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Kære konfirmander og forældre!

Så nåede vi frem til den store dag. På en skala fra 1 
til 10 får den en 10’er - og skal jeg give den karakter 
med andre gloser end de matematiske – og det skal 
jeg: Så er det en signet dag. Store ord om en dag i 
dit liv; men ikke for store! 

En signet dag vil sige en dag på din kalenders blade, 
som Gud har sat sit navn under. Nederst på denne 
din dags kalenderblad har Gud sat sit navn, så du 
skal vide, at denne dag tager Han æren for – ja, 
Han har for længst bestemt, at en sådan dag skal 
du have – en velsignet dag. Han lægger nok navn 
til, men Han beder hele dit bagland om at være hans 
mund og hænder og bære med på dagens glæde, 
så den kan blive rig og stor – en bekræftelse – en 
konfirmation for dig.

Efter hvad jeg ved, har dine forældre gjort det – gjort 
alt for at vise dig, at denne dag er forskellig fra så 
mange andre af dine dage – dage, du efterhånden 
selv skal tage ansvar for ikke ender i den spand, 
hvorpå der står skrevet: Til den tid, jeg slog ihjel 
og spildte. 

I det skel, som konfirmationsdagen markerer, følger 
dage, som du selv skal tage ansvar for får indhold og 
fylde. Den tanke kan godt være lidt skræmmende; 
men i skellet får du med fuld musik og Dannebrog til 
tops at vide, at de, der har stået bag dig indtil denne 
dag, stadig gør det – er der for dig, så dine dage må 
blive gode. Og gode dage ønsker vi dig.

I september 2012 satte vi sammen fod på en vej, 
der havde direkte retning imod denne dag. Katekis-
mevejen hedder den – en gammel vej, som mange 
før jer, inklusive din far og mor, har betrådt og har 
gået til ende.

Katekismevejen har slået et slaw omkring din lokale 
sognekirke, fordi du skal vide, at dagen i dag har et 
bånd til en anden stor og signet dag i dit liv – den dag, 
da du blev båret til dåb og modtog troens gave. Den 
dags lys skinner på dagen i dag og giver den varme 
og fylde. Lad så være, at du tænker: 10 kirkekrydser 
var en stor mundfuld; men jeg håber, at du gennem 
din gudstjenestedeltagelse har mødt en menighed, 
der tager livets rige gave alvorligt, så du ser, at de 
har en fornemmelse for, at gaven er så stor, at de 
må takke for den og indimellem behøver hjælp til at 
forvalte gaven på en rigtig og ansvarlig måde.

Og på katekismevejen er vi gået fremad med sang, 
fordi præsten nu engang tror, at Gud er glædens 

Gud, og i sangen ånder glæden friest. Selvom I har 
alderen imod jer i den forstand, at stemmen er i over-
gang, så jeg lettest kan komme i tvivl om, om det nu 
er det høje eller lave C, I har gang i, så synes jeg, at 
I er gået med på præstens ufravigelige dagsorden: 
At I skal synge og lære at finde glæden deri.

Og på katekismevejen har vi passeret troens pej-
lemærker og har lært dem at kende – så godt, at I 
såmænd kan dem udenad og i en Luthersk tradition 
forhåbentlig også lidt indenad - så I er i stand til at 
skille skidt fra kanel. På den videre vej ud i verden 
møder I et pluralistisk og multikulturelt samfund - 
med mange bud på, hvilke valg I bør træffe, for at 
I kan få et lykkeligt liv. Uden pejlemærker er du en 
kastebold for enhver vind. Gud give, at du har fået 
kompas og pejlemærker til, at du veed af at sige ”fra”, 
fordi du har lært at sige ”til” og ”ja” til den kristne tro 
og børnelærdom.

Og på vejen frem mod dagen i dag, har vi orienteret 
os i det store kort, som Bibelen er til sandheden og 
livet. Guds hånd har rakt os Bibelstaven, som vi 
synger, og måtte du have den med dig på din videre 
færd. En stav og støtte er den, når dit livs vej ind 
imellem også er op ad bakke.

Nu har vi gået katekismevejen til ende, og som en 
halvgammel vandringsmand kan jeg godt få den 
tanke: Har det noget at betyde? – har dagen noget 
at betyde? Lykkeligvis er jeg blevet godt og grundigt 
varmet op til jeres konfirmation, så jeg er blevet 
overbevist om, at dagen har noget at betyde – også 
på den lange bane. Inden for de sidste 14 dage har 
jeg haft besøg af guld-, smaragd- og diamantkon-
firmander. Bag det ædle metal: Guldet, og de hårde 
og smukke sten: Smaragd og diamant, gemmer sig 
50, 55 og 60 års konfirmandliv.

Efter alle disse år og dage, havde de valgt at lade 
deres konfirmationsdag være en god anledning til 
at mødes og fortælle hinanden om deres levedage. 
For mig blev det en god påmindelse om, at der er 
dage i vores liv, som er noget særligt – og til dem 
hører konfirmationsdagen altså!

Tiden, som ingen rigtig ved hvad er for en størrelse, 
leverer os beredvilligt den ene dag efter den anden 
i vores liv. De fleste af dem drukner i den rivende 
strøm af dage - så hvis vi bliver stillet til regnskab, 
husker vi dem ikke; men der er dage, som ikke sådan 
slettes af mindet - og til dem hører konfirmationsda-
gen. Hvad er det, der gør, at den dag flyder ovenpå 
og ikke går til i dagliglivets bekymringer?
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Ja, ifølge kirkens gamle visdom forklares det med, at 
tid kan blive til højtid, og en grå dag til lys højtidsdag, 
fordi Gud signer den.

For det meste flyder vi bare med tiden, så det tydeligt 
ses på os, at vi er børn af tiden og slet ikke fra en 
anden tid. Børn af tiden er I også – også så meget, 
at en gammel præst ikke kan følge med. Det er dog 
en trøst, at det kan jeres forældre også knapt. Jeg 
ved det, fordi konfirmationsalderen gerne rummer et 
teenageroprør mellem jeres tids normer og moder 
og så jeres forældres. Og selv om I måske sukker 
over deres støvede holdninger til, hvad I skal have 
på, og hvornår I skal jeg være hjemme - så vid, at 
de i en god mening lader en anden tid komme til 
orde – en tid, som også har noget at byde ind med 
af værdi for dig.

