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I Ringkøbing Kirke har de et nyere alterbillede malet 
af Arne Haugen Sørensen. Det er fra 1996. Billedet 
er kunst i stærke farver. Måske er billedet inspireret 
af et vers fra en af Grundtvigs mange salmer – den, 
der hedder: Han, som på jorden bejler. 
I vers 3 hedder det:
Den hånd med bibelstaven 
os trøster i al nød, 
den lukker op Guds-haven 
for os i liv og død; 
engang den bryder gennem 
sky 
og vinker op fra graven 
vor krop med kjortel ny.

Billedet viser i alle tilfælde en 
par mægtige hænder, der tager 
et lille menneske og løfter det 
ud og op af graven.
Da Moses skulle tage afsked 
med Folket og velsigne det, 
bragte han et vidnesbyrd om 
Gud. Han sagde:
Der er ingen som Jeshuruns 
(Israels) Gud, der rider hen 
over himlen for at hjælpe dig; 
i sin højhed bor han i skyerne, 
Gud fra ældgammel tid. Men 
hernede er hans evige arme, 
(5 Mos 33,26-27)

Svend Rehling har skrevet en 
salme om de evige arme, der 
når helt herned. Salmen hed-
der ”Der stod i mit hjerte så 
streng en strid”. I sidste vers 
hedder det:
Men engang er vandringens tid  forbi,
og støvets dage er omme —
da ligger en tjener, som snart er fri,
og venter sin herres komme.
Da nynner mit hjerte — o salighed!
De evige arme når helt herned.

Jo, en måde at forkynde Gud på er at tale om hans 
hænder og hans hænders værk. Det vrimler da også 
med Guds hænder i Bibelen – Guds evige arme, der 
strækkes ud imod fjender, og som løftes til velsig-
nelse, som arbejder, som skriver, som rører, som 
favner …. ja, gør så meget af alt det, vi kan se, der 
kan gøres med hænder og fortælles med hænder.
Jeg kom til at tænkte på dette her, fordi vi efter påske 
hører om de mange vidner, der mødte den opstand-

ne. Et af vidnerne blev Thomas, kaldet Didymos – en 
af Jesu 12 disciple. Af uforklarlige grunde havde han 
misset en Gudstjeneste med den opstandne Jesus, 
som var kommet til de elleve. Jesus var gået igen-
nem den dør, de sad bag ved, og som var lukket så 
tæt og stærkt til, som kun menneskefrygt kan gøre 
det. Disciplene havde set den opstandne, og da de 
fortalte Thomas om det, sagde han, at det ville han 
kun tro på, hvis han selv fik det at se. Og så kom 
hænderne – både Thomas’ og den opstandnes. 

Thomas ville se Herrens hæn-
der, ja han ville med sine egne 
hænder røre ved Herrens hæn-
der, og vel at mærke skulle det 
være de hænder, han kendte 
og vidste havde navlemærker. 
Ellers duede det ikke. Guds 
evige arme – Guds hænder i 
verden, skulle være den kors-
fæstedes hænder. Hvis det 
var andre hænder, ville hans 
opstandelsestro ikke kendes 
ved dem. Det var de hænder, 
han kendte, som led og stred, 
han vil kende den opstandne 
på. Selv om Herren bebrejdede 
Thomas, at han ville se og røre, 
så tillod Han ham dog at gøre 
det. Thomasvidnesbyrdet, hvor 
lidet smigrende det end måtte 
være, kommer dog til at spille 
en afgørende rolle i den tidlige 
kirke. Der var nemlig folk, som 
ville dreje troen bort fra troen 
på kødets opstandelse, og som 
hævdede, at Jesus aldrig var 
død på et kors.

Den opstandne Jesus, Thomas mødte, var den 
korsfæstede Jesus. Og han rørte ved hans nagle-
mærkede hænder.
Guds evige hænder i verden – ja, det er Jesu hæn-
der – den korsfæstedes hænder, med mærker efter 
striden – den strid, hvis mål er: At 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 de hænder – Herrens hænder – vi dagligt skal 
befale vort liv i og lægge vort liv i. Da vil de hænder 
også en dag løfte os ud af vor grav.
JH

Eftertanker fremkaldt af påskens budskab om Jesu død og opstandelse
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Afskedsgave til Jens Kristian Holmgaard
Hvis man ønsker at være med til en fælles afskedsgave, kan kr. 50,- pr. person 

overføres til 7780-1923333.
  HUSK som tekst til modtager at påføre gavegivers navn. 

Har man ikke mulighed for dette, kan pengene afleveres i en lukket kuvert  til Inger 
Dalgaard-Jensen, Tingbakken 5, Hanning eller 

Else Skovgaard, Bavnehøj 21, Bølling. 
Senest den 15. august

Menighedsrådet

Sognepræsten i Rækker Mølle får sin frihed!

Sognepræst Jens Kristian Holmgaard har søgt sin afsked hos Kirkeministeriet og fået denne 
bevilget pr. 30. september 2014. Holmgaard har nået den alder, hvor han kan gå på pension, 
og han vil nu gerne have mere tid til sine fritidsinteresser og sin familie. 
Kirsten & Jens Kristian er flyttet fra præstegården i Rækker Mølle, men sognepræsten vil 
selvfølgelig stadig være at træffe på telefonen og kontoret indtil 30.09 - lige bortset fra de 
uger, hvor han afholder sin ferie. 
Menighedsrådet har så den spændende opgave, sammen med biskoppen at søge og finde 
en ny sognepræst til Rækker Mølle Pastorat - altså til at passe kirkerne i Bølling, Finderup, 
Hanning og Sædding. 
Flemming Harpøth Møller vil uændret være ansat som deltidspræst i Rækker Mølle.  
Stillingen blev opslået i Præsteforeningens blad i maj måned, så hvis alt går vel, vil den nye 
sognepræst være fundet inden sommerferien og klar til at starte i jobbet pr. 1. oktober.
Den nye biskop i Ribe Stift, Elof Vestergaard, leder Rækker Mølle Menighedsråd gennem 
hele forløbet. Præstegården i Rækker Mølle er kun 5 år gammel, så efter et par penselstrøg, 
vil den være klar til indflytning.
Jens Kristian Holmgaard holder sin afskedsprædiken på sportspladsen i Rækker Mølle den 
24. august. Dette foregår helt naturligt i forbindelse med 4-kløverweekendens gudstjeneste.
Menighedsrådet

Afskedsreception

for Jens Kristian Holmgaard
Søndag den 24. august

fra kl. ca. 11 til 14.00

Umiddelbart efter afskedsprædikenen ved Firkløvergudstjenesten, 
inviterer menighedsrådet til reception i Minihallen i Rækker Mølle.

Jens Kristian ønsker en afslappet og uhøjtidelig afsked. 
Kl. 13.00 bliver mikrofonen tændt, så der er mulighed for at bringe en hilsen m.v.

