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Adventstiden har to hovedtemaer: vente
og komme. Vi venter på ham, som kommer. Det er vi ikke de første, der gør.
I Bibelen møder vi det allerede på de
første blade, hvor Adam og Eva bliver lovet, at der skal
komme én, som skal være deres frelser fra synd og oprør
mod Gud. Gennem hele Det gamle Testamente møder vi
Israelitterne, der venter på ham, som kommer. De levede
således i en adventstid.
Den adventstid sluttede med Jesu fødsel. Da kom Han,
som de ventede og var blevet lovet af Gud. Løftet blev
opfyldt! - Men for os er det stadig advent og det på en
tredobbelt måde:
- Vi venter på, at det skal blive jul, så vi kan fejre, at Jesus
kom til jorden første gang for at frelse os
- Vi er i forventning til, at han kommer med sin frelse til os
i dag gennem sit ord
- Vi er i forventning til, at Jesus kommer
igen anden gang til jorden for at holde
dom.

Det har Gud gjort muligt i Jesus. Det betyder også, at
du må vide, at uden Jesus kan du ikke have fællesskab
med Gud. Uden fællesskab med ham kan du ikke få
frelse, syndernes forladelse og evigt liv. Afviser du Jesus,
så går du glip af det hele og er på vej mod en ulykke,
der vil vare evigt. Derfor vil jeg spørge dig: Er Jesus din
frelser? Det vil han gerne være allerede fra i dag, ja fra
dette øjeblik. Lige nu.
Hvordan bliver han så det? Jo, det sker ved, at han
kommer til dig gennem sit Ord. Når du hører og læser
Bibelens Ord, så kommer Jesus til dig, for det har han
lovet. Tænk igen, hvor svimlende en tanke det er: Den
evige almægtig Gud, som har skabt himlen og jorden, ja
hele universet, og som ved alt og leder og styrer alt - han
kommer til dig i sit ord. For Jesus er jo sand Gud og ét
med Gud Fader.

At være kristen er derfor at leve i forventning til, at Jesus kommer: Kommer i
dag gennem sit ord og kommer igen ved
historiens ende.
Nu skal vi snart fejre jul, og da skal vi
høre om Jesu første komme. Vi skal høre,
hvordan han kom første gang, for at leve
et syndfrit liv for os og bære al vor synd og
skyld overfor Gud. Det gjorde han for dig,
og det gjorde han for mig. Vi kan læse om
det flere steder i Bibelen, men mest kendt
er nok Lukasevangeliets kap. 2, som vi
også kalder for Juleevangeliet. Juleevangeliet kan vi sammenfatte i det, der står i
Johannesevangeliets kap. 3 vers 16: ”For
således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv”. – Det er egentlig, hvad
juleevangeliet handler om.
Af kærlighed til dig og mig sendte Gud Jesus, sin egen
søn, for at dø på korset i dit og mit sted. For at du og jeg,
ved tro på ham, kan få tilgivelse for alle vore synder og
evigt liv. Har du tænkt på det? Den evige almægtige Gud,
som har skabt himmel og jord - ja hele universet. Han ved
alt og leder og styrer alt. Han elskede dig så højt, at han
var villig til at ofre sin egen søn for din skyld. Ikke for at du
bare skulle have det godt og få en glædelig jul, men for at
du skulle få evig frelse og tilgivelse for din synd.

Det er altså ikke nogen lille ting at sidde med i kirken eller
missionshuset for at lytte til det, som Bibelen siger. Nej,
det er tvært imod det største af alt!
Lad os derfor bruge tiden og være med for at lytte til Guds
Ord - mens det endnu er adventstid. Mens vi venter, at
han kommer anden gang herned.

Alle beboere i vore sogne
ønskes en velsignet adventsog julehøjtid i Jesu navn.

Det fortæller dig, at Gud ønsker at have fællesskab med
dig; for den man elsker, vil man gerne være sammen med.
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Økonomisk støtte til børne- og ungdomsarbejdet!
Menighedsrådet håber også i år at kunne yde økonomisk støtte til det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i vore
4 sogne. Den økonomisk ansvarlige i de forskellige klubber kan inden 20. december sende en ansøgning til Menighedsrådet. Angiv venligst klubnavn og formål samt antal medlemmer. Oplys bank reg. nr. og kontonr.
Mail: 8775@sogn.dk.

Loppemarked på Møllegaarden

Lørdag den 11. oktober åbnede Møllegaarden dørene
for et stort loppemarked. Kl. 10 stod i omegnen af 60
og trippede for at komme ind. Udover lopper kunne
kunderne også købe friskplukkede æbler, møde Erik
Rasmussen fra lokalarkivet, trække et lod i tombolaen
og endelig tegne en medlemskab til Rækker Møllegaardens venner. Naturligvis skulle ingen gå brødflov
fra loppemarkedet, så der var også mulighed for at
købe en lidt godt til ganen.
På forespørgslen: Blev det en god dag? fik jeg et jysk
svar båret af sindighed og beskedenhed. Inger Dalgaard sænkede stemmen, da hun svarede: At dagen,
hvad æblesalget angik, havde været god - hvilket
kan oversættes til, at så har indtægterne overgået
udgifterne.
Jeg mødte et par lokale folk, som havde gjort gode
bogindkøb. Den nye sognepræst, Preben Skov Jensen havde fået fingre i en guldgrubbe til langt mindre
end guldets pris. Kaj Moslev havde fået fingre i ældre
opbyggelseslitteratur og et par gamle vinylplader. Og
Børge Østergaard sås også forlade loppemarkedet
med en stak bøger. Krejler, Byskov kunne glæde en
yngre loppeentusiast med spil og bamser.
Dagens resultat for Møllegaarden og de mange
ildsjæle, der brænder for at holde liv i stedet, blev ifølge
Mads Vendelbo en bekræftelse på, at mange ønsker
at bidrage til, at Møllegaarden stadig skal være et aktiv
og et mødested i lokalsamfundet.
Mads Vendelbo minder om, at Møllegaardens loppemarked indtil jul holder åben hver lørdag fra 10-12.
Mads udtaler, at erfaringerne med lørdagsåben har
været positive.
JH
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Aktivitetskalender
IM i BØLLING & SÆDDING
Du/I er altid velkommen til vores møder.
Alle møder er kl.19.30, hvis ikke andet er skrevet.
Har du/I brug for kørsel, så kontakt Gert Thorø
på tlf. 9736 2294
December
3. Bibelkreds hos Jytte og Thorkild Baun, 		
		 Fyrstenborgvej 6
17. Juleafslutning hos Inger Nielsen, Vinkelvej 24
		 Pakkeleg og bogsalg ved Kirsten og Svend 		
		 Steffensen
28. Julefest i missionshuset. Spisning kl. 18.
		 Du skal tilmelde dig inden den 20. december
		 på tlf. 9736 4208. Hvis du ikke kommer til
		 spisning begynder mødet kl. 19.30
JANUAR
Bedeuge
5. Hos Karen og Henning Holmgaard,
		 Solvangvej 4
6. H. 3. Kongersgudstjeneste i Hanning kirke
7. Møde i missionshuset
8. Hos Kirsten og Erik Villumsen, Arnborgvej 15
19. Kredsens generalforsamling i Ringkøbing 		
		 missionshus, Brogårdsvej 4, Ringkøbing
28. Generalforsamling hos Vera Nielsen,
		 Vinkelvej 2
FEBRUAR
4. Soldatervennefest i missionshuset ved
		 v. Lundgård Jeppesen
11. Bibelkreds hos Birgit og Gert Thorø,
		 Fyrstenborgvej 4
Missionsuge
16. Egon Bjerg Madsen, Videbæk
17. Inger Nørgård, Hoptrup
18. Thorkild Vad, Videbæk
KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
DECEMBER
5. Fredagspasta. Arr Kirsten og Carsten
		 Daff og Morten
9. Vi synger julen ind hos Bente Og Ove
14. Vi fælder ”Træet”. Arr. Jytte og Thorkild
28. .Juletræsfest ”Som vi plejer”. Program følger
JANUAR
6. Bibeltime hos Jytte og Thorkild
13. Senior M & K. ”Einar Kongsbakks bog:
		 Skylden” genfortalt af lærer Helle Braad
		 Mikkelsen, Nøvlingskov Efterskole.
		 Sted: Astrup Forsamlingshus
20. Bibeltime hos Elsebeth og Niels
FEBRUAR
3. Vores egen aften hos Daff og Morten
17. Bibeltime hos Elsebeth og Jens Henning
24. Bibeltime hos Ingeborg og Peter
27. Fredagspasta. Arr. John og Synnøve
		 Jens og Gitte