Hvordan bliver dage til højtidsdage? Ja, enkelt og 
kristeligt sagt sker det ved, at en anden tid: Evighe-
den, griber ind i tidens strøm.

Det håber og beder jeg til, at den gør i dag for jer, 
så I får en uforglemmelig dag. Mit protestantiske 
ønske vil jeg lade følge af ord, der taler om, at vi ikke 
bare er kaldede til at være tidens og verdens børn 
– verdslige; men faktisk også er kaldede til at være 
Guds børn. Og hvorledes det sker, siger ordet:

For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; 
og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. 
Og hvem andre kan overvinde verden end den, som 
tror, at Jesus er Guds søn? 1 Joh 5,4 - 5

Troen gør det og gør en verdslig dag til en højtids-
dag. Når dagen bærer troens tegn – Jesu Kristi kors 
– så bliver den god og anderledes og ikke som en af 
verdens dage, men én af Gud velsignet dag.

Der er for mig altid noget vidunderligt livsbekræf-
tende i, at konfirmationerne falder på en forårsdag. 
Den udsigt er guld værd, og det guld rækker jeg 
gerne videre til jer.

I er tidens børn – formet af en tid, det kan være 
svært at indfange med et enkelt ord – men jeg vover 
alligevel. Der er tale om en tid, der stort set siger: 
”Præcis” til alting og i en sådan grad, at præsten 
næsten synes, at det ord skal ind på listen over 
bandeord. 

Det er nok fordi, jeg er fra en tid, hvor man ikke var 
så skråsikker – ja ligefrem tillod sig at tvivle om alting. 
Det gjorde matematikeren og tænkeren Decartes - 
og hvor har hans tvivl, der naturligvis ikke var uden 

troens gave, bevirket meget godt iblandt os. 

I er tidens børn, og med tiden kan man ikke regne 
med, at den kan åbne udsigten for jer. Så er det godt 
at vide, at tiden og tiders skiften ikke helt og holdent 
er i vore hænder. 

”Foråret så sagte kommer” skrev Kaj Munk i en al-
der af 5 år, på en papirspose fra den lokale Brugs. 
Han lod ordene blive titlen på den erindringsbog, 
han udgav.

Foråret kommer – endskønt sagte – så kommer det 
dog. På den sikre og lyse udsigt, vil jeg tage afsked 
med jer og takke for det stykke vej, vi fik lov til at gå 
sammen – katekismevejen. Udsigten blev forstyrret 
en anelse af nogle mørke skyer og lidt morgendis, 
som de sidste fire uger har givet jer mulighed for at 
tage en morgensøvn – men altså ikke fra præsteti-
merne - for præster kan ikke lockoutes! Lockouten 
glemmer I sikkert ikke, hvis I skulle mødes om 50 
år eller mere.

Guds fred og lyse velsignelse vil jeg bringe jer i tillid 
til, at Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, 
også vil fuldende den.

I Jesu navn og tillykke med dagen. Amen!

Tillykke
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   IM i SÆDDING

JuNI
 5. Grundlovsmøde på Rækker Møllegården 
  kl.14.30. Kirkekoret medvirker
 7. Indre Missions årsmøde i Skjern Hallen
  kl.19.30
 8. Indre Missions årsmøde i Skjern Hallen 
  kl.9.00 og resten af dagen
 11. - 17. Indre Missions teltmøder i Fiskbæk
 13. Fællesafg. til teltmøde i Fiskbæk. 
  Vi mødes på Bølling Torv kl.19.05
 20. Bibeltime hos Lisbeth og Jens Lykke 
  Boelvej 4, Bølling
JuLI
 4. udflugt hvorhen???? Afg. fra Bølling Torv
  kl.17.30. Vi spiser et sted - men hvor???
  Tilmelding til Hans Peder Boel 9736 8037
  senest d. 27. juni
19.  – 27. Holmsborg bibelcamping
AuGuST
 15. Vi starter med at spise kl.18.30. Derefter
  bibeltime hos Birgit og Gert Thorø
  Fyrstenborgvej 4, Sædding
 20. Bibelkursus i Troldhede missionshus 
  v/Egild Kildeholm
 22. Bibelkursus i Hanning missionshus 
  v/Egild Kildeholm
September
 5. Bibeltime hos Birgit og Benedikt Hindbo,
  Vinkelvej 17

Du er altid velkommen til vore møder.
Alle møder er kl.19.30, hvis ikke andet er skrevet.
Har du brug for kørsel eller andet hjælp så kontakt 
Gert Thorø på tlf.: 9736 2294

   FAMILIE OG SAMFuND

JuNI
 23.  Sankt Hans på Rækker Møllegård kl. 18.30
  Tilmelding til Maria 9736 2158 inden 17. juni
AuGuST
 17. Tur i det blå. Heldagstur med bus.
  Tilmelding til Jytte 97368025 inden 10. august,
  hvor pris og afgangstidspunkt oplyses
SEPTEMBER 
 1. Grillaften i Præstbjerg. Madkurv medbringes
  Grillen er klar kl. 17
  Tilmelding til Maria 97362158 inden 30. august

   LM I SÆDDING

Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771

JuNI       
 5.  Kl. 19.30. Bibelkredse i hjemmene
 9. Kl. 13.00. Møde- missionsdag v. Anker Nielsen
 23. Kl. 10.30. Møde for hele familien
JuLI        
  Ikke planlagt noget
AuGuST  
 18. Kl. 10.30.  Møde for hele familien

   KFuM&KFuK VOKSEN- OG FAMILIEARBEJDET

Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

JuNI
 11. Bibeltime hos Bente og Ove Rix
 21. Sommerafslutning. Arrangør Karsten og   
  Rossmary. Gitte og Jens
 25. Bibeltime hos Simon og Susanne
JuLI
  uge 30 Bibelcamping Holmsborg
AuGuST
 16. Sommeropstart. Arrangør Else Marie, Jens   
  Henning, Ingeborg og Peter
 27. Bibeltime hos Inge og Ove

”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

”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

Aktivitetskalender

Henvendelse til Gitte Bollerup
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Fredag den 19. juli
Sognepræst Henrik Højlund