 Enhver er hjertelig velkommen
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   IM i BØLLING & SÆDDING

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

JUNI
 5. Grundlovsmøde på Rækker Møllegården 
  v/ Ruth Kristensen (kendt fra soldaterhjem)  
  Kirkekoret medvirker. Mødet starter med kaffe  
  kl 14.30
 11. Samtalemøde hos Eva og Jens Jørgen Larsen  
  Damslundvej 12
 25. Samtalemøde hos Lisbeth og Jens Lykke
  Jensen Boelvej 4
JULI 
 2. Udflugt til ??? 
  Afg. Sædding missionshus kl.17.30
 18. - 26. Husk bibelcamping på Holmsborg...
  God ferie
AUGUST
 13. Spisning kl.18.30 hos Kis og Hans Peder Boel,
  Damslundvej 10. Samtalemøde efter spisning
 19. Bibelkursus i Troldhede missionshus 
  v/ Robert Enevoldsen Thyborøn
 20. Bibelkursus i Sædding missionshus 
  v/ Henri Jensen Silkeborg 
  Emne: Gud – Hellig – Herlig
 27. Samtalemøde hos Elsebeth og Niels Pedersen
  Sæddingvej 31   FAMILIE OG SAMFUND

JUNI
 23.  Sankt Hans på Møllegården kl. 18.30
  Tilmelding til Maria 97362158 inden 18. juni.
  Se annonce i dagspressen.
AUGUST
 12. Aftentur til ”Cafe Tankefryd” i Brande med 
  spisning kl. 18.30. Afgang fra Møllegården 
  kl. 17.30. Tilmelding til Anne Mette på tlf.
  9736 2424 inden 7. august

   LM I SÆDDING

Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771

JUNI 
 1. Årsmøde på Sædding Efterskole
 8. 13.00 ved Christian Haahr Andersen
 11. Bibelkredse
 22. 10.30 ved Jakob Breum Mogensen
JULI
  Ingen møder
AUGUST
 3. 10.30 ved Eigild Ditlevsen
 13. Bedemøde kl 19.30
 17. 13.00 missionsmøde 
  ved Agnes og Carsten Rahbech
 27. Bibelkredse
 31. 10.30 ved Jens Schmidt

   KFUM&KFUK VOKSEN- OG FAMILIEARBEJDET

Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

JUNI
 3. Bibeltime hos Hans og Vita Fyrstenborg
 13. Sommerafslutning ved 
  Susanne/Simon og Inge/Ove
 17. Bibeltime hos Ingeborg og Peter
JULI 
 18. - 26. juli Bibelcamping på Holmsborg
AUGUST
 15. Sommeropstart ved Jens/Jonna og 
  Else Maria/Jens Henning
 19. Bibeltime hos Gitte og Jens Landting
 24. 4 kløvergudstjeneste

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

Aktivitetskalender
   LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)

Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398

JUNI
 3.  Studie hos Jens Christian og Ester Larsen,
  Egerisvej 30
 10.  Bibeltime hos Svend Åge og Heidi Plauborg,
  Sæddingvej 20
 17. Praystations og lovsang i 
  Astrup Forsamlingshus
 24. Bibeltime hos Orla og Anni Pedersen,
  Videbækvej 22
JULI
 1. Sommerferieprogram
 8. Sommerferieprogram
 15. Sommerferieprogram
 22. Sommerferieprogram
 29. Sommerferieprogram
AUGUST
 5. Sommerferieprogram
 12. Sommerferieprogram 
 19. Bibeltime v. Leif Kofoed hos Kaj og Lone
  Christensen, Holstebrovej 85
 26. Studie hos Søren og Karen Marie Vestergård,
  Sæddingvej 21
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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 hveran-
den 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

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.

Fredag den 18. juli
Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande
”Gud - du overrasker mig!”

Lørdag den 19. juli
Marianne og Wessam Villekjær Youssef, Århus
”Kristen i Ægypten - mellem håb og mareridt!”

Søndag den 20. juli
Pastor Jakob Nielsen og kommunikationssekretær 
Arne Hougård, Voel
”Magten og mig - en aften i magtens tegn.”

Mandag den 21. juli
Familieaften v. pastor Ole Rasmussen, Gjellerup

Tirsdag den 22. juli
Undervisningskonsulent Sidsel Svensson, Bibelselskabet.
”Verdens vigtigste bog til verdens største folk.”

Onsdag den 23. juli
Tidligere sognepræst Jens Arne Skjøtt, Århus
”Kan - eller skal vi altid tilgive?”

Torsdag den 24. juli
Sogne- og indvandrerpræst Niels N. Eriksen, København
”Sig mig dit navn.”

Fredag den 25. juli
Koncertaften med Betty og Peter Arendt, Haslev

Aftenmøder
Aftenmøderne afholdes i det store telt 

og begynder alle aftener kl. 19.30

Bølling & Sædding

Tilmelding og info 
hos:
Reimer Pedersen 
Tlf: 2912 1261

Husk kræmmermarked på 
Rækker Møllegaarden

28. juni fra kl. 9 - 16
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   LM i FINDERUP

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

JUNI
 1. Årsmøde på Sædding Efterskole 
 12. Midsommerfest på Finderup Efterskole
 17. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen
 19. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
 22. Kl.14.30. ”Sct. Hansfest” hos 
  Kaj Christensen v/ Erik Mostrup  
JULI
 1. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
 3. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
 10. Fælles bibelkreds hos Niels J. Dideriksen 
 31. Fælles bibelkreds hos Erling Christensen
AUGUST
 7.  Møde i missionshuset v/Jakob Br. Mogensen
 16. Samfundsdag på Skjernvej 16
  v/ Jørgen Enevoldsen
 19. Bibelkreds 1 hos Tove Korsgaard
 21. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
 29.  Møde i missionshuset v/ Elvin Sig Jensen

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

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

JUNI
 3. Bibeltime hos Jensine & Frederik Gråkjær 
  ved Bjarne Lindgren. Joh 14, 15-21
 12. Midsommerfest på Finderup Efterskole 
  kl. 19.00
 17. Bibeltime hos Bodil og Samuel Boel. 
  Luk 12,13-21 
 19. Teltuge i Videbæk
 20. Teltuge i Videbæk - årsmøde
 21. Teltuge i Videbæk - årsmøde
 22. Teltuge i Videbæk - årsmøde
 23. Teltuge i Videbæk - årsmøde
 24. Teltuge i Videbæk
 25. Teltuge i Videbæk
JULI 
 18. - 26. Holmsborg 
 29. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus  
  Matt 10, 24-31
AUGUST
 4. Spjald-møde ved Peter Wind, Farup 
 5. Spjald-møde ved 
  Svend Erik Petersen, Ringkøbing 
 6. Spjald-møde ved 
  Svend Erik Petersen, Ringkøbing
 7. Spjald-møde ved 
  Karsten Korsholm Poulsen, Børkop 
 8. Spjald-møde ved 
  Karsten Korsholm Poulsen, Børkop 
 12. Bibeltime hos Harald Larsen. Luk 12,32-48 
 19. Minibibelkursus i Troldhede 
  ved Henri Jensen 
 20. Minibibelkursus i Sædding 
  ved Robert Enevoldsen 
 26. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen
  Luk 7,36-50

  FINDERUP PENSIONISTFORENING

Finderup pensionist forening
arrangerer en udflugt den 12. juni.
Afgang fra Kirkepladsen kl.10.00
Vi kører gennem Borrislejren til 
Hjedding gamle Andelsmejeri.

