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Påsken, der forandrer alt
Påsken er meget langt væk – både i tid og afstand. Og
nogle gange også i vores bevidsthed.
Og samtidig har de ting, som skete under Påske-fejringen
i Jerusalem for snart 2000 år siden, en kolossal betydning
for os – og det gælder, hvad enten vi af og til undrer
os over det, som skete, eller det er meget sjældent, vi
skænker det en tanke.
Men hvad var det der skete ved en Påske-højtid i Jerusalem i år 33 eller 34 efter Kristi fødsel? Jo, ham som
Gud havde udvalgt til at blive verdens Frelser, blev
dømt til døden af sit eget folk og korsfæstet på en bakke
udenfor Jerusalem.
Få dage efter mødte en kvinde ham – lyslevende - i
nærheden af den grav, hvor han var blevet begravet.
Det, som bare ikke sker i vores verden, var sket. Jesus
Kristus, som var stendød, var igen blevet lyslevende!
Og hermed var alt forandret for altid for os. Med Jesu
korsdød og opstandelse har vi mennesker for altid fået helt nye rammer
at leve vore menneskeliv i.
Det vil jeg uddybe i det følgende:
For det første:
”Ham, der ikke kendte til synd,
har han gjort til synd for os, for at
vi kunne blive Guds retfærdighed
i ham”. Sådan skriver apostelen
Paulus i sit andet brev til menigheden i Korinth. Paulus skriver om, at Jesus levede sit liv
uden at gøre noget forkert. Der var simpelthen ingen
synder i hans liv. Ingen lykkedes med at sætte fingeren
på situationer i Jesu liv, hvor han havde fejlet, - selv om
der var masser, der forsøgte.
Dette menneske gjorde Gud ”til synd for os” med det
formål, at vi kunne komme til at stå uden synd i forhold
til Gud.
Det, som Paulus her beskriver, er intet mindre end
verdenshistoriens mest betydningsfulde bytte for os. Gud
gjorde Jesus til vores stedfortræder. Det gjorde han ved
at tilkende Jesus alle menneskers fejltrin og holde Jesus
ansvarlig for menneskers synder.
Da Jesus blev dræbt på korset, bar han på sig hele
menneskehedens synd. Han tog straffen på sig for din
og min og alles forkerte handlinger, tanker og ord.
Hvordan det dog kunne gå til, kan vi ikke fatte med vore
tanker. Det overgår vores begreber om retfærdighed og
vore tanker om, hvad der er muligt for Gud.
Evangeliet – det vil sige: ”det gode budskab” - til os er,
at vi - som følge af Jesu stedfortrædende korsdød - er
fri for at skulle have nogen straf fra Gud for vore synder
imod andre mennesker og mod os selv. Vi går fri, fordi
vores stedfortræder – Jesus Kristus – en gang for alle har
taget straffen for alle vore fejltrin i tanke, ord og handling.
Det er, hvad Jesu død på korset betyder for os.
For det andet:
Guds Ord – Bibelen – lærer os, hvordan vi skal leve vore
liv sammen med hinanden, f.eks. i ”De Ti Bud”. Desuden
giver Guds Søn, Jesus Kristus, os med den måde,

hvorpå han levede sit liv, gode retningslinier for, hvordan
vi skal leve vore liv. Alt sammen for at vi skal have et
godt liv sammen med hinanden på denne jord.
Samtidig ved vi godt alle sammen, at ingen af os formår
at leve op til hverken Jesu eksempel eller kravene i ”De
Ti Bud”. Det viser sig gang på gang, at vi fejler.
Paulus bruger flere gange i sine breve i Det Ny Testamente formuleringen, at vi mennesker er ”løst fra loven”
(f.eks. i Romerbrevet kap.7). Dermed henviser Paulus til
den virkelighed, som vi alle opfordres til at leve vore liv
i – den virkelighed, som troen på Jesu stedfortrædende
død sætter os ind i.
Vi er ”løst fra loven”. Det betyder ikke, at vi ikke skal
bestræbe os på at efterleve f.eks. ”De Ti Bud” og Jesu
eksempel for at få så godt et liv som muligt sammen med
vore medmennesker. Men det betyder, at vi skal vide, at
det ikke er ved at overholde Guds lov, at vi opnår Guds
yndest - d.v.s. bliver frelst.
At Jesus Kristus har ”løst os fra
loven” betyder, at han med sin stedfortrædende død har taget straffen for
alle vore fejltrin. Derfor er vi sat fri til
at leve vore liv til Guds ære og andre
mennesker – og såmænd også os
selv – til gavn og glæde, idet vi véd,
at Jesus har taget straffen for alle de
gange, det gik galt for os.
Med Jesu stedfortrædende død er vi sat fri til at leve
vore liv for Gud og vort medmenneske uden frygt for, at
Guds lov kan fordømme os. Påsken er derfor tillige en
fejring af, at Kristus har ”løst os fra loven”.
Og så for det tredje:
Jesu Kristi opstandelse fra døden, giver os et helt andet
grundlag at leve vores menneskeliv på, og giver os helt
andre rammer at leve det i.
Gud opvakte Kristus fra graven!
Det betyder, at døden ikke mere er det sidste – heller
ikke i vore liv.
Vi skal alle sammen dø! Men døden bliver langtfra
det sidste! Den, som tror på Kristus Jesus, skal opstå
til evigt liv på en ny og bedre jord, hvor der ikke mere
skal være spor af alle de ting, som kan gøre livet hårdt
og besværligt for os nu.
Sådan er vores fremtidsudsigt!
----Jesus Kristus har taget straffen for alle de ting i vore
liv, som Guds lov – og som vi også nogle gange kan
fordømme os selv for!
Han har ”løst os fra loven” og sat os fri til at leve vore
liv med frimodighed og uden frygt!
Han har brudt dødens magt og lover os evigt liv på en
ny og bedre jord!
Derfor tror vi på Jesus Kristus!
Derfor fejrer vi Påske!
Glædelig Påske!
Flemming H. Møller
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1. søndag i advent i Bølling