Lørdag den 20. juli
Familieaften v. Hans Jørn Østerby

Søndag den 21. juli
Koncert med Arne Andreasen, Haslev

Mandag den 22. juli
Præst i Jerusalem, Jakob Wilms og 
Arne Hougaard Pedersen

Tirsdag den 23. juli
Biskop Karsten Nissen, Viborg

Onsdag den 24. juli
Ingeborg Kappelgaard, København

Torsdag den 25. juli
Sogne- og indvandrerpræst 
Niels Nymann Eriksen, København

Fredag den 26. juli
Hele lejrens LEJR-aften: 
”Velkommen til Jerusalem år 33”

Aftenmøder
Aftenmøderne afholdes i det store telt 

og begynder alle aftener kl. 19.30

Tilmelding og info hos:
Ellen Danielsen 
Tlf: 9736 2070 / 6111 4945
Reimer Pedersen 
Tlf: 2912 1261

Husk kræmmermarked på 
Rækker Møllegaarden

29. juni fra kl. 9 - 16

Arrangementet tilbydes som optakt til 
Firkløverweekenden!

Bølling & Sædding
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   LM i FINDERuP

Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30

JuNI
 6.  Møde i missionshuset 
  v/Jakob Breum Mogensen
 13.  Midsommerfest på efterskolen 
 23.  Skt. Hansfest i missionshuset 
  v/ Elvin Sig Jensen
 25. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen 
 27. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen 
 JuLI
 4. Fælles bibelkreds hos Kaj Christensen
AuGuST
 1. Fælles bibelkreds hos Lars H. Mikkelsen
 8. Møde i missionshuset v/Jeppe Haahr Nielsen
 13. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
 15. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
 24. Samfundsdag på Skjernvej 16. 
  Besøg af John Nørlund
 30. Møde i missionshuset v/ Henning Hansen

   IM HANNING

Hvis ikke andet er angivet, holdes mødet i Hanning 
Missionshus.
Kontaktperson:  Erik Nielsen tlf. 97 35 11 62

JuNI
 7. - 8. Årsmøde i Skjern Kulturcenter
 13.  Kl. 19.30. Møde v/Erik Dahl, Lem
 23. Kl. 19.30 Sankt Hans aften hos 
  Else og Søren Søe, Landtingvej 4
JuLI
 19.  – 27.  Holmsborg Bibelcamping
AuGuST
 5.  – 9.  Kl. 19.30. Halmøde i Spjald
 15. Kl. 19.30. Samtalemøde hos 
  Anne Marie og Bent Søndergård
 20. Kl. 19.30. Bibelskole i Troldhede Missionshus
  v/Eigil Kildeholm Jensen, Rønde
 22. Kl. 19.30 Bibelskole i Hanning Missionshus 
  v/Eigil Kildeholm Jensen, Rønde

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

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

   IM i FINDERuP

Alle møder er kl. 19.30, hvis ikke andet er anført
Kontakt: 9736 1029 / 2972 9460
www.finderup.indremission.dk

JuNI
 4. Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen  
  Luk. 14,16-24
 7. - 8. Indre Missions årsmøde i Skjern 
 11. - 17. Teltmøder i Fiskbæk
 13. Midsommerfest på efterskolen
 25. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen  
  Luk. 5,1-11
 30. Heldagsudflugt. 
  Afg. kl. ca. 10 lige efter gudstjenesten
JuLI
 19. - 27. Holmsborg bibelcamping
AuGuST
  Halmøder i Spjald
 5. Jesper Degn
 6. - 7. Brian Madsen, Vejle     
 8. - 9.  Thomas Kristensen, Hvide Sande 
  ---------------------------------------
 13. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen
  Mark. 7,31-37
 20. Minibibelskole i Troldhede Missionshus
  v/Egild  K. Jensen
 22. Minibibelskole i Hanning Missionshus
  v/ Egild  K. Jensen
 27. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
  Luk. 17,11-19
  

  FINDERuP PENSIONISTFORENING

Vi vil gerne invitere på en tur den 18. juni kl. 10 fra 
Kirkepladsen i Finderup. 

Turen går til Hvide Sandes Fiskerestaurant, hvor vi 
spiser vores frokost -

den og drikkevarer betaler man selv. 
Derefter går turen til Filsø, hvor vi skal se den 

store naturgenopretning. Ved Filsø drikker vi vores 
eftermiddagskaffe. 

Hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Alle, der vil med på turen, er velkomne.

Tilmelding senest den 10. juni til
Eigil Husted (9736 1145)
Gunhild Holk (9736 1046)

Niels Toft (9736 1149)

Aktivitetskalender
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Babysalmesang

Klokken er 9 tirsdag den 19. marts, og Anette Kjærgaard indfinder sig i konfirmandstuen for at gøre klar til BABYSAL-
MESANG. Der er en del forberedelser, der skal gøres, inden de 5 mødre med babyer dukker op kl. 9.30. Puslebordet 
skal sprittes og de mange sanseting, der skal bruges til at stimulere babyerne med, skal findes frem.

Menighedsrådet har i samarbejde med præsterne og organist Anette Kjærgaard udviklet et tilbud omkring babysal-
mesang i Rækker Mølle Pastorat. Tilbuddet er blevet givet i foråret og gentages i efteråret fra den 20/8 - 8/10.

Kan babyer synge salmer? - Naturligvis ikke, men deres mødre kan! Kan babyer sanse? - ja, så absolut, og i et 
sanseligt samvær med deres mødre gennem sang, musik, dans og rytmik, tror vi på, at de udvikler evnen for sprog, 
kreativitet, koncentration og kropsforståelse.

Kl. 9.30 dukker 5 stolte mødre op med Christina, Emil, Ester, Alberte og Margrethe. Efter at babyerne har fået overtøjet 
af, sætter man sig i en rundkreds på gulvet, og de 3 kvarter, babysalmesangen varer, kan begynde. Hele forløbet er 
bygget op som en gudstjeneste med fokus på det sanselige. Anette kalder på opmærksomhed og nærvær med en 
triangels klange og slår bedeslagene på en xylofon. Den sanselige gudstjeneste er i gang. Der er tale om en salme-
sangsgudstjeneste helt på linje med den, der finder sted hver søndag i den danske folkekirke, men med særlig fokus 
på det, barnet kan sanse. 
Når salmen ”I Østen stiger solen op” synges, skal barnet gennem berøring og omfavnelse mærke, at en ny dag er 
begyndt - en dag, der ikke er uden mors nærvær og omsorg. Salmen ”Ingen er så tryg i fare” sanser børnene gennem 
det åndepust, som sæbebobler fylder konfirmandstuen med. ”Guds menighed syng for vor Skaber i løn” skal sanses 
gennem ”ride, ride ranke” på moders skød. Og børnene klukker af glæde. Fortsættes side 16 ......

