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Prædiken ved konfirmationerne
Tekst: Matt. 7,7-14

vist, at I kan. I de bønner, I har skrevet, har takken
en stor plads - og det glæder præsten.

Så blev det bededagsferie – og nyd det, det er måske
sidste chance! Et bookmakerfirma, ”betsave” spår,
at de kommende 3-partsforhandlinger vil ende med,
at Bededag droppes og konverteres til en arbejdsdag. Det skulle øge arbejdsudbuddet med mindst
20.000. For Folkekirken vil det nok skabe kaos, fordi
Store Bededagsferien også er store konfirmationsweekend; men det må vi så finde en løsning på til
næste år.

Teksten på jeres konfirmationsdag er fra den
prædiken af Jesus, vi kalder for Bjergprædikenen. En
stærk prædiken og en nøgleprædiken, hvori Jesus
tager stilling til mange af troens vigtige spørgsmål
og gør op med nogle af dens udtryksformer. I Bjergprædikenen finder du Fadervor og Jesu vejledning
i bøn. Og i Bjergprædikenen finder vi dagens tekst
med den stærke opfordring til at benytte bønnens
vej. Vi finder også Jesu opgør med brugen af de 10
bud. Vi skal bruge dem; men som vi bruger en stok
til at støtte os ved – ikke til at slå med.

“Bed og arbejd” lyder en gammel munkeregel.
Tiden synes at have behov for, at der arbejdes mere;
men jeg tænker nu, at det er lidt underligt, at det er
Gør brug af bønnens vej lyder opfordringen fra
bedetiden, der skal levere hænderne. Den gamle Jesus. Der er en stærk bevægelse i Jesu ord om
regel er ellers vældig til gavn for arbejdet, fordi at bede, at søge og at banke på. Nogle har måske
vi i bønnen bliver mindet om, at livet er mere end set en sådan bevægelse ”live” på en ferietur til et
arbejdet. At kombinere
fattigt land med mange tigbønnen med arbejdet
gere. De begynder med
er en god ting. Bønnen
at bede. De fortsætter
”Bed så skal der gives jer; søg så
helliger arbejdet. I sig
med at følge efter og
selv er det jo ikke er
ender med at banke på
skal I finde; bank på så skal der
helligt. Ved udvisninhoteldøren - eller i det
lukkes op for jer.”
gen af Paradiset ommindste tage opstilling
tales arbejdet som en
udenfor.
straf og et nødvendigt
onde. Men bønnen kan hellige det og gøre det til
Luther skrev som det sidste inden han døde oren tjeneste for næsten.
dene: Vi er alle tiggere for Gud. Det er sandt og vist
og gælder, når det kommer til stykket, og det gør det
At tro og bede er så ikke to forskellige størrelser. jo for os alle en dag. Gud har alt, og vi har intet og
At tro og bede er to sider af Gudsforholdet, som slet ikke det ene fornødne. Vi mangler herligheden
ikke kan skilles ad. Tror man, beder man, og beder fra Gud. Spørgsmålet er så: Vil Gud dele med den
man, tror man. Bøn er ganske enkelt en af troens fattige – tiggeren?
vigtigste livsytringer. Derfor har der i Kirkens 2000
årige historie også været bededage og særlige dage
Det er det, Jesu ord skal overbevise os om, at Gud
til bøn. I Kirkens ungdom kunne det blive til mange vil, og det er det, han selv er et håndgribeligt udtryk
dage på et år; fordi bønnen har det med at trænge for. Guds søn blev som en tigger; men Gud har højt
sig på, når ulykker ramler ind over mennesker. Ulyk- ophøjet ham for at vise os, at det menneske, der
ker var der mange af i gamle dage. Krige, pest og beder Gud, får. Og det menneske, der søger, skal
sygdom hærgede ofte landet, så der var behov for finde. Og den, der går hele vejen til himlens dør og
at tænke efter, gå til bekendelse og anråbe himlen banker på, skal der blive lukket op for.
om hjælp. Nu er det så ikke lige det, der plager os
mest; for vi hører til i top 10 af lykkelige og tilfredse
Gud er en god Far i himlen at gå til. Det er godt
folkeslag. Det gælder også unge, så jeg i aftes på nyt. Det får Jesus sagt ved at komme med en gamTV – de har såmænd kun småting at udsætte på melkendt tilføjelse: ”Derfor, hvad I vil, at mennesker
deres forældre! Bøn og bønnetid, er nu heller ikke skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.”
blot en bodshandling, men som I har lært det, også
Fortsættes på side 18
at træde frem for Gud i tak og forbøn. Og det har I da
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Tilmelding senest d. 7. juni til:
Laila. 25308977 / 97361197
Karen 32115868
Elsebeth 97362750
Leif 97362288 / 40112238

Graceland Randers

Sogneudflugt den 15. juni

Årets udflugt går til
Randers
Vi samler op efter følgende plan:
Bølling kl. 08.00
Sædding kl. 08.10
Hanning kl. 08.20
Finderup kl. 08.30
Undervejs mod Randers holder vi en pause, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke. Kl. 11 – 12. Vi
besøger Graceland, Europas største museum for Elvis Presley. Efter at vi har beset huset, samles vi i
restauranten, hvor vi nyder en ægte, amerikansk burger(200 g. kød!!). Man køber selv drikkevarer.
Efter middagen kører vi videre til Kronjyllands Valgmenighed, hvor vi får en rundvisning og efterfølgende
en kop kaffe. Præsten, Peter Kofoed Herbst, vil fortælle om kirken og de aktiviteter, der foregår.
Senest kl. 15.30 påbegyndes hjemturen, så de sidste kan være hjemme omkring kl 17.30.
Egenbetaling for entre, fortæring og transport er 200 kr, som betales i bussen.
MVH
Menighedsrådet
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Aktivitetskalender
LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)