Derefter til Hodde Kro, 
hvor vi spiser middagsmad (Wienerschitzel).

Efterfølgende går turen til Søby Brunkulslejer, 
hvor vi også drikker kaffe.

Hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Pris 160 kr. for middagsmad og entré.

Alle, som har lyst til at komme med, er velkommen.
Tilmelding senest den 1. juni til:

Eigil: 9736 1145
Rigmor: 5192 0624

Niels: 9736 1149 / 2477 3558

Aktivitetskalender

   BEDEMØDER

Alle er hjertelig velkommen!
Kl. 20.00

JUNI
 4. Hos Ingrid og Jens Thomsen
AUGUST
 20. Hos Karen Hansen
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   IM HANNING

Kontaktperson:  Erik Nielsen tlf. 97 35 11 62
Hvis andet ikke er oplyst, holdes møderne i Hanning 
Missionshus. Hvis andet ikke er oplyst, begynder 
arrangementerne kl. 19.30

JUNI
 9. Udflugt sammen med Finderup IM. 
  Se program overfor
 12. Sangaften
 20. – 22. Årsmødefestival på 
  Mørkholt Strand Camping
 23. Sankt Hans Aften hos Dorete og Peter   
  Holstebrovej 102
JULI
 18. – 26. Holmsborg Bibelcamping
AUGUST
 14. Opstartsmøde v/lokale kræfter
 19. Bibelskole i Troldhede v/Henri Alex Jensen,  
  Silkeborg
 20. Bibelskole i Sædding v/Robert Enevoldsen,  
  Thyborøn
 28. Samtalemøde hos Anna Laursen

Hanning & Finderup

Sponsor-
weekend

Fantastisk sponsorweekend hos KFUM-Spejderne den 26. april
Børnene cyklede ca. 30.000 kr. ind, efter at de dygtigt havde fundet sponsorer til deres løb. Det største beløb nogen-
sinde til dette arrangement! Efterfølgende afholdt grupperådet generalforsamling sammen med forældrene med kaffe 
og kage. Charlotte Ruby og Ole Dransfeldt kunne berette om et godt år med børnene, og at gruppen havde fremgang 
i medlemmer. Økonomien var OK. 2013 gav i overskud et rundt 0, men der var i årets løb også afholdt ekstraordinære 
udgifter til vedligeholdelse (bl.a. Maling af spejderhuset). Set i dette lys er resultat meget tilfredsstillende.
Efterfølgende blev børnene og lederne i spejderhuset og havde mange aktiviteter resten af weekenden - og i godt 
vejr! En succesfuld spejderweekend igen i år. (Tekst og billede: Hans Dalgaard)
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TANzANIAAFTEN PÅ SÆDDING EFTERSKOLE 
MED KNUD ELMO KNUDSEN!

Knud Elmo Knudsen, der er udsendt af Brødremenigheden 
som missionær i Kipili i Tanzania, hører bestemt ikke til de 
naive. Han ved om nogen, hvad kristendommen er oppe 
imod på de kanter. Den 26. februar havde Peder Bork 
Sørensen inviteret til møde med Knud Elmo Knudsen på 
Sædding Efterskole.

Den 26. februar inviterede Peder Bork Sørensen til ydre 
missionsmøde på Sædding Efterskole. Baggrunden for 
mødet var den ild, der blev tændt i ham efter et besøg i 
Kipili, hvor datteren, Cicilie Bork Sørensen havde virket 
som volontør. Arrangementet, der havde tilslutning fra en 
bred kreds af missionsvenner, talte ca. 150.
Peder Bork Sørensen bød deltagerne velkommen med 
missionsbefalingens ord.  
Efterfølgende fik volontørerne, Cicilie og Søren Morthorst 
Jensen ordet. Gennem ord og billeder, der blev givet 
under overskriften: ”En rejse for livet”, fortalte de om de-
res oplevelser i Kipili. Lige så stærkt, som oplevelserne 
i Kipili havde virket på dem, virkede de på tilhørerne. 
Mission er i grunden meget lavpraktisk - så Søren havde 
sørget for solenergi til et hus, en trappe og en have, og 
Cicilie havde arbejdet med at give førskoleafrikanerne 
sprogkompetencer. Til udbyttet af turen hørte også, at de 
havde lært sig tålmodighed – for det er en nødvendighed 
for at begå sig i Afrika.
Kristen mission knytter ofte til ved Fadervors bøn: Giv os 
i dag vort daglige brød. Med Luthers katekismeforklaring 
er det daglige brød et stort brød. Mangt og meget omfatter 
det og alt for mange af verdens børn sulter og hungrer 
efter livets brød. Cicilie og Søren havde også taget del i 
søndagens gudstjeneste. Deres vurdering af forkyndelsen 
var, at den ofte ikke nåede længere end til at forkynde 
Loven. Evangeliet udeblev.

Efterfølgende fortalte missionær, Knud Elmo Knudsen om 
arbejdet i Kipili. Arbejdet blev grundlagt i 1990 af Jørgen 
Bøytler og omfatter i dag: Uddannelse, evangelisation, 
sundhedsarbejde og hjælpearbejde blandt børn.
Kipili ligger ved Tanganyikasøen, og ved hjælp af et skib 
indrettet med en mindre sundhedsklinik besøges 29 lands-
byer langs søen 4 gange om året. I Kipili drives også et 
hjem for forældreløse børn – Peters House.
Efter at der er kommet mere stabile forhold i Kongo, er 
man også begyndt at drive mission dér. Der er allerede 
15 menigheder med 1500 medlemmer.
Vidensniveauet i skolesystemet er ikke højt og baserer sig 
på udenadslære. Eleverne er ikke i stand til at anvende 
deres viden. Knud Elmo fortalte i den sammenhæng en 
succeshistorie. Et af de forældreløse børn havde man 
faktisk hjulpet til at få en uddannelse som jurist, og han 
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havde valgt at vende tilbage til Kipili og bruge sin uddan-
nelse dér.
Knud Elmo omtalte også et nyt volontørprojekt, AA13, 
hvor volontørgrupper tager ud til en landsby i 10 dage og 
yder hjælp af forskellig art. Arbejdet drives i samarbejde 
med Africa InTouch.
Omkring forkyndelsen forklarede Knud Elmo, at kri-
stendommen nok er ankommet til Afrika, men endnu er 
Kristus det ikke. Med det mente han bl.a., at den teologi, 
der drives, er den såkaldte herlighedsteologi, som for-
kynder at Guds velsignelse står i et direkte forhold til et 
menneskes gaver til kirken. Ligeledes pegede han på, at 
kærlighed er et ukendt begreb - også i forholdet mellem 
forældre og børn. 
Mange og store opgaver er der at tage fat på, og Knud 
Elmo har ganske enkelt viet sit liv til at løse dem. Han gør 
det med en styrke, der viser, at Guds ånd virker med – for 
væksten er stor.

