
Kragelund Kirke – sommer  

’Fødselsdag’  
Børnekirke i Kragelund  
Onsdag 29. maj kl. 17.00-18.30 
Hør historien om, hvordan Pinsen er kirkens fødselsdag – godt 2000 
år gammel. Vi spiser sammen bagefter – og mød dine nye naboer.  
For alle børn og deres voksne og bedsteforældre. 
Tilmelding til Kresten 5115 2766 / kta@km.dk   

  

Himmelske Dage på Heden 
Kristi Himmelfartsdag 30. maj  

Tag med til Herning  

Vi vil gerne hjælpe med transport ca. kl. 12.30 fra Funder og Kragelund.  

Alle kan tage med til ’Himmelske Dage på Heden’ – en slags festival med foredrag, sang, gudstjeneste og 
boder. Åbningsgudstjenesten foregår kl. 14.00 på Torvet i Herning – og vi har hjemtransport ved  19-tiden.  

Tilmelding – Kresten: kta@km.dk – 5115 2766  

Fælles Friluftsgudstjeneste  
2. Pinsedag, mandag 10. juni kl. 14.00  
Festlig friluftsgudstjeneste midt i pastoratet ved ”Krebsesøerne” i 
Sinding.  
Skægkærblæserne og Vox’enkoret  
Efter gudstjenesten medbragt kaffe og ’brød’ sammen i det fri. 

Sommeraften i kirken  
Fortælling og musik  
”Tonje i Glimmerdalen” 
 
Tirsdag 2. juli kl. 19.00 
Kragelund Kirke  
Fortællere og musikere i kirken 
Den populære fortælling om Tonje Glimmerdal er også for voksne. Forfatteren Maria Parr sammenlignes 

med Astrid Lindgren. Dramaet fortælles med drejelire, bouzouki, guitar, orgel, kontrabas eller andre 

instrumenter.  

   
De lokale fortælleentusiaster fra Funder, Rikke Højbusk og Marianne Løkke – og musikere Uffe og Christian  
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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. Ellen og Tom Andersen lovet at komme 

og fortælle lidt nyt fra naboherberget i Thorning  

Aftenvandretur og Sommerkoncert  

Torsdag 13. juni 
Kragelund kirke  
 
Ole Dusgaard: ”Mine favoritter gennem 2000 koncerter” 
kl. 18.30  Vandretur på hjertestien med start fra Våbenhus – slutter med friske boller i våbenhuset. 
kl. 20.00 Guitarspil, sang og fortællinger – Koncert med klassisk guitarist Ole Dusgaard 
 
Aktivitetsudvalget og Sti-gruppen i Kragelund  

Udflugt i den lyse sommeraften  
Tirsdag den 18. juni  

Bus til Viborg Domkirke med rundvisning af guide.  

Busturen er gratis, men kaffen med boller og lagkage betaler deltagerne selv. Vi glæder os til at se 

Skovgaards kalkmalerier. Bussen kører fra Funder Kirke kl. 18.00 og Kragelund Kirke kl.18.15. Vi er hjemme 

igen kl. ca. 22.15.  

Tilmelding af hensyn til bus til Ole Pasgaard 8685 1521 / olepasgaard@hotmail.com 

Sommertur i Lille Hids 
Søndag den 30. juni kl. 10 - 13 

På pedal ud i den grønne sommer omkring Bølling Sø  

Invitation til cyklister og traktorer 
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. 10.00-10.15  Start i Kragelund Kirke 

kl. 10.20  Afgang fra Kragelund Kirke 

kl. 10.40 Kort besøg ved Bøllingsøbreddens badebro ved Klosterlund, 

hvor møder den nye leder Julie Lolk – og får evt. frisk dukkert i søen. 

kl. 11.10 Engesvang Kirke med Historiefortæller John Juul Eriksen 

fortæller om Engesvang og kirken.  

 

 

 

kl. 12.00 Frokost med madpakker ved Bøllingsø Bryghus – med 

mulighed for at smage ’bryggen hinsides (søen)’ 

kl. 13.00 Afgang til Funder ad Femørevejen 

kl. 13.30 Afslutning i Funder Kirke  
 



 