IM i SÆDDING

Kontakt: Lars Schmidt
Tlf: 2611 4398

Møderne begynder kl. 19.30, hvis andet ikke er anført.
Kontakt: Gert Thorø - 9736 2294

Juni
5. WestSide Praise på Efterskolen Solgården
12. Bibeltime ved Jens Holm med LM Astrup i 		
		 Astrup forsamlingshus
19. Bibeltime ved Ole Lønborg hos Jens og
		 Karen-Marie på Herborgvej 6
26. Sommerafslutning hos Jens
		 og Birthe Schmidt på Fastelundvej 1
Juli
3. Sommerferieprogram
10. Sommerferieprogram
17. Sommerferieprogram
24. Ung uge på Virksund
31. Sommerferieprogram
August
7. Sommerferieprogram
14. Sommerferieprogram
21. Lovsangsgudstjeneste i Faster Kirke
28. Bibeltime ved Mads Peter Thorlund
		 hos Edith Larsen på Dyssevænget 6

JUNI
5. Grundlovsmøde på Rk. Møllegården kl.14.30
		 vi starter med kaffen, derefter vil Esben Lunde
		 Larsen holde grundlovstalen.
		 Vi håber der vil blive sang af kirkekoret
13. Samtalemøde hos Anna Kathrine Smith
		 Sæddingvej 12
23. Sct. Hansfest på Rk. Møllegården
27. Samtalemøde hos Jytte og Thorkild Baun 		
		 Fyrstenborgvej 6
JULI
11. Udflugt til ?????????
20. – 28. Holmsborg Bibelcamping
AUGUST
15. Samtalemøde hos Birgit og Gert Thorø
		 Fyrstenborgvej 4
22. Møde i Sædding missionshus v/Heri Elttør
23. Møde i Hanning Missionshus v/Heri Elttør
KFUM&KFUK Voksen- og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
Bibeltimer og temaaftner (19.30) gruppe 1

LM I SÆDDING
Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771
JUNI
2. Årsmøde på Sædding Efterskole
3. Årsmøde på Sædding efterskole
6. Bibelkredse
10. Møde kl. 10.30 ved Preben S. Jensen
24. Møde kl. 12.45 ved Anders Kronborg
JULI
Et arr. i løbet af sommeren - program følger!
AUGUST
19. Møde kl. 10.30 ved Ole Haahr
22. Bibelkredse
29. Bedemøde

JUNI
6. Bibeltime v. Rosmerry og Karsten
JULI
20 - 27. Bibelcamping, Holmsborg
AUGUST
29. Bibeltime v. Susane og Simon
              For hele familien
JUNI
15. Sommerbegyndelse v. Inge og Ove
		 Jytte og Thorkild     
JULI
8. Kirkekaffe hos: Gitte og Jens
AUGUST
17. Vi afslutter sommeren på en
      	 kreativ måde v. Maibrit og Karsten
		 Elsebet og Niels

FAMILIE OG SAMFUND
JUNI
8. Aftentur til Hindø. Afgang fra Kursuscentret i
		 Hanning kl. 18.30. Kaffekurv medbringes
23. Sankt Hans på Møllegården kl. 18.30
		 Tilmelding til Maria 97362158 inden d. 16. juni
AUGUST
17. Tur i det blå. Yderligere oplysninger ved
		 tilmelding. Tilmelding til Jytte på telefon
		 9736 8025 inden d. 10. august

”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
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Bølling & Sædding
IM i BØLLING
Møderne begynder kl. 19.30, hvis andet ikke er anført.
Kontakt: Erik Villumsen - 9736 8808
JUNI
5. Grundlovsfest på Rækker Møllegården 14.30
		 Taler: Esben Lunde Larsen
21. Bibelkreds hos Kis og Hans Peter Boel
		 Pjecen: ”Se Hans Herlighed”. Lektion 1
JULI
20. - 28. Holmsborg Bibelcamping
		 Aftenprogram kl.19.30 Se program side 7
AUGUST
9. Bibelkreds hos Eva og Jens Jørgen Larsen 		
		 Pjecen: ”Se Hans Herlighed”. Lektion 2
22. Kredsmøde i Sædding, v. missionær
		 Heri Elttør
23. Kredsmøde i Hanning, v. missionær Heri Elttør

Husk kræmmermarked på
Rækker Møllegaarden
30. juni fra kl. 9 - 16
Tilmelding og info hos:
Ellen Danielsen
Tlf: 9736 2070
Reimer Pedersen
Tlf: 2912 1261
”BØRNEKLUBBEN” er for de 3 - 6 årige.
Vi mødes onsdag eftermiddag kl. 15.30 – 16.30.
Ledere: Berit Kronborg og Anette Madsen.
Tlf. 9736 2148
”LÆRKEKLUBBEN” er for børn fra 0-3. klasse. Vi
mødes mandag aften på Efterskolen. Ledere er bl.a.
Poul Lodahl, Svend Åge Plauborg og Soekhradji
Christensen. Tlf.: 9736 2007
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Hellig Kors
Kloster

JUNI
Søndag den 3.
		
Onsdag den 6.
Søndag den 10.
		
Søndag den 17.
		
Onsdag den 20.
Søndag den 24.
		
JULI
Søndag den 1.
		
Onsdag den 4.
Søndag den 15.
		
Onsdag den 18.
Søndag den 22.
		
Søndag den 29.
		
AUGUST
Onsdag den 1.
Søndag den 5.
		
Søndag den 12.
		
Onsdag den 15.
Søndag den 26.
		
		
Onsdag den 29.