FAMILIE OG SAMFUND
NOVEMBER
28. Kl. 18 julehygge med spisning på Rækker
		 Møllegaarden. Kaffe og pakkespil.
		 Aftenen er gratis - dog medbringes en pakke
		 a´ 30 kr. Strikkedamerne inviteres også. Tilmel		 ding til Maria 9736 2158 inden 23. november
JANUAR
30. Gule ærter på Rækker Møllegaarden kl. 18.30.
		 Tilmelding til Jytte 9736 8025 senest
		 25. januar
FEBRUAR
20. Bowling og spisning i Tarm
		 Tidspunkt og pris oplyses ved tilmelding
		 til Inger på tlf: 97368087/2062 5841
		 Senest den 15. februar.
FEBRUAR
24. Årsmøde i regionen i Aulum Fritidscenter
		 kl. 19.00. Foredrag ved Kurt Leth, TV syd.
		 Tilmelding til Maria på tlf. 9736 2158
		 Senest 17. februar
LM i SÆDDING
Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771
DECEMBER
3. Bedemøde
7. Kl 13. møde ved Villy Kjeldsen
10. Bibelkreds
27. Julefest. Tale ved Daniel Kongshavn
Januar
11. Kl. 10.30 møde ved Elvin Sig Jensen
11. Udsendelsesfest på Solgården
		 Se særskilt program
12. Bedeuge
13. Bedeuge
14. Bedeuge
Uge 4. Møderække Astrup
25. Kl. 13.00
Februar
4. Kl. 19.30 møde ved Søren Eriksen
8. Kl. 10.30
Uge 8. Møderække IM
22. Kl. 13.00

”

KRISTUS
At tro på Kristus er ikke noget andet
end at være vis på, at den som har
ham, han har Faderen og alle de guddommelige goder, nåde og evigt liv.
Martin Luther
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Bølling & Sædding
LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)
Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398
December
		 28. november - 5. december: Kollektiv uge
2. Kollektiv uge. Bibeltime v. Leif
5. (Fredag) Ungdomsgudstjeneste
9. Studie hos Edvard og Ilse Rasmussen,
		Roderdal 2
16. Studie hos Aksel og Helen Myhre
		 Egerisvej 18
27. Julefest i Sædding med hygge bagefter
28. Julefest i Astrup
23. Juleferie ????
30. Juleferie
Januar
6. Bibeltime v. Leif Kofoed hos Edith Larsen
		 Dyssevænget 6
13. Alliancebedeuge med LM Sædding
20. Møderække i Astrup LM
27. Studie Hos Svend og Birthe Kjeldsen
		 Dyssevænget 36
Februar
3. Generalforsamling i LMU i Astrup 			
		 Forsamlingshus
10. Vinterferie
17. WestSide Praise på Sædding Efterskole kl. 19
24. Bibeltime v. Andreas Ipsen hos Jens og Karen
		 Marie Kragh, Arnborgvej 6

MINIHØJSKOLEN
Kontakt: Ulla Skyttegaard
Arrengementerne afholdes i Rækker Mølle Skolens
samlingssal på fredage formiddage.
DECEMBER
12. Luciaoptog ved Rækker Mølle Skolens
		 5. klasse. ”Jeg glæder mig i denne tid”
		 ved Frede Agger
JANUAR
9. ”Plant et træ og sæt din dagsorden”
		 ved Lars Foged, Skjern
		 Sangtime med Lis Teglgaard m. f.
23. ”Humor i hverdagen” ved Ejvind Nielsen,
		 Århus Min vision for Ringkøbing- Skjern
		 kommune” ved viceborgmester,
		 Kristian Andersen, Tarm
FEBRUAR
6. Markusevangeliet genfortalt af Klaus Laursen,
		 Gjern
20. ”De skyder i min have”.
		 Bornholms befrielse ved Leif Kofoed
		 Nigeria i stort og småt
		 ved Kaj Moslev
MARTS
6. Afslutningsfest med
		 spisning kl. 18
		 ”Når livet ler,
		 er det sjældent for sjov”
		 ved Anders Bonde

BØRNEKLUBBEN. Har du lyst til at synge, høre
bibelfortælling, lege, grine og lave forskellige
aktiviteter, så er børneklubben noget for dig.
Klubben er for de 3-6 årige. Vi mødes hveranden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus
kl. 15.30 - 16.30.
Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra.
Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg.
Tlf. 2990 5827
JUNIORKLUBBEN i Sædding er for alle børn i
4. - 7. klasse. Vi mødes hver mandag fra 19.00
- 20.30 i Sædding Missionshus. Vi vil gerne
samle de store børn til et godt fællesskab med
leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet.
Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard
og Henrik Andersen tlf. 9694 0998
Lærkeklubben er for børn fra 0. – 3. kl.
Vi mødes hver mandag kl. 18.45 – 20.00 på
Sædding Efterskole, (i håndarbejdslokalet).
Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller,
laver kreative ting og meget andet.
Kontaktperson: Svend Åge Plauborg,
Tlf. 9735 4452.
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Velkommen til BABYSALMESANG!
Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for
interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup.
Alle forældre med spædbørn i alderen 3-8 måneder er
velkomne. Det er gratis at deltage.
Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt
6B i Rækker Mølle.
Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard,
tlf. 9736 2640 / 2046 6960
Tidspunkt: Tirsdage kl. 9.30 - 10.15. Derefter kaffehygge, hvor der også er mulighed for at pusle og
amme barnet.
Forår 2015: 3/2 - 24/3

Aktivitetskalender
IM HANNING
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
Hvis andet ikke er oplyst, holdes møderne i Hanning
Missionshus.
Hvis andet ikke er oplyst, begynder arrangementerne kl. 19.30
December
5. Adventsmøde kl.18.00 v/Oda Mølgaard
		 Hansen, Ølgod
11. Julehygge hos Jenny og Erik Nielsen
28. Julefest v/Mogens Andersen, Herning
Januar
5. Bedemøde
6. Helligtrekonger gudstjeneste i Hanning kirke
7. Bedemøde
8. Bedemøde
15. Samtalemøde hos Anna Laursen
16. Familieaften i Finderup Forsamlingshus
		 kl. 18.00 v/Leif Nielsen, Skjern
Fællesspisning. Tilmelding til
		 iboel@thomsen.mail.dk / 9736 1029
Februar
5. Møde v/Svend Taulborg, Struer
17. Møde i Finderup Forsamlingshus
		 v/Søren Grysbæk& Jens Jensen
18. Møde i Finderup Forsamlingshus
		 v/Søren Grysbæk& Jens Jensen
19. Møde i Finderup Forsamlingshus
		 v/Søren Grysbæk& Jens Jensen
20. Møde i Finderup Forsamlingshus
		 v/Søren Grysbæk& Jens Jensen
21. Møde i Finderup Forsamlingshus
		 v/Søren Grysbæk& Jens Jensen
BEDEMØDER I FINDERUP
Alle er hjertelig velkommen!
Møderne starter kl. 20
december
3. Hos Karen Hansen
17. Hos Harald Larsen
januar
21. Hos Ingrid og Jens Thomsen
februar
4. Hos Karen Hansen
Finderup Teen klub
er for alle unge i 7. - 9. klasse. Vi samles hver
mandag aften fra kl. 19.30 til 21.15 i Kernehuset,
Fårborgvej 2. Kom og vær med i et fællesskab med
sang, ude aktiviteter, spil, bibelarbejde, krea mm.
Venlig hilsen Ulrik Christiansen tlf. 2339 4248 og
Lisbeth Dideriksen tlf. 2616 5989.
FINDERUP BØRNEKLUB
er for alle børn fra ca. 3 - 10 år.
Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skoleferierne) kl. 15.15 - 16.30 i ”Kernehuset” på Fårborgvej
2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m.
Kontaktperson: Joan Clausen tlf. 2045 0568