Hanning & Finderup



8

Øverste række:
Lærke Enevoldsen, Simon Kousgaard Wickstrøm, Leon Joshva Christensen, Rune Damgård, Emil Albertsen Trøstrup, Mikkel 
Højlund Kollerup, Anne-Julie Corydon Eriksen, Sognepræsten
Midterste række:
Anna Bech Sørensen, Jonathan Steffen Damgaard, Martin Dahlmann Nielsen, Rasmus Skov Jensen, Mads Lykkeberg Enevold-
sen, Mike Keller Kristensen, Sabrina Toft Brølling Rasmussen
Nederste række:
Melissa Husted Hansen, Henriette Hansen, Ulrikke Fredsted Jeppesen, Anna Koldtoft Rix, Marie Ahler Nielsen, Maja Kortnum 
Damgård Andersen

Øverste række:
Stefan Dong Thrana Lodahl, Halfdan Aggerholm Sørensen, Jakob Rask Pedersen, Morten Wulff Jensen, Sognepræsten
Nederste række: Lene Østergaard Kristensen, Elisabeth Cæsar Villumsen, Louise Qvist Mortensen
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Traditionen tro indbød Rækker Mølle pastorat til ”Blå mandag”. 99,9% takkede ”ja” - på trods af lockout og så mange 
andre forhindringer! Det overbeviser mig om, at det er en god idé, at vi i pastoratet tilbyder Blå mandag. 
Vi havde en ”fed” blå mandag til Århus, der fik opbakning af to forældre, som efter sigende nød turen sammen 
med konfirmanderne.
Der blev tid til at få omsat noget af konfirmationsgaven, og i Tivoli Friheden blev Christoffer det store hit - ikke 
mindst blandt pigerne. JKH
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Kirke og menighed er ikke bare 
noget, vi er om søndagen - kirken 
har også hverdagstøj! Det prøver 
jeg at vise konfirmanderne ved 
at arrangere en heldagstur til 
Holstebro. Turen bragte os til et 
besøg i Kirkens Korshærs gen-
brugsbutik, der er med til at sikre 
det økonomiske grundlag for at 
drive en varmestue i Holstebro. 
Konfirmanderne fik fortalt om 
Kirkens Korshærs arbejde af en af 
de mange frivillige. Der blev også 
mulighed for at købe genbrugsting 
- og hvis en og anden kom hjem 
med en sjov hat, var den købt i 

butikken! 

Et besøg på Egekirkegår-
den og krematoriet hører 
også med til det at kende 
til kirkens hverdagstøj.
Folkekirken, som pt. står 
for begravelsesvæsenet i 
Danmark, spiller oftest en 
rolle omkring et dødsfald. 
Konfirmanderne fik fortalt 
om  det seriøse arbejde, 
der gøres, for at afskeden 
med den kære kan ske 
med værdighed. Inden et 
besøg i krematoriet  fik 
konfirmanderne en seriøs 
indføring i begravelses-
skikke i Danmark - og 
spørgelysten var stor.

Her hvor vi bor og bygger 
ligger kirkerne isolerede 

og er mest til søndagsbrug. I Hol-
stebro besøgte vi Nørrelandskir-
ken, der er en moderne og til dels 
selvbyggerkirke. Her så vi ikke 
blot det moderne og spændede 
bud på, hvordan et kirkerum fra 
det 20. århundrede kan se ud, 
men også de mange lokaler, der 
hører til kirken, og som i ugens løb 
summer af kirkeliv og mangfoldige 
tilbud af kirkelige aktiviteter.

Turen sluttede traditionen tro med 
et besøg på Mc. Donalds, der helt 
i stil med den gamle tradition om 
at kirke og kro er naboer, ligger 
overfor Nørrelandskirken.
JKH
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Traditionen tro indbød Rækker Mølle menighedsråd 
til konfirmandfest. Den 7. maj blev det, men ikke, som 
tidligere, i Skolens samlingssal, men i Spejderhuset. Til-
slutningen var ovenud - stort set alle konfirmander deltog 
med begge forældre. En del på den kvindelige front havde 
fulgt opfordringen til at få fremvist konfirmationstøjet en 
sidste gang.
Menighedsrådet havde indbudt sognepræst ved Skjern 
kirke, Torill Kristensen til at tale til konfirmanderne.
Torill gjorde, ved hjælp af pietismens indflydelse, kon-
firmationen nærværende og betydningsfuld for konfir-
manderne. 
Efterfølgende inddrog hun konfirmander og forældre i et 
nærværende spørgsmål: Hvad skal der med i kufferten 
på livets rejse?
Gode ting blev der lagt i kufferten, mens konfirmanderne 
indimellem blev hørt i salmeverset: Morgenstund har 
guld i mund.
Konfirmanderne blev også mindet om ting, der ikke skulle 
med på rejsen. Egoisme, vrede, misundelse, grådighed, 
skyld og løgn - næsten de syv dødssynder!
Forældrene blev efterfølgende inddraget med oplæsning 
af gode ord og ønsker, og Torill sluttede med Herrens 
velsignelse over konfirmanderne.
Tragtementet bestod traditionen tro af pitza og is. Som et 
nyt indslag fik konfirmanderne mulighed for at tilberede 
”skumfiduser” over bål.
Sognepræsten sluttede aftenen, og flaget blev strøget til 
”Nu er jord og himmel stille.” JKH