Hellig Kors Kirke kl. 14
ved Erik Bennetzen
Taize andagt kl. 19 *)		
Hellig Kors Kirke kl. 14
ved Jens Holmgaard
Hellig Kors Kirke kl. 14
ved Frederik G. Sørensen
Taize andagt kl. 19 *)
Hellig Kors Kirke kl. 14
ved Flemming H. Møller
Hellig Kors kirke kl. 14
ved Daniel Kristensen, Hvide Sande
Taize andagt kl. 19 *)
Hellig Kors kirke kl. 14
ved Claus Thomas Nielsen
Taize andagt kl. 19 *)
Hellig Kors kirke kl. 14
ved Jakob Okkels, Göteborg
Hellig Kors kirke kl.14
ved Peter Østerby-Jørgensen
Taize andagt kl. 19 *)
Hellig Kors kirke kl. 14
ved Thorkil Lundberg, Struer
Hellig kors kirke kl. 14
ved Claus Olsen, Fur
Taize andagt kl. 19 *)
Hellig Kors Kirke kl. 14
ved Poul Exner,
Østanbæk Kloster Sverige
Taize andagt kl. 19 *)

*) Med mulighed for rundvisning ½ time for inden
Kirken er åben for andagts-søgende mellem kl. 7.30
og kl. 21.30. Der er tidebøn kl. 7.30 og 11.30 og kl.
17.30 og 21.30 enten i Hellig Kors Kirke eller i Dørvogterhuset (det røde hus). Der er ikke tidebøn søndag
kl. 11.30 .
Er både døren til Hellig Kors Kirke og døren til Dørvogterhuset lukket, så kontakt Hellig Kors Kloster på tlf.
9734 1142 og spørg om evt. aflysning.
Ønskes der en rundvisning : kontakt Hellig Kors Kloster.
Lars Ulsdal

Aktivitetskalender
IM i FINDERUP
Kontakt: 9736 1029 / 2972 9460
Alle møderne er kl. 19.30 hvor ikke andet er anført.
JUNI
1. Familieaften I forsamlingshuset
		 v. Jens Kr. Ploumann kl. 18.00
5. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen
		 Luk. 12,13-21
12. - 18. Teltmøder i Fiskbæk
13. Midsommerfest på Finderup Efterskole
		 kl. 19.00
19. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
		 Luk. 14,11-32
26. Spændende udflugt.
		 Afg. fra Forsamlingshuset kl. 19.00
JULI
20. - 28. Holmsborg Bibelcamping
AUGUST
Møder i Spjald Hallen:
6. Chr. Thomsen
7. Leif Mortensen
8. Leif Mortensen
9. Leif Mortensen
10.	Villy Sørensen
14. Grillaften hos Laila og Erik Frandsen kl. 18.30
22. Bibelkursus i Sædding Missionshus
23. Bibelkursus i Hanning Missionshus
28. Bibeltime hos Karen Hansen. Matt. 20,20-28

IM HANNING
Kontakt: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
JUNI
1. og 2. Årsmøde i Vejle
7. Kl. 19.30 Samtalemøde hos Anne Laursen
17. Kl. 10.30 Udflugt. Vi starter med Gudstjeneste i
		 Hanning Kirke. Program følger
23. Kl. 19.30 Sankt Hans aften hos Dorthe
		 og Mikael, Lemvej 6
JULI
20. – 28. Holmsborg Bibelcamping
AUGUST
6. – 10. Kl. 19.30 Halmøde i Spjald
16. Kl. 19.30 Samtalemøde hos Harry Jensen
22. Kl. 19.30 Bibelskole i Sædding Missionshus
		 v/Heri Elttør, Aulum
23. Kl. 19.30 Bibelskole i Hanning Missionshus
		 v/Heri Elttør, Aulum

LM FINDERUP
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30
JUNI
5. Bibelkreds 1 hos Henning Korsgaard
7. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
13. Midsommerfest på efterskolen
23. Skt. Hans fest i missionshuset v/ Alex Karlsen
26. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
JULI
3. Fælles bibelkreds hos Erling Christensen
12. Fælles bibelkreds hos Minna Møller
AUGUST
2. Fælles bibelkreds hos Lars H. Mikkelsen
9. Møde i missionshuset v/ Laurids Br. Jakobsen
14. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
16. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
24. Møde i missionshuset v/ Hans Iversen
28. Bibelkreds 1 hos Henning Korsgaard
30. Bibelkreds 2 hos Niels J. Dideriksen
28. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen

Tilmelding og mere info på www.rkmolle.dk
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 bibel-arbejde,
spil, kreative opgaver og meget mere.
Kontaktperson:
Lone Christensen, tlf. 9736 8179
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Hanning & Finderup

50 års jubilæum

OBS/OBS
Finderup drengeklub/juniorklub fylder
50 år!
Det vil vi fejre søndag den 23. september
i Finderup Forsamlingshus kl. 13.30.
Invitationen gælder alle, som har gået i
klubben, samt ledere gennem tiden.
Reservér datoen nu, og informér gerne
dem, som er fraflyttet sognet.
Venlig hilsen
Finderup Juniorklub

FINDERUP BØRNEKLUB
er for alle børn fra ca. 3-10 år.
Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skoleferierne) kl. 15-16.30 i ”Kernehuset” på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m.
Kontaktperson: Joan Clausen tlf. 2045 0568

Aftenprogrammet
Alle møder begynder kl. 19.30
Fredag den 20. juli
Koncert med Krakow Gospel Choir under
ledelse af danskeren Lea Kjeldsen
Lørdag den 21. juli
Præst i Jerusalem Jakob Wilms Nielsen
”Guds mission til verden”
Søndag den 22. juli
Pastor Massoud Fouroozandeh, Odense
”Gå ud til alle folkeslag”
Mandag den 23. juli
Familieaften v. tryllekunstner Jørgen
Johansen, Kolding
Tirsdag den 24. juli
Biskop Karsten Nissen, Viborg
”Med hjerte, mund og hænder”
Onsdag den 25. juli
Generalsekretær Bodil Skjøtt, Århus
”Evangeliet - kalder os ind og sender os ud”
Torsdag den 26. juli
Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann
Eriksen, København:” Kristus i den fremmede”
Fredag den 27. juli
Hele lejrens LEJR-aften, hvor vi mødes i
”Kapernaum”
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Fastelavnssøndag sluttede mange i Firkløveret op om de to fastelavnsarrangementer i
området.
Antallet af deltagere var
muligvis påvirket af, at
fastelavnssøndag faldt
i den sidste weekend i
vinterferien. Begge arrangementer begyndte
i kirkerne.