Erik Baun, generalsekretær i BDM, fortalte om den hjælp, 
der pt. er brug for i form af økonomisk støtte og maskiner 
til håndværkerskolen i Kipili. Erik Baun afsluttede aftenen 
med at fortælle om, hvorledes han som ung mødte Jesus. 
Han knyttede til ved apostlen Peters møde med Jesus på 
en strandbred ved Tiberiassøen. Jesus mødte Peter med 
spørgsmålet: Elsker du mig, Peter? Et møde med Jesus 
og kærligheden til ham søger man at give mennesker, der 
bor langs Tanganyikasøens bred.
En inspirerende aften blev det i selskab med Knud Elmo 
og de to volontører, som viste kirken i mission. En stor tak 
til Peder Bork Sørensen for initiativet.
JH
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Kirke og menighed er ikke bare noget, vi er om sønda-
gen - kirken har også hverdagstøj! Det prøver jeg at vise 
konfirmanderne ved at arrangere en heldagstur til Hol-
stebro. Turen bragte os til et besøg i Kirkens Korshærs 
Varmestue, som tilbyder ensomme, hjemløse og folk med 
misbrugsproblemer et sted, hvor de kan få et måltid mad i 
et åbent fællesskab. Konfirmanderne fik fortalt om Kirkens 
Korshærs arbejde af en af de ansatte i varmestuen.

Et besøg på Egekirkegården og krematoriet hører også 
med til det at kende til kirkens hverdagstøj.
Folkekirken, som pt. står for begravelsesvæsenet i Dan-
mark, spiller oftest en rolle omkring et dødsfald. Konfir-
manderne 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 indføring i 
begravelsesskikke i Danmark - og spørgelysten var stor.

Her, hvor vi bor og bygger, ligger kirkerne isolerede og er 
mest til søndagsbrug. I Holstebro besøgte vi Nørrelands-
kirken, 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. Do-
nalds, der helt i stil med den gamle tradition om, at kirke og 
gæstgiveri er naboer, ligger overfor Nørrelandskirken.
JH
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Så er det tid at sige tak til alle de medvirkende ved denne 
forberedelse til kirkens største højtid – påsken.
Et af mine sognebørn sagde engang til mig, at vedkom-
mende ikke mente, at det kunne blive påske i sind og hjerte 
uden denne aften med påsketoner. Jeg tilslutter mig og 
er overbevist om, at mange kan følge mig.
I år afholdes ”påsketoner” på en søndag, der har en salme/
hymne som evangelium. Det er Mariæ Bebudelsesdag, 
og vi synger med hende lovsang for Guds underfulde 
indgriben med inkarnationen – Guds menneskevordelse 
i Jesus Kristus ved Helligåndens kraft. 
Hendes hymne gør en ny sangs søndag, og det passer 
så fint med al den dejlige sang og musik, vi modtaget – ja, 
al den åndelige leg vi har taget del i. 
Når vi synger så meget i kirken, at vi ligefrem kalder vor 
gudstjenesteordning for en salmesangsgudstjeneste, 
hænger det sammen med vor kirkefader Luther. Det var 
ham, der fik indført menighedens salmesang i Gudstje-
nesten og gjorde det meget bevidst. 
Engang blev en af de fyrster, der var imod reformationen, 
spurgt, hvilke af Luthers mange skrifter han frygtede 
mest? Han svarede, at det var den lille bog med Luthers 
salmer. Og sandt er det, at fyrsten havde grund til at frygte 
sangens og salmens våben, for det er et af de stærkeste, 

menigheden er givet - og ikke blot til at forsvare sig ved, 
men også til at opbygges i troen ved.
Tak siger vi alle af hjertet for jeres beredelse af vore sind 
til påskefesten. En anmeldelse af påsketoner kunne gives 
ved himlens stjerner, og dem får I fem af, men den kunne 
også gives med et ord fra Marias lovsang – ordet: fryd. Det 
var en fryd, at lægge øre til jeres sang og musik – ja det 
hele gav den samme rørelse i os, som Maria oplevede ved 
berøringen med Guds Ånd. Hun reagerede med ordene:  
Min ånd fryder sig over Gud min frelser.
Tak og ønsket om Guds fred og en velsignet påske til 
alle. 
JH

Søndag den 6. april blev der traditionen tro afholdt ”Påsketoner” i Hanning kirke. Årets version blev i en XXL-
udgave, idet Kirkekoret havde fået hjælp fra ELM-koret fra Skjern. Dertil var der også solistoptræden af Cecilie Bork 
Sørensen på tværfløjte. De medvirkende var: Kirkekoret/ Anette Kjærgaard - ELM-koret/ Allan Clausen - Cecilie 
Bork Sørensen (Tværfløjte) - Birgitte Fromsgaard (Klaver) - Klaus Bredtoft (Bas) og Henrik West (Orgel).
Årets påsketoner blev på alle måder en fornem optakt til påskehøjtiden. De medvirkende sang, spillede og læste 
påsketekster, så det var en fryd. Efter koncerten inviterede menighedsrådet tilhørerne på kaffe og kage. En fin 
aften i Hanning kirke. JH

Præsten afsluttede aftenen med ordene:
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Du er dig, og du du’r
Du er dig, og du du´r
Du er dig, og du du´r 
Ja, du passer perfekt i Guds plan.

Hver anden onsdag kan man høre glade børnestemmer, 
der synger denne sang i missionshuset i Sædding. 

Vi er til børneklub, og linjerne er fra omkvædet i vores 
opstartssang, som vi synger, mens vi laver diverse fagter 
til.

Børneklubben er for alle børn i børnehavealderen, og pt. 
har vi nogle, som synes, det er så hyggeligt, at de også 
er med, selvom de går i 0.kl. 

Vi er en lille børneklub, som mødes hver anden onsdag 
kl. 15.30 – 16.30 (i alle lige uger).
Vi henter børnene i børnehaven og kører dem til missi-
onhuset, hvor de så bliver hentet, når det er slut. Selvom 
det kun er en time, kan vi nå rigtig meget. 