Konfirmandfest
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Gudstjenestelisten
Juni  Bølling Sædding Juni                  Hanning Finderup
2. 1. s. e. trinitatis ingen 10.30   2. 1. s. e. trinitatis 9.00 ingen
9. 2. s. e. trinitatis 10.30 9.00   9. 2. s. e. trinitatis 10.30 9.00 
16. 3. s. e. trinitatis 9.00 ingen 16. 3. s. e. trinitatis ingen 10.30
23. 4. s. e. trinitatis ingen 9.00 23. 4. s. e. trinitatis 10.30 ingen   
30. 5. s. e. trinitatis 10.30 9.00 30. 5. s. e. trinitatis ingen 9.00
Juli  Bølling Sædding Juli  Hanning Finderup
  7. 6. s. e. trinitatis 9.00 ingen   7. 6. s. e. trinitatis 10.30 ingen
14. 7. s. e. trinitatis ingen 10.30 14. 7. s. e. trinitatis ingen 9.00
21. 8. s. e. trinitatis 10.30 ingen 21. 8. s. e. trinitatis 9.00 ingen
28. 9. s. e. trinitatis ingen 9.00 28. 9. s. e. trinitatis ingen 10.30
August Bølling Sædding August Hanning Finderup
  4. 10. s. e. trinitatis 9.00 ingen   4. 10. s. e. trinitatis 10.30 ingen
11. 11. s. e. trinitatis ingen 10.30 11. 11. s. e. trinitatis ingen 9.00
18. 12. s. e. trinitatis 10.30 ingen 18. 12. s. e. trinitatis 9.00 ingen
25. 13. s. e. trinitatis ingen 9.00 25. 13. s. e. trinitatis ingen 10.30Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Tirsdag den 5. juni kl. 14.30 indbyder Rækker Mølle-
gaarden og Indre Mission i Sædding til grundlovsfest 
på Rækker Møllegaarden. Grundlovstalen holdes af 
Bent Dyrvig. Der kan købes kaffe. Velkommen!

Grundlovsfest på Rækker Møllegaarden
Tirsdag den 5. juni kl. 14.30

Grundlovsmøde

Flemming H. Møller
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Flemming H. Møller
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Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Spillemandsmesse

Det er ikke kun juleaften, Finderup Kirke er fyldt af glade mennesker. Det var den også til spillemands-
messen søndag aften den12.maj. Jan Ilsø og tre af hans spillemandsvenner slog tonerne an til sangen 
fra et veloplagt kirkekor, et pigekor og aftenens to solosangere. En af fællessangene var Grundtvigs 
gode, gamle ”Giv mig, Gud, en salmetunge”. Det fik vi (også) denne aften – og til nye og anderledes 
rytmer, som gjorde at salmen fremstod - på én gang både ny og forfriskende og samtidig velkendt. 
Vores Far og Skaber i Himlen er en alsidig og favnende Gud, der ønsker at blive lovsunget og tjent 
på vidt forskellige måder og af vidt forskellige mennesker. Spillemandsmessen i Finderup Kirke var en 
ganske anderledes gudstjeneste – til ære for Gud og en masse mennesker til glæde og fornøjelse.
Flemming H. Møller, sognepræst

Spillemandsrytmer
i 

Finderup Kirke
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Imponerende flot og medrivende opsætning af 
Carmen.
Fredag den 8. marts indbød Finderup Efterskole by-
ens borgere og andre interesserede til forpræmiere på 
efterskolens opsætning af Bizets opera Carmen. De 
fremmødte blev budt velkommen af spanske soldater 
ved indgangen til efterskolens smukke hal. Hallen lå 
hen i mørke. Kun den professionelt opbyggede scene 
lå badet i et svagt lys. Da de ca. 60 tilskuere havde 
fundet en plads, kunne spillet begynde. Lærer, Birgitte 
Iversen bød velkommen til en opsætning af Carmen, 
der på ingen måde skuffede, men tog tilskuerne med 
storm. Et kolossalt stykke arbejde havde elever og 
lærer lagt i formidlingen af den ulykkelige kærlighed-
shistorie mellem sigøjnerpigen Carmen og soldaten 
Don José. 
Den smukke Carmen forfører Don José til at tro, at han 
er hendes store og eneste kærlighed; men sagen er, 
at hun i virkeligheden elsker tyrefægteren, Escamillio. 
Don José er fuldstændig desperat af kærlighed til Car-
men og prøver alt for at få hende tilbage. Men hun er 
ikke interesseret; hun er født fri og vil også dø sådan. 
Hun kaster den ring, Don José har givet hende, tilbage 
i hovedet på ham, og i raseri dræber han hende med 
sin dolk – og dér slutter operaen.
En fantastisk oplevelse blev det at overvære Finderup 
Efterskoles opsætning af Carmen. Ud over Bizets 
musik til stykket, havde man valgt at indføje et par 
stærke danske kærlighedssange – ”Den jeg elsker”, 
kendt fra Aids- kampagnen og Gnags ”Jeg elsker 
dig”. Eleverne sang disse sange med stor indlevelse 
og engagement.
Senere på dagen var forældrene indbudt til at over-
være forestillingen og mon ikke, der var en forælder, 
der kneb en tåre og fik hjertebanken ved at se netop 
deres barn og elev deltage med succes i et så stort 
projekt – og eleverne har klaret det hele på blot en 
uge!
Finderup Efterskoles opsætning af Carmen viste, at 
skolen har noget at byde ind med i forhold til unge 
mennesker, som behøver hjælp til at finde stærke 
sider og genvinde selvtilliden. En imponerende flot 
og medrivende opsætning af Carmen fik tilskuerne.  
JKH
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Kerneklubben, der holder til i ”Kernehuset” i Finderup, 
må regnes for det nødvendige og vigtige kirkelige ar-
bejde, der følger af kirkens dåbspraksis, som bygger 
på Jesu ord: ”Døb dem og lær dem!”
Børn i alderene fra 3 - 10 år mødes hver fredag fra  kl. 
15 - 16.30 i ”Kernehuset” på Fårborgvej 2. Dér hører 
de bibelhistorie, synger og leger.
Fredag den 12. april havde de sat præsten stævne i 
Finderup kirke. Køligt var det både indenfor og udenfor, 
så der skulle arbejdes for at holde varmen.
Børnene skulle have svar på, hvad ”kirken” er for en 
størrelse. Det fik de gennem fortælling og andagt - og 
naturligvis blev der også mulighed for at ”røre” ved 
kirken.
En tur i kirkens tårn var alle med på, selv om vejen ”til 
tops” ikke hører til de letteste.
Efter samlingen i kirken blev der givet mulighed for en 
forfriskning og fri leg på legepladsen overfor kirken.
JKH

Kerneklubben
i 

Finderup
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 Fortsat fra side 7 ....... ”Frydelig med jubelkor” får krop i en folkedans, ligesom ”Sorrig og glæde” gør det. ”Hil dig 
frelser og forsoner” er ord, der er som et tæppe under vores liv. Derfor må ordene sanses gennem en gyngetur. ”Du 
som har tændt millioner af stjerner” må naturligvis sansens via et bølgende tæppe. 
Timen er ved at være forbi, og salmen ”Må din vej gå dig i møde” berøres gennem et svingende tørklæde. Så er 
gudstjenesten forbi, og der afsluttes med bedeslag på trianglen.
Efterfølgende bydes der på kaffe og ”ammestuesnak”, mens børnene kravler rundt og inspicerer legetøjskassens 
indhold.