Der var tønder til store og små!

I Sædding kirke begyndte man kl. 10.30 med gudstjeneste i kirken. Menighedsrådet, der stod som arrangør,
havde fået hjælp af Sædding Missionshus. Missionshuset stod for det praktiske omkring arrangementet.
Der var hængt to tønder op udenfor Missionshuset, og katten blev jaget af sognet!
Efterfølgende blev der budt på pølsehorn i det nyrenoverede missionshus. Et fint arrangement, hvor både
leg og alvor fik plads.
Vindere i gruppen “de små”:
Lukas de Place og Rasmus Toftager.

Vindere i gruppen “de store”:
Helle Skov Jensen og Rasmus Skov Jensen
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I Hanning sogn inviterede Borgerforeningen og menighedsrådet til ”slå katten af tønden”. Arrangementet begyndte i kirken
kl. 14., og efterfølgende fortsatte man i Forsamlingshuset.
Borgerforeningen havde sørget for to tønder og kaffe med
mere. De voksne fik mulighed for at kåre den bedst udklædte.
Man må sige, at de mange børn havde brugt fantasien og de kreative evner i stor stil.
Et fint arrangement, der er med til at understrege nødvendigheden og vigtigheden af, at vi søger at synliggøre sammenholdet, hvis vi ikke skal ende med at svare
Bedste udklædning:
til det, man anser os for at være fra højere sted – en del af
1. præmie (små børn) Gustav Hansen
en rådden banan.
2. præmie Julie Damgaard
3. præmie Julie Tylvad
Vindere i gruppen “de små”:
1. præmie (store børn) Rebecca Nielsen
Thomas Damgaard og Gustav Hansen.
2. præmie Jacob Tylvad
Vindere i gruppen “de store”:
3. præmie Katrine Søndergaard
Niclas Lodahl og Lauge Tang Tylvad
9

Ronja Røverdatter
”Kan du høre foråret?” Sådan lød en af replikkerne
i årets musical på Rækker Mølle Skolen. Og forår
var der bestemt i luften, da Rækker Mølle Skolens
6. klasse inviterede til for-præmiere på Ronja Røverdatter i skolens gymnastiksal. Lærkereden, 0.-3.
årgang og bedsteforældre havde fået en invitation.
Salen var fyldt af forventningsfulde tilskuere onsdag
den 28. marts kl. 10. Bag scenen var der enkelte
af de optrædende, der havde opkastningsfornemmelser af bare nervøsitet over, hvordan det mon ville
gå. Kunne man nu huske sine replikker?
Klasselærer Torben Evers har trukket læsset med
alle forberedelserne, og det kan allerede nu afsløres,
at arbejdet bar god frugt. Skoleleder Torben Friis
var også til stede fra starten, og han blev en smule
drømmende i blikket ved tanken om, at det givetvis
er sidste gang, at skolens gamle gymnastiksal skal
danne ramme om årets skolekomedie. Ja, undskyld - skolekomedie hed det dengang, jeg gik i 6-7.
klasse, og sjovt var det også dengang; men slet ikke
så teknisk som i dag. Vi skiftede bagtæppebilleder
med håndkraft og snoretræk – i dag ordnes det med
et tryk på en tast på pc-en.

trods for at miljøet har betydning, kan en tung arv
dog brydes, vil Astrid Lindgren gerne fortælle. Ronjas
far, Mattis, er røverkonge og bor på Mattisbjerget.
Da Ronja fødes, deles bjerget i to dele med en dyb
kløft imellem. Det giver mulighed for at en anden
røverkonge kan komme på banen, og dramatikken
er dermed garanteret. Borka hedder han. Han har
sønnen Birk. Uden at afsløre for meget kommer
bekendtskabet mellem Ronja og Birk til at betyde
en hel del for stykkets dramatiske udvikling.
Sebastians musik er rytmisk og taler til de unge, og selv
om den er krævende, så klarede de unge 6. klasses
elever det meget flot. Selv blev jeg berørt af at høre
Anne Julia fremføre Ronjas sang: ”Åh anemoner”.
Jo, sindet blev grønt og forårsstemt ved at opleve
6. klasses musical.
Torsdag aften opførte 6. klasse Ronja Røverdatter
for forældrene.

6. klasse opførte Astrid Lindgrens dejlige fortælling,
Ronja Røverdatter og i en musical-version med
skøn musik af Sebastian. Stykket taler givetvis
til de unge elever – ikke blot, fordi det er eventyrligt, men også fordi det handler om et ungdomsoprør imod forældres værdier og normer.
Selvfølgelig bliver man et helt specielt barn, når man
fødes af en kvinde, der er gift med en røverkonge,
og man vokser op blandt brovtende røvere; men til
10

Kirkebesøg
Torsdag den 19. april 2012 fik Hanning kirke besøg
af 1. klasse fra Rækker Mølle Skolen. Skoleleder
Torben Friis Svendsen har arbejdet med klassen
omkring kirker, og derfor var det helt selvfølgeligt,
at klassen skulle på kirkebesøg. Hanning kirke blev
endevendt fra stue til loft – ja eleverne tog såmænd
trapperne op til klokketårnet. Eleverne var super
forberedte og kunne klare navnene på alle bygningsdele og fortælle om alt inventaret. Altertavlens billeder blev gennemgået, og der var såmænd en elev,
der kunne svare på, hvad den almægtige Kristus
holder i sin venstre hånd – et rigsæble.
Lovens tavler med de 10 bud kunne eleverne også
udpege og dertil fortælle om nogle af budene. Et bud,
der lige måtte vendes var det 7.: Du må ikke stjæle.
Torben kunne fortælle, at skolen netop havde været
hjemsøgt af 2 indbrud, hvor der var blevet stjålet
udstyr for et par hundrede tusinde kroner.
Rundvisningen sluttede med en tur i klokketårnet,
og alle elever klarede uden besvær og svimmelhed
de mange trapper til tårnets øverste etage. Vejret
var perfekt til en travetur fra skolen til kirken og
hjem igen. Eleverne nød besøget, og det gjorde
præsten også.