Vi synger altid lidt sammen, og derefter er der ca 10 min. 
med historier fra Bibelen. Det varierer meget, hvorledes 
vi formidler historierne, men Lego Friends figurer, dublo-
klodser, drama eller andet er altid en del af det. 

Så spiser vi lidt frugt, mens der livligt bliver snakket og gri-
net. Derefter er det meget forskelligt, hvad vi laver. Enten 
leger vi, spiller spil, laver kreative ting, tegner eller andet, 
alt efter hvilke børn der pt. er i klubben. Lige i øjeblikket 

elsker vi at lege gemmeleg, ”hale tag fat” og ”fangeleg.” 
Men det har også været rigtig hyggeligt at male og puste 
æg ud til påske. 

Alle er velkomne! Det er gratis, og der er altid plads til 
flere.  
Yderligere information kan fås hos:
Berit Kronborg (29905827) eller 
Randi Bredtoft (30318270) 

Hyggelig børneklub i Sædding
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Øverste række fra venstre: Ove Sandfeld Nielsen - Kristian Jakobsen - Kaj Ove Søe - Aage Mølby - Jens Peder Søe - Poul Frederik 
Kjærgaard Nielsen
Mellemste række fra venstre: Hans Arnbjerg - Evald Bernhard Kirkegaard Holm Nielsen - Jens Peder Pedersen - Erling Nielsen - Jens 
Jakob Kirkegaard Sørensen - Jakob Bæksgaard Slot
Nederste række fra venstre: Kirsten Elisabeth Østergaard Madsen - Aase Henriksen - Hanne Jacobsen - Inger Elisabeth Dalgaard 
- Lissa Vera Mathiasen - Gerda Mathiasen (Meta Jensen ikke med på billedet)

Øverste række fra venstre: Ove Sandfeld Nielsen - Kristian Jakobsen - Aage Mølby - Poul Frederik Kjærgaard Nielsen
Mellemste række fra venstre: Evald Bernhard Kirkegaard Holm Nielsen - Jens Jakob Kirkegaard Sørensen - Jakob Bæksgaard Slot, 
Meta Jensen
Nederste række fra venstre: Kirsten Elisabeth Østergaard Madsen - Aase Henriksen - Hanne Jacobsen - Inger Elisabeth Dalgaard 
- Lissa Vera Mathiasen - Gerda Mathiasen

Den 3. maj havde guldkonfirman-
der fra Hanning sat hinanden 
stævne. De blev konfirmeret den 
19. april 1964 af pastor Arnbjerg.
De mødtes til morgenkaffe hos 
Poul Nielsen og fik taget fat på at 
opfriske minder fra skoletiden og 
konfirmationen. 
Efterfølgende tog de til Hanning 
kirke, hvor sognepræsten holdt 
guldkonfirmation og genopfriske-
de deres konfirmationsord. Mid-
dagen blev spist på Bryghuset.
To på holdet lever ikke mere, og 
en enkelt var bortrejst.
Meta Jensen var ikke med på 
konfirmandbilledet pga. sygdom; 
men var frisk og rask 50 år efter og 
nåede med på guldfotoet.
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Gudstjenestelisten
Juni  Bølling Sædding Juni                  Hanning Finderup
  1. 6. s. e. påske ingen 10.30   1. 6. s. e. påske 9.00 9.00
  8. Pinsedag 10.30 9.00   8. Pinsedag 10.30 9.00
  9. 2. Pinsedag 14.00 ingen   9. 2. Pinsedag ingen 9.00
15. Trinitatis ingen 10.30 15. Trinitatis 9.00 ingen
22. 1. s. e. trinitatis 9.00 ingen 22. 1. s. e. trinitatis ingen 10.30
29. 2. s. e. trinitatis 9.00 9.00 29. 2. s. e. trinitatis 10.30 ingen
Juli  Bølling Sædding Juli  Hanning Finderup
  6. 3. s. e. trinitatis ingen 10.30   6. 3. s. e. trinitatis ingen 9.00
13. 4. s. e. trinitatis 10.30 ingen 13. 4. s. e. trinitatis 9.00 ingen
20. 5. s. e. trinitatis ingen 9.00 20. 5. s. e. trinitatis ingen 10.30
27. 6. s. e. trinitatis 9.00 ingen 27. 6. s. e. trinitatis 10.30 ingen
August Bølling Sædding August Hanning Finderup
  3. 7. s. e. trinitatis ingen 10.30   3. 7. s. e. trinitatis ingen 9.00
10. 8. s. e. trinitatis 19.30 ingen 10. 8. s. e. trinitatis 9.00 ingen
17. 9. s. e. trinitatis ingen 9.00 17. 9. s. e. trinitatis ingen 10.30
22. Fredag ingen 21.00 Fredag ingen ingen
24. 10. s. e. trinitatis ingen ingen 24. 10. s. e. trinitatis ingen ingen
31. 11. s. e. trinitatis 9.00 ingen 31. 11. s. e. trinitatis 10.30 ingen

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Pilgrimsvandring

A

Flemming H. Møller

Grundlovsmøde

Torsdag den 5. juni kl. 14.30 indbyder Rækker Mølle-
gaarden og Indre Mission i Sædding til grundlovsfest 
på Rækker Møllegaarden. 
Grundlovstalen holdes af Ruth Kristensen (kendt fra 
soldaterhjem). Kirkekoret medvirker. Mødet starter med 
kaffe. Velkommen!

Grundlovsfest på Rækker Møllegaarden
Torsdag den 5. juni kl. 14.30
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10. 8. s. e. trinitatis 19.30 ingen 10. 8. s. e. trinitatis 9.00 ingen
17. 9. s. e. trinitatis ingen 9.00 17. 9. s. e. trinitatis ingen 10.30
22. Fredag ingen 21.00 Fredag ingen ingen
24. 10. s. e. trinitatis ingen ingen 24. 10. s. e. trinitatis ingen ingen
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Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

4kløverguds-
tjeneste på 

Rækker Mølle 
stadion!

Sognepræst Jens 
Holmgaard holder 
afskedsgudstjene-
ste kl. 10. 

Efterfølgende indby-
der menighedsrådet 
til afskedsreception. 
(Se under meddelel-
ser fra menigheds-
rådet).

A Betyder at der 
holdes altergang 

ved ikke-højmesser.
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Fredag den 14. marts havde Finderup Efterskole 
inviteret naboer og venner af huset til elevernes dra-
maforestilling: ”Dødningemessen”. Eleverne havde 
brugt en uge på at få stablet forestillingen på benene, 
og resultatet stod til fulde mål med anstrengelserne. 
Det blev en imponerende flot forestilling, som lærer 
og elever kan være stolte af.
Små 100 naboer og venner havde taget imod invita-
tionen, heriblandt elever fra et par andre skoler.