Mødrene betegner fællesskabet som hyggeligt og er sikre på, at børnene har det godt i hinandens selskab.
Babysalmesang gentages som nævnt til efteråret, og mødre/fædre i og udenfor pastoratet, som ønsker at deltage, kan 
henvende sig til Anette Kjærgaard på tlf. 9736 2640/ 2046 6960. Se også kirkens hjemmeside på www.rkmolle.dk
JKH
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Den 2. maj 2013 kl. 12 ringede det ud til stort frikvarter på 
Rækker Mølle Skolen. Eleverne samledes på plænen foran 
skolen. Flaget var hejst, solen stod højt på en blå himmel, og 
hver en gren fremviste stolt sine grønne knopper - det var, 
som ville skaberværket og våren bidrage til dagens glæde. 
Børnehaven Lærkereden, der indgår i skolens fremtidige 
ledelsesstruktur, havde naturligvis også fået en invitation 
til at tage del i festlighederne. På række gjorde de deres 
entré på plænen og slog sig ned på skrænten til skolens 
udeklasseværelse. 

En lille sandbunke med dannebrogsflag og en spade an-
tydede, hvad arrangementet gik ud på. 1. spadestik skulle 
tages til den store renovering af Rækker Mølle Skolen. 

Kl. 12 samledes elever og lærere omkring den lille sand-
bunke, og Tanna spillede til den omdelte sang: ”Plant et træ”. 
Efterfølgende bød skoleleder, Torben Friis Svenden velkom-
men og fortalte, at dagen markerede en milepæl i skolens 
historie. Med det 1. spadestik indledes en totalrenovering 
af skolen, som tilmed vil være på forkant med hensyn til 
energirenovering. Torben Svendsen omtalte, at idéen til at 
forny skolen ind- og udvendig, var fostret for 4 år siden. I 
lyset af lockout og regeringens planer om en heldagsskole, 
lå det lige for at spørge Torben Svendsen, om sådanne 
planer var tænkt med ind i renoveringen. Torben sva-
rede bekræftende: Der bliver lokaler til lærerforberedelse!  
Torben Svendsen mindede om, at skolen går en spændende 
tid i møde. Renoveringen foregår i 3 etaper, og eleverne 
må regne med på skift at rykke ud af deres klasseværelse. 
Renoveringen er omfattende. Alt indenfor murerne fornyes. 
Nye gulve, vægge og inventar. Nyt centralvarmeanlæg. En 
ny og præsentabel indgang til skolen. Et nyt musiklokale og 
en ny samlingssal. Torben Svendsen sluttede sin tale med 
at takke for et eksemplarisk samarbejde med kommunen.  
 
Bente Tang, repræsenterede kommunalbestyrelsen og 
var udset til at tage det 1. spadestik. Inden hun sammen 
med en elev, Sofie Skov tog det, holdt hun en lille tale. 
Hun kunne fortælle, at hun i 2006 sad i skolebestyrelsen 
og var med til at føde idéen om en skolerenovering. Hun 
glædede sig over den positive modtagelse idéen havde 
fået i kommunen og mindedes den 11. oktober 2011, da 
pengene til renoveringen blev bevilget. En ”superskole”, 
der kan levere tidssvarende rammer for god undervis-
ning, vil helt bestemt blive resultatet, når man i april 2014 
har færdiggjort arbejdet. Bente Tang sluttede af med 
at forberede lærere og elever på, at det kommende år 
nok vil indebære, at støvkluden skal tages ekstra i brug.  
 
Efter talen blev det første spadestik taget, og efterfølgende 
blev der inviteret på chokoladekage, saft og kaffe. Natur-
ligvis fik de mindste elever lov til at komme først til fadet.  
Tillykke med dagen, som virkelig må siges at være en mi-
lepæl i Rækker Mølle Skolens historie, som åbner en vej til 
en lys og lang fremtid. Skolen, der er fra 1971, må betegnes 
som nedslidt og utidssvarende, og uden en renovering kun-
ne man frygte, at den på et tidspunkt ville blive lukningstruet.  
JKH
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Rækker Mølle Skolens initiativrige støtteforening, Tryllestaven kunne endnu engang notere en sejr. 250 havde løst 
billet til arrangementet med Frede og Anders Agger onsdag den 3. april i Rækker Mølle Hallen. Gitte Kollerup bød 
de mange tilhørere velkommen og indledte med en kort præsentation af senior og junior Agger. Far og søn havde 
valgt at gennemføre aftenens tema: Som vi husker det, ved at stille hinanden spørgsmål. 

Frede Agger, der var Rækker Mølle Skolens mangeårige skattede skoleleder, lagde ud med et 1951-glimt fra real-
skolen i Struer. På den tid var forældre-skolearbejdet ikke opfundet, hvorfor han glædede sig så meget mere over 
det store og værdifulde arbejde Tryllestaven gør. 
Frede Agger bragte et par glimt fra Skolens 25 års jubilæum i 1996. Grethe Bach, der på den tid var skolens sekretær, 
blev en dag ringet op af en mand, der ønskede at tale med skoleinspektøren. Grethe bad ham vente et øjeblik – så 
skulle hun stille om til Frede Agger, hvortil manden udbrød: ”Herre gud, lever han endnu!” 