Kontrasterne
Ny udstilling i pensionistboligerne i Rk. Mølle
Tirsdag den 28. februar besøgte Kontrasterne plejeboligerne i Rk. Mølle. Ægteparret Ingerlise og Gunnar
Sørensen, som bor i Rk. Mølle, har i de sidste 9-10
år brugt tid på at finde kunstnere og få dem til at udstille på de lange, ellers nøgne vægge i boligerne for
pensionister. Det er så vigtigt, at vi passer på vores
lokalsamfund og står sammen om de kræfter, der er,
mener ægteparret. Vi har mange gode tiltag her i Rk.
Mølle, hvor vi samles også på tværs af alder, og det
er godt. Skolen og Hallen samler til mange gode og
spændende arrangementer, og i den modsatte ende
af byen ligger Pensionistboligerne på Dyssevænget.
Her samles man til Torsdagsklub og Gudstjeneste og i
3 mdr. kan beboerne, gæster og andre interesserede
fryde sig over nye billeder fra 9 lokale ”kunstnere”.
Vi vil gerne være med til også at give den enkelte
kunstner en chance, siger Ingerlise, for skal man
udstille, gir` man den en ekstra skalle! Og man må
stå til ansvar og skal forklare sig. Det er udviklende,
og allerbedst er det jo, hvis man får lov at opleve
interesse og købelyst fra beskueren. Kontrasterne,
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som de kalder sig, opstod i efterdønningerne af sognesammenlægningen i 2006. De sidste 2 år har de
været sammen en gang om ugen. Forskellig i alder
og forskellig i udtryk males der løs i akryl på lærred.
Kontrasterne er: Ingeborg Sørensen, Britta Lenzin,
Kis Boel, Else Marie Henning, Jenny Kongensholm,
Birgit Dransfeldt, Eva Naursgaard Larsen, Gitte Frost
Andersen og Kirsten Holmgaard.
Tekst og billede: Gitte frost Andersen

Gudstjene

Bølling og Sædding

Juni		
Bølling
3. Trinitatis
10.30
10. 1. s. e. trinitatis
ingen
17. 2. s. e. trinitatis
9.00
24. 3. s. e. trinitatis
ingen
Juli		
Bølling
1. 4. s. e. trinitatis
ingen
8. 5. s. e. trinitatis A 9.00
15. 6. s. e. trinitatis
ingen
22. 7. s. e. trinitatis
10.30
29. 8. s. e. trinitatis
ingen
August
Bølling
5. 9. s. e. trinitatis A 9.00
12. 10. s. e. trinitatis
ingen
19. 11. s. e. trinitatis
10.30
26. 12. s. e. trinitatis
ingen

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Sædding
ingen
10.30
ingen
9.00
Sædding
10.30
ingen
9.00
ingen
10.30
Sædding
ingen
9.00 Flemming H. Møller
A
ingen
ingen

Grundlovsmøde

Grundlovsfest på Rækker Møllegaarden
Tirsdag den 5. juni kl. 14.30
Tirsdag den 5. juni kl. 14.30 indbyder Rækker Møllegaarden og Indre Mission i Sædding til grundlovsfest
på Rækker Møllegaarden. Esben Lunde Larsen holder
grundlovstalen. Der kan købes kaffe. Velkommen!
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estelisten
Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Finderup
ingen
A 9.00
9.00 Flemming H. Møller
10.30
Finderup
9.00 Flemming H. Møller
ingen
10.30
ingen
9.00
Finderup
ingen
10.30 Flemming H. Møller
ingen
ingen

Husk 4-kløvergudstjeneste

Søndag den 26. august flytter gudstjenesterne i alle kirker til
sportspladsen på Rækker Mølle Skolen. Gudstjenesten afholdes
kl. 10 i forbindelse med 4-kløverweekenden.
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Hanning og Finderup

Juni
Hanning
3. Trinitatis
9.00
10. 1. s. e. trinitatis
ingen
17. 2. s. e. trinitatis
10.30
24. 3. s. e. trinitatis
ingen
Juli		
Hanning
1. 4. s. e. trinitatis
9.00
8. 5. s. e. trinitatis
10.30
15. 6. s. e. trinitatis
ingen
22. 7. s. e. trinitatis
A 9.00
29. 8. s. e. trinitatis
ingen
August
Hanning
5. 9. s. e. trinitatis
10.30
12. 10. s. e. trinitatis
ingen
19. 11. s. e. trinitatis
9.00
26. 12. s. e. trinitatis
ingen