Lærer, Birgitte Iversen, bød velkommen og fortalte 
kort om forberedelserne og om handlingen i årets 
dramastykke. Dødningemessen er titlen på en un-
gdomsbog skrevet af Svend Erik Sørensen. Han 
boede i 1970’erne meget tæt på nogle udgravninger, 
der blev foretaget i Odense. Man afdækkede en stor 
gravplads for spedalske fra 1300-tallet. Blandt de 
godt 2000 skeletter var der også børn – raske børn! 
De arkæologiske fund inspirerede Svend Erik Sø-
rensen til ungdomsbogen, ”Dødninge-messen”.

Dramaet fortæller gennem drengen Peder om, 
hvorledes de spedalske af frygt for smittefare blev 
isoleret i såkaldte Skt. Jørgensgårde. Når en person 
havde fået konstateret sygdommen, blev der holdt 
en rituel begravelseshandling, inden den spedalske 

blev sendt til endestationen – en Skt. Jørgensgård. 
Peter er ikke smittet, men vælger at følge sin far til 
Skt. Jørgensgården. Her oplever han de kummer-
lige kår, hvorunder de spedalske henlever deres 
sidste tid. Den sidste tid forsødes bestemt ikke 
af ”Ridesvenden”, der med hård hånd styrer livet 
i Skt. Jørgensgården. Peder vælger sammen med 
bygmesterdatteren Inge og en gøgler at flygte.
Kort sagt: Historien rummer det helt store drama, 
som eleverne evnede at forløse i en flot forestilling. 
Scenografien gjorde brug af alle de effekter, som 
ny teknik muliggør, og eleverne havde helt styr på 
billeder, lys og lyd. Imponerende!

Der var indlagt flere sange i dramaet, og der var styr 
på musikken. Et stort indtryk gjorde sangen ”Stille 
i verden” med tekst af Peter og Anders og Lund 
Madsen og med musik af Kim Larsen.

Efter forestillingen takkede Birgitte Iversen de 
mange medvirkende og kunne konkludere, at enhver 
nok kunne forstå, hvorfor det bare var skønt at være 
lærer på Finderup Efterskole.
Flot forestilling, der får fem stjerne, og som senere 
på dagen blev opført for elevernes forældre.
JH

Dødningemessen
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Dødningemessen

Søndag den 2. marts 2014 indbød Finderup Borgerforening til fastelavnsfest. Arrangementet begyndte i Finderup 
kirke med fastlavnsgudstjeneste. Gudstjenesten satte fokus på fasten og dens sammenhæng med Jesu dåb og 
fristelse. En del børn deltog udklædte i gudstjenesten. Efter gudstjenesten inviterede Borgerforeningen til tønde-
slagning i Forsamlingshuset. Arrangørerne have ophængt to tønder – en for børn fra førskolealderen til 2. klasse, 
og en for de større børn.
Gitte Frost Andersen bød de 55 deltagere velkommen og satte tøndeslagningen i gang. Tønden for de mindre 
børn blev hurtigt slået ned, hvorimod de 5 fem større børn havde problemer med deres tønde. På et tidspunkt 
måtte et par voksne hjælpe til med at få gjort tønden mør og efter mange slag fra de ivrige tøndeslagere lykkedes 
det at finde en kattekonge og dronning.
Kattekonge og – dronning for de små blev: Simon og Smilla. Hos de store blev det Ditte og Claes.
Borgerforeningen havde dækket fine fastelavnsborde og serverede naturligvis fastelavnsboller. Under kaffen blev 
der holdt afstemning om de bedst udklædte.  Valget faldt på: Caroline, Ellen og Smilla.
Et fint arrangement med god deltagelse. Godt gået! JH
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Søndag den 2. marts 2014 indbød menigheds-
rådet til fastelavnsfest. Arrangementet begyndte 
i Sædding kirke med fastlavnsgudstjeneste. 
Gudstjenesten satte fokus på fasten og dens sam-
menhæng med Jesu dåb og fristelse. En del børn 
deltog udklædte i gudstjenesten. Efter gudstjene-
sten inviterede menighedsrådet til tøndeslagning 
i Forsamlingshuset. Arrangørerne have ophængt 
en tønde, som de fint udklædte børn slog løs på, 
så det rungede med en styrke, der vist forskræk-
kede nogle af de mindste børn.

Kattekonge og -dronning blev: Melina og Mikkel.
Efterfølgende bød menighedsrådet de 30 delta-
gere på pølser og fastelavnsboller.

Et fint arrangement. Godt gået! JH
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Fastelavn i Hanning
Søndag den 2. marts 2014 indbød Borgerfor-
eningen og Menighedsrådet til fastelavnsfest. 
Arrangementet begyndte i Hanning kirke med 
fastlavnsgudstjeneste. En del børn deltog ud-
klædte i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviterede arrangørerne til 
tøndeslagning på Tingager. Tingager er overtaget 
af Ole Jakobsen, som glædede sig over at kunne 
tilbyde de perfekte rammer til et fastelavnsar-
rangement.
Efter kåring af kattekonger, -dronninger og bedst 
udklædte, bød arrangørerne de 50 deltagere på 
kaffe og fastelavnsboller.
Et fint arrangement. Godt gået!
Foto og tekst: Hans Dalgaard
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Lørdag den 15. marts 2014 kulminerede de mange forbe-
redelser til Revyen 2014 i en mega-fest i Rækker Mølle 
Hallen. 420 havde købt billet til arrangementet. Der blev 
ikke blot indbudt til revy, men også til stor revymiddag og 
efterfølgende dans.
Til et lokalområdes sammenhængskraft hører ildsjæle. I til-
fældet Revyen 2014, må jeg indrømme, at ordet ”ildsjæle” 
måske er at skyde under målet, for arrangementets stør-
relse taget i betragtning, er det ikke for stort at tale om 
”brandsjæle”. Der er virkelig tale om et arrangement, der 
kræver, at mange brænder for at gøre noget for at styrke 
det lokale sammenhold.
Kl. 18 gik de 420 revygæster til brods. Bordene var pyn-
tede med fine dekorationer. Ellen Danielsen og Birtha Hvid 
havde udfoldet ekstraordinær kreativitet. Af en træstup, 
roser og en sko havde de skabt indbydende bordpynt. 
Revymenuen tog Margit Hansen sig af, og den gav helt 
bestemt appetit og energi til resten af aftenen. Desser-
ten – eller rettere - en symfoni af desserter blev leveret 
af frivillige.
Efter revymiddagen, hvor alt bare klappede, var det blevet 
revytid. Revyen indledtes med en præsentation af ”penge-
ynglernes” resultater. Revyudvalget havde sat sig et mål 
om ”at revyen ikke blot skulle være til lyst”, men også til 
gavn for lokalområdets mange aktiviteter. Pengeynglerne 
var blevet udstyret med et strudseæg, som de gennem 
forskellige aktiviteter havde fået til opgave at få udruget. 
Christian Sørensen og Kjeld Askjær stod for den muntre 
præsentation af pengeynglernes imponerende indsats. 
Gennem forskellige aktiviteter og sponsorater var det 
lykkedes ”ynglerne” at levere et tilskud til revyen på ikke 
mindre end 88.000 kr.
Revyen 2014 havde fået titlen: ”- så behøver du kun at 
handle eet sted!” Revyer har vel deres berettigelse i og 
med, at de har en brod, som stikker – ikke nødvendigvis 