IM i FINDERUP
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460
www.finderup.indremission.dk
Alle møder er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført
December
2. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
		 Ap.G. kap. 1
9. Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen
		 Ap.G. Kap. 2
16. Julehygge hos Ingrid og Jens Thomsen
		 ved Heri Elttør, Aulum
28. Juletræsfest i Hanning
Januar
6. Bibeltime hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen
		 Ap.G. Kap. 3
12. Bedemøde hos Harald Larsen
13. Bedemøde hos LM i missionshuset
14. Bedemøde hos Anette og Robert Damgaard 		
		 LM er inviteret
15. Bedemøde hos Karen Hansen
16. Familieaften i forsamlingshuset kl. 18
		 v/Leif Nielsen, Skjern
20. Bibeltime hos Bodil og Samuel Boel
		 Ap.G. Kap. 4
27. Kredsmøde i Spjald
		 v/Robert Enevoldsen, Thyborøn
30. - 31. Bibelkursus i LM
		 v/ Claus Munk
Februar
3. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen
		 Ap.G. kap. 5
10. Bibeltime hos Jensine og Frederik Gråkjær
		 Ap.G. Kap. 6
17. - 21. Møderække i forsamlingshuset ved Søren
		 Grysbæk, Horsens & Jens Jensen, Kongsberg
28. Kredsens bibelkursus (nærmere senere)
FINDERUP PENSIONISTFORENING
Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne!
DECEMBER
2. Spillemændene fra Videbæk kommer og
		 julehygger sammen med os
JANUAR
13. Tidligere Finderup-pige fra ”æ møl” Birgitte
		 Gråkjær Hjort kommer og underholder
27. Harry Jensen Stauning vil fortælle om jagt
		 og om at sidde i regionsrådet
FEBRUAR
10. Mona og Sandfeld kommer og spiller melodier
		 vi mindes
FINDERUP JUNIORKLUB
er for børn i 4. - 6. klasse. Vi mødes hver mandag i
”Kernehuset“, Fårborgvej 2, fra kl. 19.00 - 20.30.
Vi er en flok, der er sammen omkring bibelarbejde,
spil, kreative opgaver og meget mere.
Kontaktperson:
Lone Christensen, tlf. 9736 8179
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Hanning & Finderup
LM FINDERUP
Program LM Finderup
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30
December
2. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dhrampal
4. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen
11. Møde i missionshuset v/ Leif Bach Kofoed
18. Pynte juletræ – julehygge hos
		 Lars H. Mikkelsen
28. Julefest i missionshuset v/ Jens C. Schmidt
Januar
6. Bibelkreds 1 hos Tove Korsgaard
8. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
13. Bedemøde med IM
14. Bedemøde i missionshuset sammen med IM
15. Møde i missionshuset v/ Ole Pedersen
16. Bedemøde i missionshuset
20. Bibelkreds 1 hos Lars Henning Mikkelsen
22. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
30. Bibelkursus i missionshuset v/ Claus Munk
31. Kl. 14.00 og 19.30. Bibelkursus fortsat
Februar
5. Kredsmøde i missionshuset med
		 sædvanlig dagsorden
10. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
12. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
Uge 8 IM-møderække
27. Møde i missionshuset v/Thomas Bech

Lokal Jernmand!
Søndag den 31. august havde sognepræst Flemming Harpøth Møller valgt at tage en stor og anderledes udfordring
op, end den at gå på prædikestolen i et par af sognets kirker.
I længere tid har Flemming forberedt sig på at deltage i Silkeborg Triathlon 2014 med en ½ Jernmand. Det kræver
en ganske god kondition at gennemføre de tre discipliner, der udgør en Jernmand. Man skal svømme 1.900 m, cykle
90 km og løbe 21 km. Arrangementet blev afholdt omkring Almind sø i Silkeborg.
Ud over Flemmings familie var vi tre fra kirken, der stillede op i et nydeligt heppekor: Henning Holmgaard, Peter
Bork Sørensen og Jens Kristian Holmgaard. Det blev en begivenhedsrig dag, der varede 7 timer og 32 min - den
tid Flemming kom i mål på. En fantastisk præstation, der virkelig fortjener titlen: Jernmand. Et stort tillykke til dig og
dine for en flot dag i området omkring Silkeborg. JH
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Søndag den 24. august havde sognepræst Jens
Kristian Holmgaard valgt at holde afskedsgudstjeneste i forbindelse med 4-kløverweekenden.
Efter 18 år som sognepræst i Bølling og Sædding
sogne og tillige 8 år som sognepræst i Hanning
og Finderup havde han valgt at lade sig førtidspensionere.
Lørdag blev en regnfuld dag, så det blev besluttet
at flytte arrangementet fra pladsen bag Møllegaarden til skolens nye samlingssal. Det viste
sig at være en viis beslutning, for vejret artede
sig ikke med høj himmel og solskin. Menighedsrådet havde sørget for at rundkaste besked om
de ændrede planer, så der var ikke mange, der
gik forgæves.
Kl. 10 var samlingssalen fyldt til bristepunktet – vel
i omegnen af 350 gudstjenestedeltagere!
Gode folk havde sørget for, at samlingssalen var
blevet udstyret med inventar, så det bestemt lignede
en kirke med skib og kor. Et smukt kors prydede koret, og kirkekoret sørgede for et fornemt præludium.
Holmgaard prædikede en sidste gang over søndagens evangelium for den store menighed og
bragte under meddelelser menighederne en stor
tak for de mange rige år i pastoratet.
Efterfølgende havde menighedsrådet inviteret
til afskedsreception i hallen. 250 valgte at tage
afsked med sognepræsten. Han modtog mange
varme og gode hilsner fra de fire menigheder, og
dertil havde menighedsrådet opfyldt et af Holmgaards store ønsker om en afskedsgave – et
portræt af Søren Kierkegaard. Der var også blevet
indsamlet en afskedsgave, som efter præstens
ønske var øremærket til et kamera.
For sognepræsten blev det en smuk og fornem
afskedsfest, hvor han modtog mange gode hilsner
fra brede kredse i sognelivet og såmænd også
afkroge af det.
Da jeg selv er referent på arrangementet, vil jeg
benytte lejligheden til at udtrykke en stor og varm
tak for mange rige og gode år i Rækker Mølle
pastorat. Tak for varme hilsner og tilkendegivelser
og tak for afskedsgaven efter mit hjerte.
Jens Kristian og Kirsten Holmgaard
Foto: Jens Landting

Tak!
8

Talerækken
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I weekenden den 23. – 24. august indbød firkløverudvalget
til firkløverarrangement. Dette års firkløverweekend bød
på en nyskabelse – en flytning af arrangementet fra Rækker Mølle Skolens sportsplads til grønsværen bag Rækker
Møllegaarden. Udvalget forklarer flytningen med praktiske
grunde. Rækker Møllegaarden kan tilbyde ideelle forhold
til afvikling af en af firkløverweekendens hovedattraktioner
– loppemarkedet.
Vejrgudernes sang fulgte den gamle melodi: ”Byger, der
går og kommer, det er den danske sommer”. Derfor blev
spiseteltet et velbesøgt hellested under bygerne.
Arrangementet tog sin begyndelse med morgenkaffe lørdag kl. 9.30. Loppemarkedet åbnede kl. 10, og forinden
havde de professionelle opkøbere været på gennemsyn.