”Alting har sin tid under solen”. Med dette berømte citat fra Prædikerens bog svarer forstander på Finderup Efterskolen, Oluf Therkildsen på det spørgsmål, jeg har opsøgt ham for at få besvaret.
Oluf Therkildsen har truffet en stor beslutning – nemlig at stoppe
som forstander på Finderup Efterskole efter 9 år i chefstolen.
I de senere år har chefstolen haft sin plads i det hyggelige ”skur”
foran skolen. ”Pauserne er vigtige” siger Oluf. Og sandt nok. I al
sød musik er pauserne ligeså vigtige for resultatet, som noderne.
En smuk melodi og sang er der kommet ud af Oluf Therkildsens
virke på Finderup Efterskole.
Oluf har været forstander siden skolens start og har bidraget til
at opbygge og præge skolen ud fra to værdinormer: Skolen skal
tilbyde de unge et ståsted, og der skal herske åbenhed. Oluf taler
varmt om den dejlige tid, han har haft som forstander. Han har set,
hvad et ophold på Finderup Efterskole kan gøre ved de unge.
Med glæde har han konstateret, at unge mennesker, som måske havde tabt livsgnisten og selvværdet, på ny
blev glade for eget liv og fandt ind til egne værdier. Oluf Therkildsen peger i den sammenhæng på, at æren
for, at der kan ske en sådan forvandling fra pubbe til smuk sommerfugl, hvor vingerne bærer, naturligvis
må tilskrives den skønne blomst af medarbejdere skolen har. Skolen har 20 ansatte, og der er plads til 50
elever. Oluf Therkildsen mener ikke, at skolen skal være større, for så mister den åndedræt og puls.
Snakken går livligt i det hyggelige skur; men Oluf Therkildsen holder øje med klokken, for præcis kl. 10 skal
jeg med over i spisesalen og smage de himmerigsmundfulde, efterskolens køkken serverer. Lige inden kaffen ryger Oluf ud af tangenten: Regeringens lovforslag om mere inklusion af skoleelever er ikke godt. Han
mener, at elever med særlige behov bliver tabere, og føjer til, at menneskesynet på Finderup Efterskole
er, at ingen fejler nogen, så opgaven skulle være, at de skal repareres.
Så nærmer det sig kaffetid, men jeg når
lige at få svar på, hvad Oluf Therkildsen
skal efter sommerferien. Han og Trine
har et hus i Randers, som de flytter
ind i. Oluf har ikke fundet et andet job,
men er jobsøgende, som han udtrykker det.
Oluf Therkildsen kan aflevere en velfungerende skole, der melder om fuldt
hus, og som hvert år har kunnet tænde
den røde lampe. Økonomien er sund
med sorte tal på bundlinjen, og der er
opbygget et godt og tillidsfuldt forhold
til lokalbefolkningen, som har erfaret, at
skolen har bragt nyt liv til byen.

Oluf Therkildsen foran chefkontoret
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Spejderne i Rækker Mølle mødtes lørdag den
14. april til til sponsordag og generalforsamling.
Kl. 13.30 blev deltagerne indskrevet med deres
sponsorer. Kl. 14.00 – 15.00 cyklede børnene
en runde på Møllebakken, Sæddingvej samt
Søvejen (en runde på godt 1 km.) Da børnene
havde cyklet 1 time havde de kørt 12.400 kr ind
til spejderarbejdet (FANTASTISK FLOT!!).
Derefter fik børnene boller og saftevand og
legede ude, mens forældre holdt kaffekomsammen og generalforsamling med valg til grupperådet. Gitte Andersen, Finderup udtrådte af
grupperådet efter meget veludført arbejde. Valgt
i stedet blev Johanne Nielsen, Hanning, som
også selv var spejder, da gruppen blev dannet
for snart 30 år siden.
Vi er stadig en meget velkørende spejdergruppe
med en sund økonomi og meget dygtige ledere,
som gør et stort arbejde for gruppen.
Dagen fortsatte for ledere og spejdere med
overnatning ved spejderhuset i såvel telte som
indenfor.
Søndag deltog gruppen i gudstjenesten i Hanning Kirke.
Tekst og billeder: Hans Dalgaard
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Herlige dage på Holmsborg - Konfirmandlejr 2012
43 konfirmander, 11 ungledere, 2 præster og ikke
at forglemme 2 køkkentanter og 2 onkler mødtes til
årets konfirmandlejr på Holmsborg fredag den 24.
februar. Det blev en herlig weekend, som til trods for
det tidlige tidspunkt på året blev begunstiget med et
vejr, der gjorde det muligt at afvikle lejrens mange
aktiviteter uden forfrysninger.

Lørdag og søndag formiddag var der bibelarbejde
i mindre grupper om det, der skete i den allerførste
påske fra skærtorsdag til påskedag. Også her trak de
unge ledere et stort læs, og konfirmanderne fik forhåbentlig lidt med sig af det mest vigtige i det kristne
budskab – nemlig ordet om Herren Jesu Kristi kors
og hans opstandelse fra de døde påskemorgen.

Overalt på lejren summede det af aktivitet, næsten
i døgndrift. Snart blev der arbejdet i mindre grupper
med den nytestamentlig bibelhistorie, snart blev
der spillet fodbold eller streethockey på livet løs, og
snart sad vi igen ved et veldækket bord. Den eneste
mangelvare på lejren var vistnok nattesøvn.

I løbet af lørdagen var der god tid til at få rørt sig
med fodboldspil eller en tur til stranden, ligesom
der var kreative workshops, hvor konfirmanderne
arbejdede med altertavle, blomsterdekoration, kors
og drama til søndagens gudstjeneste. Lørdag aften
havde vinden lagt sig, og konfirmanderne var friske
på et bibelsmuglerløb.

Fredag aften dramatiserede konfirmanderne under
kyndig ledelse af unglederne noget af det, der skete,
da Jesus mødte apostlen Peter. Og det gjorde de slet
ikke så ringe endda! I løbet af aftenen var der også
lidt ”ryste sammen” med lege, andagt og fællessang.
Planen var, at der efterfølgende skulle afvikles et
natløb, men et truende stormvej gjorde det alt for
risikabelt at løbe i klitterne mellem Holmsborg og
stranden. I stedet blev det til en natkassefilm - Prinsen af Ægypten.