Frede Agger udfordrede Anders med spørgsmålet om, hvordan han havde oplevet flytningen fra Juelsminde til Ræk-
ker Mølle i 1976. Anders fortalte på sin lune måde, at det ikke havde været så let, men han var da ikke blevet mob-

bet – skønt han var skoleinspektørens søn. På trods af 
savnet af de to ældre brødre – den ene blev i Juelsminde 
for at afslutte studentereksamen, og den anden flyttede til 
Skjern for at blive student fra VGT, så var han hurtigt ble-
vet accepteret. Han omtalte flere hjem, der havde åbnet 
sig for ham, og i den store forsamling blev der nikket til 
de mange navne og minder Anders fremdrog fra Rækker 
Mølle. Sporten kom til at betyde meget for Anders, og 
han kunne fortælle, at indtil hallen blev bygget, måtte de 
køre til træning i Skjern. Han mindedes de mange store 
håndboldkampe, han havde spillet i Hallen. Når holdet 
havde svedt sig et stykke ind i 2. halvleg, kunne der godt 
brede sig en duft af ”gris” i hallen. 

Anders udfordrede senior med spørgsmål om vejen til 
inspektørstillingen ved Rækker Mølle Skolen. Frede 
erindrede sig, at han i 1970 var inviteret til en studiekam-
merats bryllup i Faster. Vejen gik forbi Rækker Mølle 
Skolen, der var under opførelse. Frede gav udtryk for, at 
han måske skulle søge skoleinspektørstillingen, hvortil 

Kirsten svarede: ”Her kan man da ikke bo!” Der skulle gå 6 år inden en ansøgning blev sendt. Frede huskede, at han 
og Kirsten skulle rundt til alle skolenævnets medlemmer – og hvert sted stod den på kaffe og kage. Det endte med at 
Frede fik stillingen og fik resultatet meddelt gennem tømrer Harry Hansen. Kort og kontant: ”Det er a tømre – du har 
fået stillingen”. Da Frede mødte op på skolen, forhørte han sig til situationen hos Ulla Skyttegaard. Hun svarede: Vi 
ta´r det roligt – du holder nok ikke så længe. I skolens første 5 år oplevede den to lederskift. Mange glimt fra årene 
som inspektør kom Frede med. 

Han udfordrede efterfølgende Anders med spørgsmålet om, hvorfor han var blevet journalist. Anders kunne fortælle, 
at han efter studentereksamen begyndte at læse biokemi i København. Det mente Jens Hvid nu ikke var den rette 
vej for ham, så han ringede og sagde: ”Du kommer hjem, Anders. Du skal være lærer, og vi mangler dig på holdet.” 
Udsigten til at få saneret studiegælden trak. Redaktør Hersbøll stod og manglede en journalist og tilbød Anders job-
bet. Han mindedes tiden på Dagbladet som lærerig og med stor frihed. Efter nogle år på Dagbladet søgte Anders 
ind til regionalradioen på DR og blev ansat som sportsjournalist. Her måtte han omkring en talepædagog for at 
lære at sige: ”bolden” og ikke ”bål’en”. Anders er stadig ansat ved DR og landskendt for sine fine udsendelser, der 
i portrætterne søger sprækkerne i menneskelivet. 

Efter kaffepausen fik Anders mulighed for at løfte sløret for de opgaver, han pt. arbejder med. Vi kan glæde os til en 
serie på 8 udsendelser med titlen: ”Indefra”, der inviterer indenfor i særlige miljøer. 
Vi skal bla. se Vestas og A.P. Møller Mærsk indefra. 
En ny serie AnneMad skal også optages – nogen skal jo spise hendes mad! som Anders så lunt udtrykte det. Ud-
sendelserne bevæger sig ud i ferie-landet og når også til Vestjylland. 

Anders spurgte nu ind til seniors job som kirkesanger. Frede kunne fortælle, at han for mange års siden var blevet 

Som vi husker det
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opfordret til at blive kirkesanger i Bøv-
ling. Han takkede i første omgang ”nej”, 
men da menighedsrådet havde tilbudt 
at kautionere for købet af en bil, havde 
han takket ”ja”. Mange morsomme 
episoder fra kirkesangerjobbet kunne 
Frede underholde med. Organisten, 
frk. Annebergs hørelse var ikke for god. 
De havde en aftale om, at Frede efter 
at have annonceret salmenummeret 
skulle nikke til organisten, som tegn til 
at hun kunne begynde at spille. Ved et 
bryllup havde hun ikke hørt, at salmen 
var blevet annonceret, så efter en del 
nikken frem og tilbage, havde hun 
hæsblæsende kastet sig ud i at spille 
salmen. Da Frede siden nævnte for 
hende, at hun vist havde glemt forspil-
let til salmen, svarede hun: Det havde 
allerede varet for længe! 

Arrangementet blev rundet af med et par 
slutreplikker fra senior og junior. Anders 
gav udtryk for, at det havde været en fin 
fornemmelse at komme tilbage. Frede 
sagde, at han var fyldt af glæde over de 
mange rige år, han fik i Rækker Mølle. 
Gitte Kollerup rundede det vellykkede 
arrangement af med en stor tak til de 
to gange Agger og begge deltagere fik 
overrakt blomster. 
JKH
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Øverste række: Sognepræsten - Elly Stræde Jensen (Andersen) - Nanny Sofie Kristensen (Henning) - Kristian Vad 
Kongsholm - Jens Høghøj Nielsen - Niels Erik Mathiasen - Ove Søndergaard Christiansen
Nederste række: Solveig Tang Pedersen (Sørensen) - Astrid Klynge (Jacobsen) - Inger Nielsen (Jensen) - Elly A. 
Knudsen (Sørensen) - Anny Kristensen (Vendelbo) - Kirsten Christensen (Mølby)

Øverste række: Hans Jørgen Jakobsen, Sædding - Søren Vestergård Andersen, Grimstrupgaard - Niels Peder 
Mortensen, Sædding - Carl Christian Nexø, Nygaardshus - Markus Christian Pedersen, Ll. Sudergaard - Børge Nybo 
Holmgaard, Solvang - Ove Kamp Troelsen, Bølling By
Midterste række: Inger Marie Lilian Jensen, Rækker Mølle - Birgit Elise Mastrup, Stensig - Marie Lodahl, Lisenborg 
- Jytte Madsen, Sædding Hedegaard - Birtha Frost Andersen, Clausager - Elly Olesen, Højbo i Bølling
Nederste række: Johanne Kastbjerg Stengaard, Stengaard - Gunhild Håhr Andersen, Slumstrup Mark - Ingrid Agnete 
Holk Nielsen, St.Holk - Solveig Tang Sørensen, Laulund - Irma Bendtsen, Thorbo
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Øverste række: Henning Christensen - Niels Bollerup Nielsen - Frits Gäth Nielsen - Ole Jacobsen
Nederste række: Grethe Madsen - Ester Madsen - Eva Agerbo - Birthe Borum

GULD - 
SMARAGD -
DIAMANT !

