSG

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Halloween-tema ved børnekirke og ulvetime
Solist medvirker
Jan Nørgaard medvirker på trompet

2. s. i advent

1. s. i advent

Sidst søn. i
kirkeåret

Plejehjemsgudstjenester på Funder Plejecenter
Torsdag 24. september kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 29. oktober kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Nielsen
Torsdag 26. november 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 på Kragelund Plejecenter

Onsdag 30. september kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 28. oktober kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Nielsen
Onsdag 25. november kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen

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.

Plejehjemsgudstjenester
I skrivende stund, må vi bemærke, at vi håber, plejehjemsgudstjenesterne kan gennemføres i forhold til efterårets ’corona’-retningslinjer.

Konfirmander begynder
Jagtgudstjeneste med fællesmiddag i forsamlingshus
BUSK gudstjeneste

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

Bemærkninger: Serup kirkes indgangsparti forventes renoveret i efteråret, og derfor afholdes ikke gudstjenester.

Søndag 6.

11.00 KTA

9.30 KTA 6)

Søndag 29.

December

11.00 KTA

Søndag 22.

MORGENSANG
Kirkehuset i Funder
Morgensangen holder midlertidigt pause på grund af
corona-situationen.
Vi håber, at det i løbet af
efteråret igen bliver muligt
at samles til morgensang i
Kirkehuset.
Opstarten vil blive annonceret på kirkens hjemmeside: www.funderkirke.dk
og ved opslag i lokalområdet og på Facebook.
M.V.H. Else & Benthe

Højskoleeftermiddage i Kragelund
MA 26/10 2020:
Inge Glibstrup, Rejseforedrag om Kappadokien
MA 09/11 2020:
Cecilie Smith-Petersen, Ny
sognepræst i Engesvang
MA 23/11 2020:
Finn Granberg, Med fly til
Bornholm og Jersey
MA 07/12 2020:
Julekoncert med Engesvang Seniororkester
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MA 11/01 2021:
Gitte Willumsen, Politisk
arbejde – nu også i Folketinget
MA 25/01 2021:
Jesper Kelsen, Arbejde som
helikopterpilot
MA 08/02 2021:
Ellen Blauenfeldt og Asger
Pallesen, Forbudte sange i
Grænselandet mod syd

MA 22/02 2021:
Ejnar Stobbe, De gamle
gudesagn
Møderne finder sted i den
store sal på plejecentret i
Kragelund mandage
kl. 14-16.

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

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 bare tænke dig at høre
lidt mere om korets aktiviteter, så kontakt gerne
korleder Bo Kirkegaard på tlf.
2939 8044 eller send en mail
til: fk.organist@gmail.com.

af Corona-situationen, og
der er derfor usikkerhed
omkring, hvornår vi igen
kan samles til korsang.
Oplysninger vedrørende
opstarten af koret vil blive
lagt på kirkernes hjemmeside www.kragelundkirke.
dk, så snart dato, tid og
sted ligger fast.
Vi glæder os til at byde dig
velkommen i koret!
Voksenkoret og
Bo Kirkegaard

Sæsonstart
Voksenkorets aktiviteter
er desværre også påvirket
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Dåbsklude – strik med mening
Når et barn bliver døbt i
Funder Kirke bliver vandet
tørret af med en fin lille
dåbsklud.
Den lille dåbsklud har et
andet menneske i sognet
siddet og strikket til den
lille.

I Funder findes der en
gruppe på syv dåbskludestrikkere, som hver især
med deres fine håndarbejde bidrager til, at vi kan
give denne særlige gave til
vores dåbsbørn.
Benthe Rasmussen

Kluden er en gave fra kirken, som dåbsfamilien får
med hjem som et minde
om dåben.
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Orglet i Kragelund Kirke fylder 25 år
I dette efterår er det 25 år
siden, at orglet i Kragelund
Kirke blev indviet.
Indvielsen fandt sted ved
en festgudstjeneste den 17.
september 1995.
Orglet er bygget af orgelbyggeriet Marcussen & Søn
i Åbenrå, og facaden er
udsmykket med en række
sølvfugle lavet af kunstneren Erik Heide.
Gennem årene har vi
kunnet nyde vores fine
og velklingende orgel, når
det har lagt musik til livets
store og små begivenheder i kirken. Den glade og
festlige musik har sammen
med den vemodige og
almindelige hverdagsmusik vekslet med livets og
kirkeårenes gang.
Som en lille markering af
jubilæet vil der ved gudstjenesterne i efteråret blive
spillet musik, som er blevet
til i løbet af de sidste 25 år.
Det vil være musik, som
kan være enkel at lytte til,
men også musik som byder

på uventede rytmer og
klange.

findes på opslagstavlen i
våbenhuset.

Oplysninger om musikken og komponisterne kan

Bo Kirkegaard
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Konfirmander
Konfirmanderne fik en
hilsen på cykel i bededagsferien, hvor de oprindeligt

skulle have været konfirmerede. På grund af coronatiden blev konfirmation

Fra Funder menighedsråd
Mødekalender for ordinære
rådsmøder i 2020 – alle i
Kirkehuset kl. 19.00, hvis
ikke andet er anført.

16

torsdag den 20/8
torsdag den 24/9
torsdag den 29/10
torsdag den 19/11

udskudt til 22. og 23.
august.

Menighedsrådsvalg 2020
Alle gode gange 3
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.
18. august 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.

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 18. august
under det ovenfor nævnte
offentlige orienteringsmøde.
Funder og Kragelund
menighedsråd

I Funder kl. 17.00-19.00 og
i Kragelund kl. 19.30.
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.
I Funder kl. 17.00-19.00 og
i Kragelund kl. 19.30.

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
Eskild Heiselberg Fromm ...................................30/05-2020
Marie Møller Sørensen .........................................31/05-2020
Valdemar Kruse Zeeberg.....................................06/06-2020
Naia Hesselbjerg Skovgaard ............................. 07/06-2020
Liam Olsvig Lundgaaard..................................... 21/06-2020
Lily Nora Farsø Them .......................................... 21/06-2020

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

Viede og velsignede
Aya Yokohama og Magnus Husted ............... 27/06-2020

Helledammen
ved Kragelund kirke

Døde og begravede
Jesper Nielsen ......................................................... 29/05-2020
Ida Svarre Olesen ................................................. 02/06-2020
Erna Ilse Nielsen Jensen .................................. 20/06-2020
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Funder Kirke
Funder Kirke
Kragelund 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

Kalender
August
11. august
22. august
23. august

Babysalmesang (1 af 12)
Konfirmation
Konfirmation

Oktober
26. oktober

Højskoleeftermiddage i Kragelund (1 af 8)

November
6. november
9. november
22. november
23. november

Lille studiekreds (1 af 3)
Højskoleeftermiddage i Kragelund
Jagtgudstjeneste med fællesspisning
i Kragelund
Højskoleeftermiddage i Kragelund