Kl. 11. ankom veteran- og specialkøretøjer til festpladsen.
Deres antal blev bestemt begrænset af vejrliget – sådanne
entusiaster vil nødigt udsætte deres klenodier for det
danske vejr! To lokale ildsjæle trodsede dog vejret. Der
blev fremvist en gennemrenoveret ”Renault” fra 1963, og
”Puck-klubben” fra Herborg stillede med knallerter, som
vi husker dem.
Kl. 11. havde Kurt Kirkeby arrangeret en fodboldturnering
for U-8 drengehold. Træner, Nicolaj de Place kunne glæde
sig over, at det hold, han havde trænet, vandt de to kampe,
holdet var ude i. Tarm og Bork blev slået med 3 – 1, og
derfor kunne holdet modtage en vindermedalje.
Kl. 12 optrådte Ballonklovnen Fubbi. Vejret tillod ikke en
”open air optræden”, men lykkeligvis var der blevet solgt
så mange lopper i ”loppeteltet”, at Fubbi kunne præsentere sit show dér. En pæn flok børn levede med i Fubbi’s
show, og en hel del gik efter en god oplevelse hjem med
et ballondyr eller et sværd.
Et ophold i bygerne tillod at overrækkelsen af Rækker
Møllepriserne kunne foregå i det fri. Rækker Møllepriserne
omfatter to priser – en pris til en ildsjæl, der trofast har

gjort noget for lokalområdet og en forskønnelsespris. Ejnar
Tylvad, der er medinitiativtager til priserne, bød velkommen. Han pegede bl.a. på, at de to priser er indstiftet
som ”en modvægt på den ofte negative vinkel, der er på
landdistrikterne.”
Prisudvalget havde modtaget 4 indstillinger til Rækker
Mølleprisen og 5 indstillinger til Forskønnelsesprisen.
Ejnar Tylvad understregede, at en indstilling i sig selv
skulle modtages som en anerkendelse. De 4 indstillede
til Rækker Mølleprisen var: Rækker Mølle Håndbold,
ildsjælen Maria Tylvad, lokalarkivleder Erik Rasmussen
og købmand Rikke Lauridsen. Udvalget lod loddet falde
på Rækker Mølle Håndbold. Helt velfortjent, for mange
frivillige gør et stort arbejde i lokalsamfundet, som har

ført til, at man nu har et håndboldhold i 1. division. Hvis
referenten, der efter mange års virke i området og derfor
ikke kan være helt objektiv, skulle have bestemt, så ville
han nu have givet prisen til Maria Tylvad.
De 5 indstillede til Forskønnelsesprisen var: Karin og
Steen Dammark, Hildigun og Bent Gråkjær, Bente Tang
og Jens Tylvad, Jonna og Kjeld Askjær og Rækker Mølle
Skolen. Udvalgets lod loddet falde på Rækker Mølle Skolen, der har fået en ansigtsløftning til 20 mill. kr.
Efter referentens mening traf udvalget et rigtigt valg. Kommunen fortjener at få at vide, at det har stor betydning for
lokalområdet, at man investerer i, at Rækker Mølle Skolen
kan leve op til standarden for en tidssvarende skole.
Kl. 13 – ja, endnu før - gik havetraktortrækket i gang. Arrangementet var plaget af det våde vejr, så ikke mange
kompetanter nåede vidt på den lange sandbane. Et fint
arrangement, der tiltrak mange tilskuere.
Til et af de faste firkløverindslag søndag hører en gudstjeneste. På baggrund af lørdagens noget ustadige vejr
og udsigten til et ligeså ustadigt vejr søndag, besluttede
udvalget at flytte søndagens gudstjeneste til Rækker Mølle
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Skolens nye samlingssal. Gudstjenesten havde et særligt
skær over sig, idet det var sognepræst, Jens Kristian
Holmgaards afskedsgudstjeneste. Deltagelsen var god,
så samlingssalen var fyldt til bristepunktet. Efterfølgende
havde menighedsrådet arrangeret afskedsreception i
Minihallen.
Kl. 12.30 gik ”gaderundbold” i gang. Resultatet er i skrivende stund ikke kendt, men det vides, at ”Lærkevænget” ville
anstrenge sig ekstra for på ny at løbe af med sejren.
Kl. 15 stillede 1. divisionsholdet op til en håndboldkamp
imod et russisk hold.
JH
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Skybrud over Firkløveret
Lørdag den 6. september skiftede himlen over firkløverområdet fra ”septembers himmel er så blå” til en grå og
meget mørk farve. Et skybrud, hvis lige ikke er set siden
1915, gik over området i flere omgange.
Sidst på formiddagen lynede og tordnede det kraftigt
over området fulgt af kraftigt regnfald. Et lyn ramte Erik
og Hanne Østergaards ejendom på Holstebrovej 94 og
antændte en kraftig ild, der hurtigt udviklede sig. Dagen
før havde de nemlig fyldt laden med en stor mængde
halmballer. Hanne og Erik var ikke hjemme, men deres
datter var hurtig til at ringe 112, da hun erfarede, at lynet
havde ramt hendes hjem og antændt en brand. Brandvæsnet var hurtig fremme og tog kampen op imod den
kraftige ild. Sidst på dagen mødte jeg Hanne. Og hun
kunne fortælle, at familien heldigvis havde fået reddet
mange personlige ting ud af beboelsen. Både røg, og
den anden bølge af skybruddet havde anrettet betydelige
skader på deres ejendele. Da jeg mødte hende omkring
kl. 19 var hun på vej til familiens midlertidige opholdssted
– et hotelværelse.
Første byge anrettede også stor skade for familien i
Gaarsdal tæt ved Rækker Mølle Skolen. Familien havde
lige renoveret alle gulve i huset og måtte se de mudrede
vandmasser finde vej gennem huset.
Anden og tredje bølge af skybruddet satte ind midt på
eftermiddagen med store regnmasser – så store, at Ganer Å ikke magtede at aflede dem fra markerne, så det
mudrede vand i stride strømme fyldte alle lavtliggende
områder. Rækker Mølle, der har mølledammen, ramtes
også af de vældige vandmasser, så de laveste områder
omkring Bryghuset blev sat under vand. Dammen gik over
sine bredder og løb over vejen ved Møllegaarden og satte
Bryghusets underetage under 30 cm vand - og Møllegaarden og den gamle bestyrerbolig tog også vand ind.

Ved Clausager gik Ganer Å også over sine bredder, og
Bent Kollerup kæmpede for at redde de mange fisk i
dambruget. Da jeg talte med ham og så det mudrede
vand finde vej ind til fiskedammene, udtalte han, at en
del af fiskene nok gik til – enten som følge af mudder
eller iltmangel.
I løbet af eftermiddagen erfarede jeg også, at Lemvej var
ramt af vandmasserne. Et besøg viste, at kommunens
folk have afspærret vejen, hvilket gav problemer for en
sundhedshjælper, der bare skulle over på den anden side,
men fik det råd at finde en anden vej.
En mærkedag vil den 6. september 2014 sikkert blive –
en dag der, når der skal skrives historie om firkløveret,
vil blive nævnt.
JH
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Bølling og Sædding

November
30. 1. s. i advent
December
2. Tirsdag
7. 2. s. i advent
14. 3. s. i advent
21. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
28. Julesøndag
Januar
1. Nytårsdag
4. H. 3 konger
6. Tirsdag
11. 1.s.e.h.3 k.
18. 2.s.e.h.3 k.
25. 3.s.e.h.3 k.
Februar
1. Septuagesima
8. Seksagesima
15. Fastelavn
22. 1.s. i fasten

Bølling
16.00
Bølling
19.30
9.00
Ingen
10.30
14.00
Ingen
A 9.00
10.30
Bølling
Ingen
9.00
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Bølling
Ingen
10.30
Ingen
9.00

BØLLING

BØLLING

Den 30. november holdes der adventsgudstjeneste i Bølling kirke
kl. 16. Derefter er der fakkeltog
til torvet, hvor juletræet tændes.
Efterfølgende er der spisning i
forsamlingshuset.
Alle er velkomne

Gudstjene
Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Sædding
19.30
Sædding
Ingen
Ingen
10.30
9.00
15.30
9.00
Ingen
Ingen
Sædding
10.30
Ingen
Ingen
9.00
10.30
Ingen
Sædding
9.00
Ingen
A 9.00
9.00

Flemming H. Møller

Kirkekoret medvirker

Flemming H. Møller

Det danske Bibelselskab

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller
Flemming H. Møller

Tirsdag den 2. december holdes der julekoncert i
Bølling Kirke kl. 19.30. Kirkekoret med fl. vil hjælpe
os med at stemme sind og tanker til den forestående
advents- og juletid. Vi vil undervejs synge nogle af vores advents- og julesalmer. Velkommen til alle, som vil
istemme julesangen, og til dem, som blot vil lytte.

Menighedsrådet & Borgerforeningen.

HANNING

SÆDDING

Den 30. november synges julen ind i Sædding kirke
kl. 19.30.
Sædding Efterskole medvirker med ”De 9 læsninger”
og musik.