 HELE HOLDET

 GULDÆG

 PASTOREN

 BRANDSJÆLE
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giftigt, men på en måde, så alt selvhøjtidelighed skræl-
les væk, og vi ser og modtager os selv i et smil. Og sagt 
således er der allerede gået noget Kierkegaard i referatet, 
og det glædede referenten, at Søren K. også fik en plads 
i revyen.
Naboens græsplæne er som bekendt altid grønnere, og 
derfor overser man let sin egen. Det er naturligvis også 
en fristelse at lægge sin ”handlen og gøren” udenfor lo-
kalsamfundet, fordi man mener, at alle de gode og grønne 
tilbud findes udenfor Firkløveret. Det er så ikke tilfældet. 
Hvis man bare er lidt tændt på lokalsamfundet – så behø-
ver man faktisk kun handle eet sted! Det er så også vigtigt, 
at man gør det, for ellers er man selv medvirkende til, at 
det går rent galt. En fin brod havde årets revy.
Gennem 17 scener i form af små sketchs og musikalske 
indslag lykkedes det de optrædende at nå i mål under 
overskriften: ”- så behøver du kun at handle eet sted!” Stort 
og småt i lokalområdet fik mund og mæle gennem de 14 
optrædende. Ella Tylvad og Bettina Søvang tog sig som 
stakåndede joggere af at præsentere de mange muntre 
vejindslag, der har passeret siden 2010.
Blandt de indslag, der var mest bid i, må jeg særligt 
fremhæve den sketch, der var skrevet af Mads Eriksen, 
og som tog fat om ”et indbrud på Bryghuset”. Ligeledes 
skal nævnes Mogens Jeppesens sketch: ”Det lakker 
mod enden…” – om pastorens fratræden. Også gjorde 
scenen om Christine Antorinis besøg på Rækker Mølle 
Skolen indtryk.
Jan Ilsø tog sig meget engageret af musikken til de ind-
lagte sangnumre - bla.: ”Klaus Jørgen”, ”Du er min øjesten” 
og ”Man kan vel ikke gøre for, at man har charme”.
Det overordnede indtryk af revyen samler jeg i 5 stjerner. 
En fornem og til lyst god præstation.
Festen fortsatte efter revyen og en fin revysang af Ulla 
Skyttegaard. Ballondans hørte sig naturligvis til i forbin-
delse med ”Madam Blå”. Kl. 01.00 skulle festen slutte, 
og de, der valgte at gøre det, blev tilbudt et rundstykke 
at stå op til.
Revyen 2014 blev endnu et vidnesbyrd om, at der findes 
”brandsjæle” i Firkløveret. Tillykke med en succes!
JH

 ANDEVÆDELØB

 GI’ EN BUKET

 BRYGHUSET

 SKOLEN

 ØJESTENEN

 ÆLDREMOTION
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Herlige dage på Holmsborg - Konfirmandlejr 2014
52 konfirmander - 25 fra Rækker Mølle og 27 fra 
Borris-Faster - 10 ungledere, 2 præster og ikke at for-
glemme 5 køkkentanter og 1 onkel mødtes til årets 
konfirmandlejr på Holmsborg fredag den 27. marts. 
Det blev en herlig weekend, som blev begunstiget 
med godt vejr.

Overalt på lejren summede det 
af aktivitet - næsten i døgn-
drift! Snart blev der arbejdet 
i mindre bibelgrupper om det 
centrale indhold i påskedage-
nes evangelium. Snart var der 
frikvarter med indkøb i lejrens 
slikbutik, hygge med kortspil 
og ture til stranden. Snart sad 
vi ved et veldækket bord. Og 
snart var det tid til at udfolde 
de kreative evner. Den eneste 
mangelvare på lejren blev 
vistnok nattesøvn.

Fredag aften indledtes med syng- og ryste-sammen. 
Herefter fik konfirmanderne fortællingen om apost-
len Peter og hans møde med Jesus og de mange 
oplevelser sammmen med ham. Menighedsrådet 
havde i 2013 modtaget en ansøgning fra elever 
på Vesterbølle Efterskole om et tilskud til studietur. 
Menighedsrådet bevilgede et beløb, mod at et par 
elever siden ville fortælle om deres oplevelser på 
konfirmandlejren.
Christian Villumsen og Martin Ruby Nielsen - begge 
fra Bølling, gæstede lejren og fortalte konfirmander-

ne om deres oplevelser. Martin havde været i Paris 
og Normandiet og fortalte levende derom. Christian 
havde været i Sierra Lione, og fortalte medrivende 
om opholdet i et af Afrikas fattigste lande. Der blev 
lyttet til de 2’s rejseoplevelser. Fredag aften sluttede 

af med et spændende natløb 
arrangeret af Mads Peter Jen-
sen og Mads Føhns, som fik 
god hjælp fra spejdervenner 
fra Rækker Mølle.

Lørdag formiddag og efter 
middag var der bibelarbejde. 
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 på-
skemorgen. Om eftermiddagen 

blev der leget stratego og arbejdet i 4 workshops. 
Der blev fremstillet alterbilleder, kors, bundet blom-
ster og spillet drama. Alle aktiviteter skulle i spil ved 
søndagens gudstjeneste. Om aftenen blev der vist 
film og gået tur ved stranden.

Søndag blev der ryddet op, inden lejren blev afslut-
tet med en gudstjeneste i det smukke kirkerum 
konfirmanderne havde skabt. En hel del forældre 
deltog i gudstjenesten, som blev afslutningen på en 
rigtig god lejr, der ikke kunne gennemføres uden de 
mange hjælpere. En stor tak til jer alle. JH
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Herlige dage på Holmsborg - Konfirmandlejr 2014

Stratego

Slikbutikken

Bibelarbejde

Bibelarbejde

BlomsterbindingBibelarbejde

Natmænd

Christian fortæller

Ryste-sammen
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Den 26. april var 50-årsdagen for et hold konfirmander 
fra Bølling og Sædding. De havde besluttet at sætte hin-
anden stævne i den anledning. De fleste havde takket ja 
og dukkede op på dagen ved Sædding kirke. Her blev 
der budt på kaffe og rundstykker. Mange havde ikke haft 
forbindelse med hinanden i de forgangne 50 år, så der 
var meget at tale om. Efter kaffen samledes man i kirken 
til en lille markering af konfirmationsgensynet. Der blev 
sunget og overhørt i Fadervor og trosbekendelsen. En lille 
guldkonfirmationstale blev det også til, ligesom guldkon-
firmanderne fik opfrisket deres konfirmationsord.
Efter kirkebesøget samledes man i konfirmandstuen til 
middag med forsat opfriskning af minder. Sognepræsten 
gav et rids af de sidste halvtreds års sognehistorie, og 
enhver måtte erkende, at der er sket meget. Lærer Tove 
Jakobsen og Martha Thomsen var inviteret med til gensy-
net, og Tove Jakobsen fremdrog minder fra den tid, hun 
var på græs og var lærer for konfirmandholdet.
Efter middagen blev det til et besøg på Møllegaarden, 
hvor man hørte lidt om sognets ikon, Søren Kierkegaard. 
Dagen sluttede med et besøg på ”den gamle skole” – det 
nuværende Sædding Efterskole og derefter suppe med 
opfriskning af flere minder hos Peter Bork Sørensen.