Den 13., 14. og 21. april fik Bølling og Hanning kirker besøg af henholdsvis smagrad-, guld- og diamantkonfirmander. 
Der er mange dage, der glemmes og forsvinder i tidens rivende strøm, men heldigvis også dage, der ikke slettes 
af mindet. Konfirmationsdagen hører til blandt de uforglemmelige dage - det vidner de nævnte besøg om!
De tre konfirmandtræf tog alle deres begyndelse i kirken, hvor en lille konfirmandtale, konfirmandernes navne og 
skriftord blev læst op. Efterfølgende blev det til et besøg i konfirmandstuen, hvor man blev opdateret på, hvorledes 
sogne- og kirkelivet havde udviklet sig over år og dag.
Der har været mange positive tilkendegivelser på, at det var af værdi at mødes efter 50, 55 og 60 år.
Rækker Mølle pastorat ønsker tillykke med de mindeværdige dage og Guds velsignelse over kommende dage.
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I anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag 
inviterede Rækker Mølle pastorat den 4. maj på en tur 
til Kierkegaards København. Sognepræsten og Inger 
Dalgaard stod for alt det praktiske omkring turen og med 
støtte fra Firkløverweekend kunne turen afvikles til en 
fornuftig pris.
En forårsdag med høj solskin fra en skyfri himmel ventede 
de 32 tilmeldte. På turen til København blev der serveret 

formiddagskaffe og frokost, og sangbogen blev flittigt brugt - for ud over at det var dagen før fødselsdagen, var det 
også befrielsesdag. 
Kl. 13.30 ankom bussen til Kierkegaards plads ved Den sorte Diamant, hvor vi blev modtaget af Christian Steffensen, 
der helt og aldeles lignede fødselaren. To timers vandring gennem Kierkgaards København med stop og fortælling 
på de centrale steder fulgte nu. Byen var fyldt med forårsglade mennesker, så man skulle se sig for, for ikke at træde 
nogen over tæerne. En fantastisk byvandring blev det med Christian Steffensen, der undervejs fik københavnere til 
at standse op, når han med smuk og klar røst sang nogle af Kierkegaards yndlingssalmer.
Efter byvandringen var der mulighed for ”at gøre København” på egen hånd. Nogle valgte Nyhavn. Andre Den kongelige 
Porcelænsfabrik og endelig var der del, der gik i Tivoli, som bød på musik i stor stil og nyplantede forårsblomster.
Efter at alle selv havde sørget for aftensmaden gik turen atter hjemad, og sangbogen blev igen flittigt brugt .Kl. 22.30 
tog deltagerne afsked med hinanden efter en god og begivenhedsrig forårsdag i København.
JKH

Kierkegaard
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17.02.2013: Thomas Annæus Martin Jacobsen - Rødding/Finderup
29.03.2013: Svend Aage Hansen - Bølling/Bølling
15.04.2013: Elly Katrine Jakobsen - Videbæk/Hanning
14.04.2013: Gunnar Clausager Sørensen - Sædding/Sædding
20.04.2013: Ruth Jensen - Sædding/Sædding                         

12.05.2013 i Sædding Kirke: Kamma Rahbek Villadsen 
Stine Rahbek Nielsen og Christian Alkjærsig Villadsen

21.04.2013  i Sædding Kirke: Kristian Skifter Dhejne 
Lisa Skifter Nielsen og Henrik Dhejne Jørgensen

21.04.2013 i Sædding Kirke: Kamille Enggrob Bøgh 
Maria Nauersgaard Bøgh og Jesper Enggrob Nielsen

05.05.2013 i Sædding Kirke: William Tidemand Hansen
Maria Tidemand Hansen og Jon Stærmose Hansen
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Sognepræster:
Jens Kristian Holmgaard
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
Mail: jkh@km.dk

Flemming Harpøth Møller
Tlf: 2131 2696
Mail: fhm@km.dk

 

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

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

 

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

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 Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk

Bølling

Sædding

Hanning

Finderup
Pga. ferie er sidste frist for indlevering af stof til 
næste kirkeblad er 29. juli 2013. 
Stof kan sendes på mail til jkh@km.dk
Omdeling af næste kirkeblad sker fra 
27. - 28. august 2013

Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henven-
delse til sognepræsten, inden program fremsendes! 

Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

OBS! Indlevering af stof til næste kirkeblad!

Konfirmationer i 2014
Konfirmationerne i 2014 bliver 16. maj for konfirman-
der fra Bølling-Sædding og den 18. maj for konfirman-
der fra Hanning-Finderup. Der er naturligvis mulighed 
for at vælge den dato, der passer bedst. 
Konfirmandforberedelsen følger 2-årig forsøgsord-
ning, der er forhandlet på plads med skolerne i Skjern. 
Ordningen indebærer, at der indføres 3 hele dages 
konfirmandundervisning og almindelig morgentime-
undervisning fra efter efterårsferien til vinterferien.
Konfirmationsforberedelsen i 2013-14 tilbydes ons-
dag morgen i konfirmandstuen i Rækker Mølle fra 
8.15 til 9.20 i perioden fra efterårsferien til vinterferien. 
Heldagsundervisningen sker på følgende dage: Tors-
dag den 3/10 2013, fredag den 8/4 2014 og onsdag 
den 23/4 2014. 
Elever, der går på Rækker Mølle Skolen, vil modtage 
besked om indskrivning via skolen før sommerferien. 
Elever, der går på Friskolen i Skjern/Herborg og på 
Spjald Skole bedes rette henvendelse til sognepræ-
sten, hvis man ønsker at deltage i undervisningen i 
Rækker Mølle
Konfirmandlejren var aflyst i år, men genoptages i 
2014 sammen med Borris og Faster. Datoen for lejren 
bliver den 28. - 30. marts 2014.