Tirsdag den 6. januar kl. 19.30
holdes der hellig tre kongers afgudstjeneste i Hanning kirke.
Efter Gudstjenesten samvær i
præsteboligen og konfirmandstuen med glimt fra Ydre Mission,
Alle er velkomne.
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estelisten

Hanning
Finderup
14.00 Flemming H. Møller
Ingen			
Hanning
Finderup			
Ingen
Ingen			
10.30
Ingen
Ingen
19.00
Ingen
Ingen
Flemming H. Møller
15.30
14.00			
Ingen
10.30
14.00 Flemming H. Møller
Ingen
Ingen
9.00
Hanning
Finderup		
14.00 Det danske Bibelselskab Ingen
Ingen
10.30
19.30 A
Ingen
Ingen
Ingen
9.00 Flemming H. Møller
9.00
Ingen
10.30 Flemming H. Møller
Hanning
Finderup			
10.30
Ingen
Ingen
9.00 Flemming H. Møller
F 14.00 Flemming H. Møller
Ingen
Ingen
10.30

Menighedsrådet & Borgerforeningen

F
HANNING
15

15. februar kl. 14 indbydes til
familie- og fastelavnsgudstjeneste
i Hanning. Børn må gerne komme
udklædte. Derefter er alle velkomne til tøndeslagning og kaffe
på Tingager. Borgerforeningen og
menighedsrådet.

FINDERUP

HANNING

Den 30. november holdes der
adventsgudstjeneste i Hanning
kirke kl. 14. Derefter er der fakkeltog til Hanning torv, hvor juletræet tændes, og julen synges
ind. Efterfølgende er der kaffe &
æbleskiver i Missionshuset. Alle
er velkommne.

Søndag den 14. december kl. 19.00 i Finderup
Kirke.
Juniorklubben medvirker med Luciaoptrin.
Efter Gudstjenesten serveres der gløgg og godter i
Kernehuset.
Slut op om dette arrangement. Kirken er trængt og
behøver dit engagement for at overleve lokalt!

Hanning og Finderup

November
30. 1. s. i advent
December
2. Tirsdag
7. 2. s. i advent
14. 3. s. i advent
21. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
28. Julesøndag
Januar
1. Nytårsdag
4. H. 3 konger
6. Tirsdag
11.
1.s.e.h.3 k.
18. 2.s.e.h.3 k.
25. 3.s.e.h.3 k.
Februar
1. Septuagesima
8. Seksagesima
15. Fastelavn
22. 1.s. i fasten

Søndag den 5. oktober blev firkløverets nye sognepræst
indsat i Hanning og Sædding kirker. I et firsogns pastorat
er det ikke muligt at holde indsættelse i alle kirker på én
søndag. Derfor blev indsættelsen delt over 2 søndage.
Den nye sognepræst, Preben Skov Jensen, havde indvilget i at begynde før den officielle tiltrædelsesdato den
1. oktober. Derfor kunne der holdes indsættelse i Bølling
og Finderup den 28. september. Det var provst Poul Ivan
Madsen, der forestod indsættelsen. Efter gudstjenesten i
Finderup havde menighedsrådet inviteret til en let frokost i
Sædding, hvor deltagelsen var så stor, at forsamlingshuset
fik rammerne fyldt ud. Preben Skov Jensen og familien
udtrykker stor taknemlighed for den gode dag og den
varme modtagelse.
Søndag den 5. oktober blev der så holdt indsættelse i Hanning og Sædding. Det var sognepræst Flemming Harpøth
Møller, der stod for indsættelsen, der omfattede en tale,
oplæsning af biskoppens
kollats og kirkeministeriets
udnævnelse.

tjeneste til at forkynde frelsen i Jesus Kristus. Flemming
omtalte også, at Preben måtte indstille sig på at møde
modgang i tjenesten – sådan er vilkåret! og derfor er det
også nødvendigt at holde sig nær til Gud.
Til slut ønskede Flemming, at menigheden ville tage godt
i præsten og hans familie og vise dem tillid og respekt.
Efterfølgende oplæstes kollats og ansættelsesbrev.
Preben Skov Jensen prædikede over søndagen evangelium, som var beretningen om Lazarus’ død og Jesu
opvækkelse af ham. Preben Skov Jensen indledte søndagens prædiken med at pege på døden, som en naturlig
del af livet; men Skriften når dog bag om det, vi opfatter
som naturligt. Skriften ved, at vi oprindeligt er skabt til at
leve og leve evigt. Vi ved om det, og derfor elsker vi livet,
understregede Preben. Døden fylder meget i medierne –
langt mere end det opbyggelige: fødsel.
Døden kom til Martha og Maria, men ved Jesu ord skabtes livet på ny. Det Ord, der skaber liv på ny, har vi stadig

Kirkekoret medvirkede stort
til at festliggøre indsættelsen, som i Hanning ikke
havde den store deltagelse.
I Sædding var kirken næsten fuld. Kirkekoret sang
som præludium: ”I østen
stiger solen op” på Niels W.
gades meget smukke melodi. Flemming og Preben gik
ind i procession. Flemming
holdt indsættelsestalen,
hvori han bl.a. pegede på,
at den nye præst var kaldet
til en tjeneste af Gud og
menigheden – en løfterig
16

iblandt os i Sakramenterne og Ordet.
Mesteren kalder stadig på os med ordene: ”Jeg er opstandelsen og livet”. Døden er derved ikke forklaret fuldt og helt
ved sorgen og savnet – døden er i Jesus Kristus ikke blot en udgang til fortabelse, men også en indgang og en åben
dør til det evige liv. I den tro skal vi gribe evangeliet om Jesus Kristus til vor frelse og vide os sikre på, at der kommer
en opstandelsesdag.
Bedømt af en gammel rotte i faget, var det en smuk og sand prædiken over søndagens evangelium, som pastor,
Preben Skov Jensen holdt.
Formalia blev holdt, så under meddelelser takkede Preben menighedsrådet for valget, der havde bragt stor glæde
ind i familien. Ligeledes takkede han provst og biskop for stor velvilje omkring ansættelsen. En tak blev der også
rettet til Flemming for indsættelsestalen og ligeledes en tak til Anette Kjærgaard og Kirkekoret for deres medvirken
ved indsættelsen. JH

Provst Poul Ivan Madsens tale til Preben Skov Jensen og menigheden
Kære Preben Skov Jensen!
I dag begynder et helt nyt kapitel i din tilværelse. For når
jeg om lidt læser biskoppens kollats, så bliver du indsat
som sognepræst her i Bølling/Finderup sogn. Jeg ved
godt, at det ikke er dit første virke som præst. Du har
været udsendt til den lutherske kirke i Tanzania i 8 år, og
det var her, du blev ordineret til præstetjenesten i 1999,
og som vi alle kan se, så har du din flotte tanzanianske
præstekjole på, som du vil bruge, indtil du får en dansk.
Efter du kom hjem fra Tanzania, ved jeg, du har afløst
ved mange gudstjenester her på egnen, og du har altid
været villig til at stille op, når der var brug for en vikar. Så
selv om det er dit første faste præsteembede i Danmark,
er du langt fra nogen uerfaren præst. Så jeg er vis på,
at du har rigtig gode forudsætninger for at varetage det
præsteembede, du nu er blevet kaldet til.
Jeg ved ikke, hvordan du blev ordineret til præstetjenesten i Tanzania. Men mon ikke det foregik på nogenlunde
samme måde, som det plejer at gå til herhjemme i Dan17

mark. Under biskoppens og de tilstedeværende præsters
håndspålæggelse får ordinanden overdraget det kald,
som Jesus gav sine disciple, inden han forlod dem Kristi
Himmelfartsdag: At de skulle drage ud i hele verden og
forkynde evangeliet om hans død og opstandelse. Fra
generation til generation er det samme kald blevet rakt
videre i én lang ubrydelig kæde, og da du blev ordineret,
blev det også givet til dig.
Nu er det din opgave at formidle det glædelige budskab
her på stedet. Du skal forkynde det levende Guds ord for
menig-heden i alle livets situationer, i glæder såvel som
i sorger, når de kommer med deres små til døbefonten,
eller når de bærer deres døde ud på kirkegården. Da er
det din opgave at finde det rette Guds Ord, der kan trøste
og styrke mennesker og bevare dem i troen på vejen
gennem livet.
Jeg er sikker på, det er en opgave, du har glædet dig til.
For det er jo intet mindre end verdens bedste budskab, vi
er sat til at formidle. Er det ikke sandt? Det er det altafgø-