Øverste række fra venstre: 1. Henning Håhr Andersen, Slumstrup Mark. 2. Simon Egon Simonsen, Østerby.  3. Christian 
Spangsberg Tang Sørensen, Laulund.  4. Anders Storgaard Andersen, Stensig.  5. Egon Villumsen, Rolighed.  6. Svend Erik 
Jensen, Rækker Mølle.  7. Anders Bjerregaard Nielsen, Sædding.  8. Søren Smedegaard Olesen, Rækker Mølle.
Midterste række fra venstre: 1. Peder Andreas Bork Sørensen, Slumstrup Mark.  2. Peder Rosenkvist Pedersen, Bjerg.  3. 
Jørgen Bach, Sædding.  4. Birthe Lodahl, Lisenborg.  5. Juliane Stengaard, Stengaard.  6. Hans Lunde Pedersen, Rækker 
Mølle.  7. Niels Erik Østergaard, Ny Boel.
Nederste række fra venstre: 1. Ruth Jakobsen, Sædding.  2. Birgit Bank Jørgensen, Sædding.  3. Inger Marie Skovgaard 
Hansen, Slumstrupgaard.  4. Sonja Madsen, Sædding Hedegaard.  5. Else Mariane Visgaard, Kyhe. 6. Karen Kathrine Spaabæk 
Jensen, Gyldensten.  7. Jette Mortensen, Sædding.
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Øverste række fra venstre: Henning Håhr Andersen - Simon Egon Simonsen - Anders Storgård Andersen - Egon Villumsen - 
Svend Erik Jensen - Anders Bjerregaard Nielsen -  Søren Smedegaard Olesen
Mellemste række fra venstre: Peder Bork Sørensen - Peder Rosenkvist Pedersen - Jørgen Bach - Juliane Stengaard - Hans 
Lunde Pedersen - Niels Erik Østergaard
Nederste række fra venstre: Birgit Bank Jørgensen - Else Mariane Visgaard - Karen Kathrine Jensen
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16.03.2014 Hanning Kirke: Josefine Odgård Jorfred Larsen 
Anika og Rasmus Odgård Jorfred Larsen

Babysalmesang

Forårets hold i babysalmesang
Forårets babysalmesangshold har været præget af 
trofasthed og højt humør. Med 3-4 babyer og deres 
mødre har vi haft et lille hyggeligt hold, hvor de små 
har udvist stor opmærksomhed og glæde gennem de 
sanseindtryk, de har fået.
Vi har som sædvanlig sunget både gamle og nye salmer 
(mest mødrene!), lyttet, danset, vugget, lavet fagter, 
fanget sæbebobler, kigget på stjerner mm. Alt dette er 
sket gennem noget af det vigtigste i vores samlinger, 
nemlig mor-barn-kontakten. 
Mon ikke også nogle fædre en dag får mulighed for at 
være med?
I efteråret fra den 19/8-7/10 starter et nyt hold til baby-
salmesang. Babysalmesang foregår i konfirmandstuen 
på tirsdage fra 9.30-10.15 med efterfølgende hygge.
Tilmelding kan ske til Anette Kjærgaard på tlf:
9736 2640 / 2046 6960
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02.03.2014: Robert Mulbjerg - Bølling/Bølling
28.03.2014: Kurt Korsholm Madsen - Bølling/Skjern
07.04.2014: Poul Storgaard Lodahl - Hanning/Hanning
24.04.2014: Rita Merete Lauridsen - Hanning/Lønborg

20.04.2014 Bølling Kirke: Hedvig og Walther Kousgaard 
Sørensen - Luise og Martin Kousgaard Sørensen

27.04.2014 i Sædding Kirke: Gry Torbøl Beenfeldt 
Birgit Torbøl Madsen og Niels Beenfeldt

20.04.2014 i Sædding Kirke: Liam Rørbæk de Place 
Diana Rørbæk de Place og Nikolaj Rørbæk de Place

30.03.2014 Hanning Kirke Astrid Lærkenborg 
Karin Skovbo Hansen og Michael Lærkenborg MortensenBabysalmesang
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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. ferien er sidste frist for indlevering af stof til 
næste kirkeblad 31. juli 2014. 
Stof kan sendes på mail til jkh@km.dk
Omdeling af næste kirkeblad sker fra 
26. og 27. august 2014

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 2015
Konfirmationerne i 2015 bliver 1. maj for konfirmander fra 
Bølling-Sædding og 3. maj for konfirmander fra Hanning-
Finderup. Der er naturligvis mulighed for at vælge den 
dato, der passer bedst. 
Konfirmandforberedelsen følger den forsøgsordning, der 
er forhandlet på plads med skolerne i Skjern. Ordningen 
indebærer, at der indføres 3 hele dages konfirmandun-
dervisning og almindelig morgentimeundervisning fra 
efterårsferien til vinterferien.
Der er 19 elever i 6. klasse på Rækker Mølle Skolen. Efter 
sommerferien skal eleverne, som jeg har fået det oplyst, 
fordeles på mindst 3 forskellige skoler, der tilbyder frihed 
til konfirmandforberedelse på 2 forskellige dage. Derfor må 
der oprettes et onsdags- og et torsdagshold. Amagerskolen 
giver fri til konfirmandundervisning onsdag og de øvrige 
skoler i Skjern torsdag.
Elever, der går på Rækker Mølle Skolen, vil modtage be-
sked om indskrivning via skolen før sommerferien. Elever, 
der allerede går på friskoler i Skjern/Herborg /Videbæk og 
på Spjald Skole bedes rette henvendelse til sognepræsten, 
hvis man ønsker at deltage i undervisningen i Rækker 
Mølle. Når jeg har modtaget resultatet af indskrivningen, 
vil der inden sommerferien komme besked om, hvorledes 
undervisingen tilrettelægges.
Jens Kristian Holmgaard