Efter søndagens bibelarbejde med påskebudskabet
om Herren Jesu opstandelse fra de døde blev de
sidste forberedelser gjort til den afsluttende gudstjeneste. Et smukt kirkerum fik konfirmanderne skabt,
og dramagruppen opførte det dramastykke, de
havde øvet på om lørdagen. Gudstjenesten, som
en hel del forældre deltog i, blev afslutningen på en
rigtig god lejr, som ikke kunne gennemføres uden
de mange hjælpere. En stor tak til jer alle.
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Bibelarbejde

Køkkenholdet

Der saves

Der saves

Blomsterdekorationer

Blomsterdekorationer

Bibelarbejde
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Bibelarbejde

Der males altertavle

Alter

Gudstjeneste

Fortsat fra side 2
Måske er der nogle af jer, der har set den danske
film: ”Blinkende lygter.” Den handler om 4 kriminelle, der scorer kassen fra en cigaretsmugler og
får den skøre idé, at nu skal det være slut med det
gamle liv. Nu vil de bruge livet mere opbyggeligt.
For kassen køber de en gammel faldefærdig kro i
Sønderjylland.

ret og rethaveriskhed med over for min næste. Man
har ikke ret til mere, end man selv vil give. Man må
yde for at nyde.

I begyndelsen er der en scene, hvor en af gutterne
ligger og slænger sig på sofaen. Han får serveret
nogle pizzaer og mener, at det ikke er mad! Han gør
sit krav gældende i en lang gentagelse af ordene:
”Jeg har da ret til, Jeg har da ret til, Jeg har da ret
til mad ...”. På et tidspunkt lukker de ham inde i et
fryserum og giver ham en kold tyrker. Siden hen
kommer han ud som et lam.

Hvad med Gudsforholdet? Ja, Farisæerne og med
dem mange andre vil mene, at de efter Loven kan
give Gud noget, som må gøre ham skyldig i at give
tilbage. Det holder kun, hvis Gud gøres til en kræmmer. Gud er ikke en kræmmer, siger Jesus; men en
god Far i himlen. Bøn er derfor ikke en forhandling
med Gud om min ret. Hvis bøn ikke er det, er der
ved Loven et problem. Kan vi ikke give Gud noget,
så kan vi heller ikke bede ham om noget og vente
at få det. Her er det, at evangeliet om Jesus Kristus
kommer ind. Gud har besluttet, at gøre alle til tiggere. Vi er alle tiggere for Gud, og Han har i Jesus
Kristus vist, at Han vil lade nåde gå for ret. Rettens
vej er den brede vej. Nådens vej er den smalle sti.
På den må vi forvente Guds nåde og leve på den.
Bøn er ikke en forhandling med Gud; men den er
et nådeliv med ham, der bæres af ordene: Forlad
os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.
I Jesu navn Amen!

”Jeg har da ret til!” På en sådan mentalitet er det
tydeligvis svært, at få gang i et ordentligt bønsliv.
Den, der har ret til og kun kender til sin ret, aner
nærmest ikke, hvad Jesus taler om, når han udlægger ordet: “Hvad I vil, at mennesker skal gøre imod
jer, skal I også gøre mod dem”. Jesus siger, at det er
kernen i Loven og Profeterne. Hvad man efter Loven
har ret til at bede sin næste om, er vel ikke mere,
end man selv vil give? Det er den lige retfærdighed.
Det er i og for sig en god regel til at begrænse min

Hvad nu med den, der ingenting har at give – tiggeren? Ja, han eller hun kan med Lovens ret ikke
bede sin næste om noget. Tiggeren bliver taberen.
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Forårskoncert

Torsdag den 19. april kl. 19.00 var samlingssalen
fyldt til bristepunktet på Rækker Mølle Skole, hvor
spændte forældre og bedsteforældre sad klar til at
se og høre skolens elever og skolekoret optræde
med sang.
Skolekoret lagde ud med at synge om, hvor fedt det
er at synge, hvorefter de sang med deres bamser
i favnen om, at i drømme kan alting ske. Koret er
ledet af Tanna Kjær Dona, som også står for musikundervisning på skolen.
Klasserne viste nu på skift, hvad de havde øvet i
musiktimerne sammen med Tanna. 1. klasse var
klædt ud som farlige pirater og sang om Røverkongen Jonathan. 2. klasse forsikrede os om, at det
nu er blevet forår, selv om det stadig er koldt uden
for. Foråret var også temaet hos 3. klasse, men de
sang på engelsk, hvilket viste, hvor fint man kan
lave samspil mellem fagene. En gammel klassiker
fra forældrenes ungdom blev fremført af 4. klasse,
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da de sang kattejammer Rock. De store elever i 6.
klasse havde valgt at synge Nangijala af Rasmus
Seebach. Den havde de gået og sunget sammen
under prøverne til Ronja Røver datter. 2 elever
fortalte om, at de forbandt sangen med deres gode
sammenhold, og at de kunne lide den, fordi Rasmus
Seebach har skrevet den til nogle børn, som er ramt
af kræft. Dette gav en flot afslutning på koncerten.
Mellem alle klassernes indslag var der 2 flotte solo
optrædende. Niclas Lodahl spillede ”Take it easy” på
klaver og Liane Plauborg ”Se det guds lam” - begge
med taktfaste klapsalver til.
Det var en flot aften, hvor man igen går hjem med en
skøn følelse af, at vi har en dejlig skole i vores lille
samfund, og man nynner stadig afslutningsangen:
”I skovens dybe stille ro.”
Tekst og billeder
Birgit S Dransfeldt, Skolebestyrelsen