rende budskab, som det er nødvendigt at
sætte sig ned og lytte til midt i alverdens
stress og travlhed, sådan som vi også
skal høre om det i dagens evangelium
om Martha og Maria. Det er din opgave at
bringe det budskab videre, ikke med mine
ord eller nogen andens ord, men med de
ord, som Gud nu engang lægger dig på
sinde. Og nogen bedre opgave kan vel
næppe tænkes.
Så kan det da godt være, at der indimellem kommer modgang og skuffelser. At
du måske synes, at du slet ikke slår til i
din præstegerning. Sådan tror jeg, vi alle
sammen kan føle det ind imellem. Men
da skal du vide, at det ikke er dig selv, det
kommer an på. Det er ikke først og fremmest dine egne evner og kræfter, der er det
vigtigste, hvor store eller små de end måtte
være. Nej, du må altid huske på, at du er
ordineret til din præstegerning. Du er kaldet og udrustet
af Herren selv, og han vil gå med dig, ikke mindst når
modet svigter, og kræfterne synes små. Som Jesus selv
har lovet os, når han sender os ud: Se, jeg er med jer alle
dage ind til verdens ende!
Derfor indsættes du heller ikke som præst, fordi du er
et stærkt, perfekt overskudsmenneske, der aldrig vakler
i troen eller mister modet. Nej, du indsættes som præst i
kraft af Guds barmhjertighed og nåde. Må han velsigne
dig i dit nye embede, så du kan blive en velsignelse for
de menigheder, du er sat til at tjene.
Kære menighed!
I dag er det glædens dag her i Bølling/Finderup sogn, for
i dag får I jeres nye præst. Og jeg er sikker på, at I får
en dygtig en af slagsen. En, der virkelig brænder efter at
komme i gang med sin præstegerning og gerne vil yde
en indsats for menigheden. Det må I slet ikke være i tvivl
om. Derfor vil jeg også gerne bede jer om at tage godt
imod ham og møde ham med respekt og tillid, så han kan
mærke, at I skønner på ham. For en præst er nu engang
ingenting uden sin menighed.
At være menighed er både en gave og en opgave. Det
er en gave at få lov til at komme i kirken og lytte til det
levende ord, som skaber tro og håb i vort liv. Ingen tvivl
om det. Men det er også en opgave. Uden menighedens
medleven sygner kirken hen. Der er brug for engagement
og medansvar. At alle bærer med og bidrager til fællesskabet. Jeg tror, det bedste I kan gøre for jeres præst, er
at møde op og engagere jer I kirkens liv. Så er I med til at
give hans præstegerning både mening og indhold. Og så
må I gerne huske ham og hans familie i jeres forbøn.
Med de ord vil jeg gerne ønske jer alle, både præst og
menighed, hjerteligt tillykke og al Guds rige velsignelse
over det fællesskab, I skal have med hinanden i tiden
fremover.

Velkommen!

Ved indsættelsesreceptionen den 28. september bød
menighedsrådsformand, Laila Frandsen præstefamilien
velkommen til Rækker Mølle pastorat. Med talen fulgte
en lille velkomstgave i form af en blomstervandkande
med røde roser, blomsterløg, havehandsker og en pose
Familieguf.
I sin tale forklarede Laila Frandsen, hvilke tanker hun
havde gjort sig om gaven og den symbolske betydning
af de enkelte små gaver. Om den lille pose løg sagde
Laila: ”I posen er der også små løg - Birgitte udtrykte,
at hun gerne ville have blomster i præstegårdshaven.
Du, Birgitte må sætte dem, og de skal spire og gro rundt
omkring i haven
Preben skal også så små frø og få dem til at spire rundt
omkring i menneskehjerterne.”
Laila Frandsen sluttede med at ønske Guds velsignelse
over Prebens arbejde og et hjerteligt velkommen til hele
familien.
”Til menigheden vil jeg lige sige. Brug vores nye præst,
det er derfor han er her. Hans telefon og hans kontor er
døgnåben, næsten.
Kom til gudstjenesterne, bak ham op, prik ham på skulderen, hvis I har ønsker og ideer. Hvis I er utilfredse,
så sig det direkte. Kom med input til Kirkebladet - kom
med det i god tid. Sørg for at invitere Preben til lokale
arrangementer, så han kan lære firkløversognene og os
i dem at kende.”
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”Nyt forsamlingshus i Hanning?”
Da kommunen for år tilbage valgte at nedlægge plejecentret Tingager, og det i samme åndedrag blev besluttet
at nedrive Forsamlingshuset i Hanning, blev folkelivet
fattigere, for det blev uden et samlingssted. Nu ser det
ud til, at det lysner for folkelivet i Hanning. Som bekendt
stod Tingager længe til salg, men for et års tid siden erhvervede Ole Jacobsen bygningerne og har fået udlejet
en del værelser i hovedbygningen, ligesom spisestuen
har været udlejet til fester.
Vi er mange, der har gode minder om festlige timer på
Tingager, når der blev indbudt til høstfest og julefest, og
derfor også har mærket savnet, da plejehjemmet blev
lukket.
Torsdag den 2. oktober indbød Tove og Ole Jacobsen til
hyggeeftermiddag på Tingager. På programmet var kaffe
og en god film. I indbydelsen til arrangementet hed det:
”Alle er hjertelig velkommen. Kom og foreslå, hvilke aktiviteter der kunne være interesse for, og lad os få et par
hyggelige timer sammen, så vores lokalområde forbliver
et aktivt sted at bo i”.
Det første resultat af denne fine opfordring blev en indby-
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delse til gammeldaws høstfest i storstuen på Tingager torsdag den 30. oktober. 45 fra Hanning og Sædding havde
takket ja til at deltage. Birgit Pallesen, Mary Jakobsen og
Tove Jacobsen stod for planlægningen af arrangementet.
Deltagerne blev budt på en fin høstmenu leveret af Margit
Hansen. Lokale spillemænd stod for musikken, og naturligvis var højskolesangbogen på bordet. En af gæsterne
udtrykte sin glæde over det nye tiltag med ordene: ”Nu har
Hanning fået et nyt forsamlingshus.” Efter middagen og
kaffen underholdt Karlo Bech og Peter Pallesen med harmonikaspil, og naturligvis blev der også tid til en selskabsleg. Alle deltagerne fik udleveret en ”købmandsregning” til
husmand Hans Sørensen, udstedt af Købmand Marinus
Nielsen, Stubkjær. Regningen var dateret 24. april 1934,
og legen gik nu ud på at gætte på, hvad den lød på. Der
var tyve indkøb på regningen, og en af deltagerne havde
så god en fornemmelse for 1934-priser, at han kun ramte
1 øre ved siden af!
En festlig høstfest blev det på Tingager, og der var mange,
som udtrykte stor taknemlighed over at Ole og Tove har
lukket Tingager op for at give folkelivet i Hanning nyt liv.
Der planlægges en hyggeeftermiddag den 5. november og
en julefrokost torsdag den 18. december kl. 12. Tilmelding
kan ske til Tove eller Mary.
Ved festen oplyste Birgit Pallesen, at man fra ”Nærværdipuljen” havde fået bevilget penge til opsætning af en
hjertestarter ved Tingager. Jo pulsen på folkelivet er atter
høj i Hanning! JH

Indvielse af Rækker Mølle skolen
Klokken nærmede sig 16 den 23. oktober, og der blev
længere og længere mellem de ledige pladser på Ppladsen foran Rækker Mølle skolen. Inden døre bredte
der sig en festlig stemning. Så snart man trådte ind ad
døren, stod der elever klar i flotte grønne trøjer, med titlen
”Rundviser” skrevet henover brystet. Hjemmevant og øvet
guidede de gæsterne rundt på skolen i små grupper. Der
blev kigget i alle hjørner, og det var tydeligt, at eleverne
var stolte af deres flotte ”nye” skole og gerne ville fortælle
om den. Tidligere elever og forældre lagde mærke til de
mange fornyelser, og hvordan man havde gjort sig umage
med at få lys ind i selv de inderste kroge. Skolen er både
genkendelig og ny på samme tid, og det må siges at være
en præstation i sig selv.
Efterhånden begyndte folk at samles i den dejlige store
og lyse samlingssal, hvor man ventede på festens højdepunkt. Skoleleder Torben Svendsen trådte op på scenen
og bød velkommen til alle fremmødte og rettede en stor
tak til Ringkøbing-Skjern kommune og byrådet for at have
bevilget de mange penge til renovering af skolen. I sin lille
tale fortalte han, at de mange udfordringer, ombygningen
havde givet til bestyrelse, ansatte og elever gennem
mange måneder, var blevet mødt med en positiv indstilling - især af eleverne.

Rising. Han indtog scenen uden tøven, og det var tydeligt
at stemningen steg. Han ville afsløre nogle af hemmelighederne bag Gepetto News, mod at alle tilstedeværende
lovede ikke at fortælle det videre. Det lovede alle, og så
gik det løs.
Krydret med mange morsomheder og jokes, forklarede
Jacob Rising, hvordan der snydes med alt på TV, og vi fik
en kort introduktion til, hvordan man fremstiller og styrer
dukker til Gepetto News.
Som afslutning på eftermiddagen rettede skoleleder Torben Svendsen en tak til alle fremmødte og lovede, at alle,
som havde lyst, kunne få en autograf og en selfie med
Jacob Rising. Det var der mange, der gerne ville, og det
vides i skrivende stund ikke, om Jacob Rising har forladt
Rækker Mølle skolen.
Med nogle festlige timer er Rækker Mølle Skolen nu indviet
og fremstår som en topmoderne skole, der med fremsynet
indretning har fremtiden for sig.
Tekst og billeder: Preben Skov Jensen

e!
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Derefter kom formanden for tryllestaven på scenen for at
overrække en gave til skolen. Det var et flot maleri, som
i fin symbolik udtrykker firkløverets samhørighed med
skolen i dens hverdag. Et flot billede, der fortjener en i
øjnefaldene plads på skolen.
Tidspunktet var nu inde til, at skoleleder Torben Svendsen
kunne byde velkommen til festens hovedaktør, Jacob
20

Det lokalhistoriske arkiv, der
har fået lokaler
på Skolen, holdt
åbent hus sammen med skoleindvielsen.
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Sædding Efterskole 40 års jubilæum

Fredag og lørdag den 26. – 27. september fejrede Sædding Efterskole 40 års jubilæum. Festlighederne tog deres
begyndelse med en uformel reception fredag eftermiddag
fra 14.30 – 16.30.
Forstander Rasmus Houler bød de fremmødte velkommen
og trak tråde tilbage til skolens start i 1974. ”Herren førte
det igennem”, stod der at læse i ”Missionsvennen” i en omtale af indvielsen. Under devisen ”bed og arbejde” havde
man fået etableret en fri skole i Sædding. Gud kaldte på
mange frivillige hænder, og ved opgørelsen af udgifterne
viste det sig, at de mange hænder havde bidraget med
ca. 1 mill. lønkroner.
Rasmus Houler omtalte indvielsesdagen den 14. september 1974. Dagen var præget af stor taknemlighed og
mange taler og blev båret af salmeord fra GT:
Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer
til evig tid. (Sl. 107)
Skolen havde fået digitaliseret en gammel smalfilm fra

byggeriet, som deltagerne kunne se på storskærmen i
skolens nye kantine. En del af gæsterne kunne sætte
navne på de mange flittige hænder.
Rasmus Houler sluttede sin tale af med at rette en tak
til de mennesker, der stod bag skolen ved dens start og
forlængede takken til at omfatte de fremmødte, venner og
forretningsforbindelser af skolen.
Skolen bød på et kaffebord i klasse med det sønderjyske.
Under kaffen bragte forstander på Solgården, Christian
Andersen en jubilæumshilsen.
Han hæftede sig ved, at 40 år i menneskelig forstand hører
til i en aldersklasse, der er præget af masser af energi og
kraft. Ikke blot bragte han en tak fra ”en søsterskole” og
”søskendefællesskab” – men også en personlig tak for de
to skoleår, han selv fik på Sædding Efterskole. Endelig
bragte han en forældretak. Christian Andersen pegede
afslutningsvis på det fælles mål, at de unge må møde
Gud og Jesus.
Kunstneren, Arent Uhres stærke billeder var udstillet på
skolen. Eleverne havde brugt tid på at eksponere de 4
årtier, skolen har fungeret i. Spændende var deres krea-
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tioner, der fortalte et årti gennem mode, musikstil og større
begivenheder i verden.
Ja, meget har ændret sig siden skolens start i 1964. Skolen
startede bl.a. som en reaktion imod loven om fri abort og
den frie porno.
En fin og uformel reception, der godt kunne have tiltrukket
flere naboer, venner og samarbejdspartnere; men måske
havde mange valgt at deltage i den store jubilæumsfest
lørdag aften?
Søndag var det Efterskolernes dag, og i den anledning
kunne receptionsgæsterne også se den nye ”profilbrochure”, som skal tiltrække elever til Sædding Efterskole.
Der er tale om en meget fornem og utraditionel publikation
med titlen ”Begejstring for LIVET”, som forhåbentlig vil føre
flere elever til Sædding Efterskole.
JH
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Kunsten inviterer indenfor
”Det er med stor kunstnerisk glæde, at vi for fjerde gang
kan invitere til årets ”KUNSTEN inviterer indenfor”. Sidste
år prøvede vi noget nyt og deltog i det fælles projekt ”Bølgen”; men nu er vi tilbage med folder og fælles fodslag til
en hel weekend i kunstens tegn”.
Med disse ord præsenterer arbejdsgruppen bag projektet
”Kunsten inviterer indenfor i Ringkøbing-Skjern kommune”
sig i den fornemme folder, der er udgivet i forbindelse med
det store event, der løb af stablen i weekenden den 5.-7.
september 2014. Ikke mindre end 27 steder i kommunen
inviterede kunsten indenfor – også i Rækker Mølle!
Her var det kunstnergruppen, ”Kontrasterne” der udstillede på Rækker Mølle Skolen. Kontrasterne består af
billedkunstnerne, Gitte Frost Andersen, Birgit Dransfeldt,
Jenny Kongensholm, Eva N. Larsen og Lisbeth Mielec. De
havde lånt Rækker Mølle Skolens nye samlingssal til deres
udstilling – en perfekt ramme, som de med spændende,
indbydende og kunstnerisk sans havde udfyldt.
De ca. 100 gæster, der hen over weekenden tog imod
invitationen, fik en spændende modtagelse. I forhallen
var der lagt fodspor på gulvet, som viste den besøgende
til samlingssalen. På vej til udstillingen blev man mødt af
gennemsigtige ”tapefødder”, der var kreeret af elever på
Rækker Mølle Skolen – elever, som i øvrigt var de første
til ferniseringen. Om fredagen var deres time i ”Håndværk
og design” henlagt til udstillingen.
Kunstnerne havde helt bestemt tænkt kreativt i opbygningen af udstillingen. Gæsten blev mødt af en uniformeret
kunstnergruppe – alle iført håndværkeroveralls. Centralt
i lokalet var det arbejdende værksted. Gruppen havde
inviteret to lokale gårdbutikker til at deltage: ”Butikken
Elmelund”, der handler med fin brugskunst og ”Butikken,
Den lokale Bornholmer” der handler med alt godt fra
Østersøens perle. Fint initiativ!
Et spændende hjørne af udstillingen var ”strikkecaféen”.