FORÅRS - BAZAR
Lørdag den 14. april indbød Tryllestaven til forårs-bazar på Rækker Mølle Skolen. Tryllestaven er en initiativrig forening, som er
sat i verden for at støtte skolens arbejde. Siden foreningen blev
stiftet i 2009, har det ikke skortet på gode idéer og tiltag, som kan
gi’ et tilskud til aktiviteter for skolens elever og medarbejdere, der
ligger udenfor skolens normale drift.
Tryllestaven indbød til bazar. Selv om ordet kan lyde fremmed i
vestjyske ører, var det ganske dækkende for arrangementet. En
del folk, som har noget at
handle med, havde købt
en standplads på Rækker
Mølle Skolen. Børnehaveklasseafdelingen summede af liv, og der var rig
lejlighed for at gøre en god
handel.
Der var mulighed for at
købe kaffe og kage ved
arrangementet, og der var
tænkt på de mindste deltagere, idet der var indrettet
en biograf i et af klasselokalerne.
Et fint arrangement, der burde have tiltrukket sig
mere opmærksomhed. Tryllestaven fik forhåbentlig
et overskud af anstrengelserne, som kan bruges
til at give eleverne på Rækker Mølle Skolen en
oplevelse ud over det sædvanlige – det var jo det,
der er meningen :-)
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Øverst fra venstre: 1) Sognepræsten 2) Simon Dammark Nielsen 3) Morten Meyer Nielsen 4) Martin Ruby Nielsen
5) Mikkel Edsen-Johansen Nonbo 6) Jonas Vigsø Houler
Nederst fra venstre: 1) Helena Devika Simonsen 2) Anita Lind Sinnbeck 3) Natascha Nicol Kristensen 4) Nanna
Vestergaard Kjeldsen 5) Christina Meyer Nielsen 6) Alberte Skoven Smedegaard Christensen

Øverst fra venstre: 1) Rune Toft Bjerg 2) Simon Schou Jensen 3) Emil Åge Fyhn Jensen 4) Sognepræsten
Nederst fra venster: 1) Maja Tang Tylvad 2) Amanda Egsgaard Breth Hansen 3) Sofia Jensen
4) Liselotte Løager Pedersen
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Vi fortsætter sammen..
På menighedsmødet den 16. april blev det ved afstemning vedtaget, at den forsøgsordning, som vi har kørt gennem
de sidste 4 år med et fælles menighedsråd, bliver gjort permanent. Afstemningen var skriftligt og foregik sognevis. I
alle 4 sogne var der stort flertal for at fortsætte samarbejdet.

Menighedsrådsvalg 2012 i Rækker Mølle Pastorat
Der skal vælges nyt menighedsråd for Hanning, Sædding, Bølling og Finderup sogne. Selve valget finder
sted tirsdag den 13. november, men det er nu, forberedelserne går i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til Orienteringsmøde Torsdag den 13. sept. kl. 19.30 i Samlingssalen
på Rækker Mølle Skolen.
Aftenens program:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
6. Afslutning.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker det - være mulighed for at opstille
en eller flere kandidatlister.
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb
den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Rækker Mølle Menighedsråd

Det er nu lykkedes at fremskaffe et billede af Dominika
og Jimmi Jeppesen, der blev viet i Sædding kirke den
24. september 2011 i Sædding kirke.

07.04.2012 i Bølling Kirke. Ingibjorg Sigrun Johannsdottir og Lars Sommer Søndergaard
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12.02.2012 Finderup: Selma Overgaard Ellesen
Charlotte Overgaard Ellesen, Andreas Overgaard Ellesen

04.03.2012 i Bølling: Casper Rigtrup Villumsen
Susanne Rigtrup Villumsen, Simon Overgaard Villumsen

18.03.2012 i Sædding: Oskar Damgaard Brølling Rasmussen. Didde Damgaard Jensen, Dan Toft Brølling Rasmussen

29.04.2012 Finderup: Oliver Søberg Holm
Anna Knudsen, Casper Søberg Holm Pedersen

21.02.12: Mary Vera Dyrholm, Skjern/Sædding
26.02.12: Kaj Holm, Hanning/Sædding
14.03.12: Mads Chresten Lyager Kristensen, Finderup/Skjern
23.03.12: Henry Refstrup Pedersen, Finderup/Finderup
09.04.12: Ebba Møller Frost, Skjern/Sædding
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03.03.2012 i Finderup Kirke
Karin Therkildsen og Anders Helligsø
Det er ikke lykkedes at fremskaffe
et billede.

Sognepræster:
Jens Kristian Holmgaard
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
Mail: jkh@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: 9736 8024
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: Leif Kofoed
Tlf: 4011 2238 / 9736 2288

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
Hansen 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

Gravsten - fotografier
Har du set denne hjemmeside: www.findengrav.dk?
En lokal mand, Erik Fogh Rasmussen har registreret rigtig
mange gravsten.
Rundt omkring i landet, ja endog i udlandet, har han folk
til at fotografere og indsende billeder. En lov siger, at man
tidligst må registrere efter 10 år, så derfor kan man ikke
finde mindet for en person som, f.eks. er død for kun 7
år siden.
MR-møde onsdag den 22. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Konfirmation 2013

Konfirmationerne i 2013 bliver den 26. april for konfirmander
fra Bølling-Sædding, og den 28. april for konfirmander fra
Hanning-Finderup.
Konfirmationsforberedelsen kommer til at foregå onsdag morgen
i konfirmandstuen i Rækker Mølle.
Inden skoleårets afslutning vil 6. klasse på Rækker Mølle Skolen
modtage brev om konfirmandindskrivning. Forældre til børn,
der går i 6. klasse på andre skoler, og som ønsker deres barn
forberedt og eller konfirmeret i en af kirkerne, bedes kontakte
sognepræst Jens Kristian Holmgaard og få tilsendt brev om
indskrivning.

OBS! Indlevering af stof til næste kirkeblad!
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad
er 25. juli 2012.
Stof kan sendes på mail til jkh@km.dk
Omdeling af næste kirkeblad sker fra
13 - 18. august 2012
Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henvendelse til sognepræsten, inden program fremsendes!
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
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