Gamle ”mormormøbler”, der venligst var udlånt fra Rækker Møllegaardens loppemarked, gav mulighed for et
pusterum med strik, kaffe og snak. Møblementet kunne
i øvrigt erhverves for 400 kroner; men måtte vist kigge
forgæves efter en ejermand. En strikkekone mente, at
årsagen kunne være, at møblerne var fra en tid, hvor en
god ”Havanna-cigar” endnu ikke havde en plads i sundhedsstyrelsens fy-fy-horisont.
Blandt de lokale kunstnere, der deltog i weekendens
event, skal også nævnes: Erik Jensen, der udstillede i
Skjern kulturcenter med jernskulpturer og Inge Marie Noe
med oliemalerier på Skjern Vindmølle.
En fin weekend for kunsten i Ringkøbing blev det. Det store
skybrud over Skjern har givetvis begrænset besøgstallet
noget – dog ikke mere end at en malergruppe fra Lem tog
turen til Rækker Mølle for at se udstillingen.
Om kunsten er der meget at sige efter devisen ”smag og
behag”, men fra en emeritus’ vinkel dog det enkle, at det er
ham et vidnesbyrd om, at mennesket fra Skaberens hånd
med sin egen hånd er givet mulighed for at række ud over
sig selv og give det sete et udtryk. Mange fine udtryk for
transcendens mødte mit øje, så det fyldtes med glæde.
Kreative mennesker er et stort plus for lokalområdet – et
salt, der er med til at bevare lokalsamfundet levende og
bestående. Tak for et godt initiativ!
JKH
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det mig, at Rune trak på Kierkegaardske erkendelser, som
han evnede at klæde på efter tidens mode. Rune startede
med at pege på valget: ”Every single day you make a
choice” – altså hver dag skal du afgøre med dig selv om
du vil sidde i den ene eller anden side af bussen! – glad
eller sur – valget om, hvordan du vil møde din næste er
dit, og det har afgørende betydning for resultatet.
I en Kierkegaardsk ånd pegede Rune på den opbyggelige
samtale og illustrerede dette med et billede af en kæmpebambus, der kun kan bringes i vækst, hvis man vander
og tålmodigt venter på, at frøet skal spire. Hvis det lykkes
fremkommer en plante med styrke og fleksibilitet.
Torsdag den 30. oktober havde Rækker Mølle Skolens
støttekreds, Tryllestaven inviteret Rune Strøm til at holde
foredrag. Rune Strøm er en af de mest efterspurgte
foredragsholdere inden for emnerne kommunikation og
konflikthåndtering og har en master i kommunikation.
Pernille Moesgaard bød de 65 tilmeldte velkommen. Selv
om de 65 fyldte godt i skolens nye samlingssal, var det
ifølge Pernille for lidt til at arrangementet hang økonomisk
sammen. Skade for det, for det er jo støttekredsens formål
at generere et overskud til gavn for Skolens elever - og
skade, fordi mange flere kunne have fået glæde og visdom
af at høre Rune Strøm.
Rune Strøms foredrag blev givet under titlen: ”Så tal dog
pænt… For helvede”. Rune Strøm fortalte i løbet af aftenen, at han var blevet givet titlen til sin bog og foredraget
en fredag aften i en kø foran kasseapparatet i Bilka. To
søskende var kommet i diskussion om, hvilken slags fredagsslik, der skulle købes. Og da diskussionen var på sit
højeste havde deres mor stoppet uoverensstemmelserne
med ordene: ”Så tal dog pænt… For helvede”.
Undervejs i foredraget løftede Rune Strøm sløret for sin
baggrund og inddrog situationer fra sit liv. Han var vokset
op i et akademisk hjem, faderen var ingeniør og moderen
var Danmarks yngste professor i filosofi. Selv havde han i
første omgang taget afstand fra den baggrund, fordi han
erfarede et sammenbrud i kommunikationen i hjemmet,
der førte til moderens undergang i præstationsangst. Selv
havde han erfaret en lignende situation i sit liv og havde
truffet et andet valg end moderen. I det hele taget synes
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Rune Strøm illustrerede kommunikations betydning med
en dåsecola, hvor boblerne var følelserne. Rystes colaen,
ved enhver, at hvis man åbner dåsen bruser den over.
Det er måske ikke gavnligt for et opbyggeligt forhold?
Tålmodighed er i den sag et must. Derfor er det vigtigt at
arbejde med den indre cola – altså være tålmodig.
Et oplysende og opbyggeligt foredrag leverede Rune
Strøm, hvor han bl.a. afslørede, at de fordomme, han
havde om jyder som tillukkede, var blevet manet til jorden
ved et foredrag i Holstebro.
Oplægget lød: Aftenens foredrag er ment som en inspiration til at kunne navigere i dagligdagen, så vi som voksne
kan være gode rollemodeller - både for egne, men også
for hinandens børn.
Foredraget gav jordnære redskaber til, hvordan vi som
voksne kan berige fremfor at bekrige hinanden. Og så kan
redskaberne bruges mange andre steder, hvor relationerne kan blive udfordrede (arbejdspladsen, foreningen…).
Det holdt. Alle blev klogere på den opbyggelige tale og
fik redskaber til at føre sådan tale og håndtere den indre
cola.
Fint initiativ, som mange forældre og andet godtfolk kunne
have gavn af at høre.
JH

09.08.2014 Hanning Kirke: Hanna Pilgaard og
Daniel Ejnar Larsen

16.08.2014 Bølling Kirke: Maria Elly Hansen og
Anders Lauge Edsen-Johansen

Nu er livet gemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håbet er tændt i savn og sorg.
Ingen er glemt af Gud.
DDS 550 vers 1

28.08.2014 Edvard Høj, Hanning/Skjern
19.09.2014 Sonja Elisabeth Nielsen, Finderup/Videbæk
28.09.2014 Aage Agerfeld, Skjern/Finderup
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06.09.2014 Sædding Kirke: Allie Fahnø Riis
Jannie Fahnø Røn og Thomas Riis

28.09.2014 Finderup Kirke: Sarah-Mai Søberg Holm
Anna Knudsen og Casper Søberg Holm Pederen
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21.09.2014 Sædding Kirke: Sigurd Emil Astrup Dam
Trine Astrup Dam og Martin Astrup Dam

02.11.2014 Finderup kirke: Viggo Hildur Sørensen
Pernille Hildur Hansen og Lasse Lund Sørensen

Sognepræster:
Preben Skov Jensen
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
Mail: prsj@km.dk
Flemming Harpøth Møller
Tlf: 2131 2696
Mail: fhm@km.dk

Bølling
Graver: Bente Rix
Tlf. 2962 7038 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen
Tlf: 2282 0664
Kirkeværge: Jens Landting
Falkesgaard Hansen
Tlf: 9736 8726

Sædding
Graver:
Henning Holmgaard
Tlf: 2049 3278 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Anette Kjærgaard
Tlf.: 9736 2640
Kirkesanger: Se Bølling + Finderup
Kirkeværge: Karsten Gammeljord
Tlf: 2881 2726

Hanning
Graver: Thomas Larsen
Tlf: 2931 0159 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Erik K. Nielsen
Tlf: 9735 1162
Kirkeværge: Elsebeth Houmand
Tlf: 4051 7550

Finderup
Graver: Jens Henning
Tlf: 2323 0602 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Kirsten Jensen
Tlf: 9736 1063
Kirkeværge: Jens Thomsen
Tlf: 9736 1029
Menighedsrådsformand
Laila Frandsen
V. Finderupsvej 7, Finderup
Tlf: 2530 8977 / 9736 1197

Søndag den 31. august fik Rækker Mølle pastorat besøg af menighedsrådet
og kirkebetjeningen fra Bedsted sogn. Det er i øvrigt det sogn, Johannes
Esmarch kom til Videbæk fra. Man havde havde ønsket at besøge Sædding sogn pga. Søren Kierkegaard. Selskabet fik en rundvisning i kirken
og sluttede af i mindestuen for Søren Kierkegaard.

Kirke- sognebladets fremtid?

Gennem mange år har Jens Kristian Holmgaard skrevet, indhentet
materiale, fotograferet, opsat, layoutet - ja forfattet Danmarks flotteste
Kirkeblad, nemlig det i Rækker Mølle Pastorat. Det siger vi ham tusind
tak for. Han var simpelthen en nørd til det positivt forstået. Et stykke
arbejde, som også tog en stor del af hans fritid.
Vi kan ikke kræve, at vores nye præst, Preben Skov Jensen, skal bruge
så meget tid på Kirkebladet. Det er nødvendigvis heller ikke sikkert, at
han har den samme interesse og de samme evner på dette område.
Menighedsrådet vil fortsætte med at udgive et Kirkeblad, men med
professionel hjælp til opsætning. Det betyder, at alle, der ønsker stof
indrykket i Kirkebladet, ligesom tidligere skal indsende dette til sognepræsten.
Materialet skal indsendes på mail som en vedhæftet tekstfil (word
eller lignende), og billedmateriale vedhæftes ligeleds som en fil (jpg).
Deadline er angivet nederst på siden.
Der vil fortsat blive omdelt et Kirkeblad til alle husstande i Firkløveret,
men formodentlig i en reduceret udgave med hensyn til indhold.
Menighedsrådet er modtagelig for forslag og ideer, og vi hører gerne
fra dig.
Send en mail til Menighedsrådet: 8775@sogn.dk

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad er
den 3. februar 2015. Omdeling 25.-26. februar 2015
Stof kan sendes på mail til prsj@km.dk
Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henvendelse til sognepræsten, inden program fremsendes!
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk
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