blev fejret med gudstjeneste og fakkeltog til Bølling torv,
hvor det smukke træ blev tændt. Efter at have sunget
”Juletræet med sin pynt” forestod Jens Landting nedtællingen. Derefter blev der budt på dejlig hjemmelavet
julemad til 80 store og små i forsamlingshuset.
Efter besøg af julemanden, der naturligvis havde slikposer med til de artige børn, læste Berit Bollerup en historie
om nogle meget kloge og troende trolde!
Stemningsfulde øjeblikke i Finderup kirke
2. søndag i advent indbød Finderup kirke til Luciaoptog kl.19. Mange i menigheden trodsede det sjappede
vintervejr og deltog. Medlemmer fra juniorarbejdet i
Kernehuset dannede Luciaoptoget. Da kirkeklokken
havde ringet sammen, blev lyset i kirken slukket, og
under afsyngelse af Lucia-sangen gik Lucia og ternene op ad kirkens midtergang. Stående i koret sang
juniorerne en sang om at vente og sluttede med at gå i
procession ud af kirken. Efterfølgende blev der inviteret
til julehygge i Kernehuset, hvor der blev serveret gløgg,
kakao, klejner og juleknas.

1. søndag i advent i Hanning

Hanning lå indhyldet i røg og damp, da ca. 45 vandrede
fra Hanning kirke i fakkeltog til torvet. Decembersolen
var på sit laveste, inden den gik ned, og luften var kold
som is. Der blev sunget to sange, inden træet blev tændt.
Efterfølgende var der julehygge i missionshuset.
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Adventshygge i Finderup

Omkring 60 i alderen fra 0 til pensionist deltog i en hyggelige eftermiddag i forsamlingshuset med julefortælling
ved Oluf Therkildsen, dans og leg omkring træet med 3
store nisser, konkurrence om den flotteste adventskrans
(vinderen blev nr. 5, lavet af Hanne Rindom). Lækkert kagebord til kaffen og besøg af julemanden med
godteposer og salg af dekorationer m.m. fra Maibritt’s
julebutik.

Aktivitetskalender
KFUM & KFUK - Voksen og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
(NB. mødeafterne er tirsdag)
Bibeltimer og temaaftner (19.30) gruppe 1
MARTS
5. Bibeltime v. Inge og Ove
12. Senioraften: Borris missionshus
		 v/ Gerhardt Tabbert, Tarm
19. Bibeltime v. Kirsten og Karsten
APRIL
9. Bibeltime v. Elsebet og Niels
16. Senioraften i Spjald missionshus
		 v/ Esben Lunde Larsen, Stauning
23. Bibeltime v/ Rosmerry og Karsten
MAJ
7. Bibeltime v/ Synnøve og John
14. Fælleaften med IM Sædding i missionhuset
		 ”Vanskeligt stillede mennesker”
		 v/ Kirsten N. Jensen, Hanning
28. Bibeltime v/ Else M. og Jens Henning.
For hele familien
MARTS
1. Fredagspasta v/ Bente og Ove
		 Gitte og Jens
10. Familiegudstjenste i Hanning kirke kl.10.30
Kirkekaffe: Majbrit og Karsten
APRIL
5. Fredagspasta v/ Else M. og Jens Henning
Inge og Ove
7. Familiegudstjenste i Hanning kirke kl.10.30
		 Kirkekaffe: Ingeborg og Peder
MAJ
24. Fredagspasta v/ Kirsten og Karsten
		 Synnøve og John

”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
”JUNIORKLUBBEN” i Sædding er for alle børn
i 4.-7. klasse. Vi mødes hver mandag fra 19.00
- 20.30 i Sædding Missionshus. Vi vil gerne
samle de store børn til et godt fællesskab med
leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet.
Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard
og Henrik Andersen tlf. 9694 0998
”LÆRKEKLUBBEN” er for børn fra 0-3. klasse.
Vi mødes mandag aften på Efterskolen. Ledere
er bl.a. Poul Lodahl, Svend Åge Plauborg og
Soekhradji Christensen. Tlf.: 9736 2007

IM i SÆDDING
Du er velkommen til alle møderne. Møderne
begynder kl.19.30, hvis der ikke står andet.
Ønsker du kørsel, så ring til Gert Thorø 9736 2294
Marts
5. Finderup forsamlingshus
		 v/Flemming Mose Lauridsen Ølgod
6. Sædding missionshus
		 v/Flemming Mose Lauridsen Ølgod
18. Vorgod missionshus (overfor kirken) 		
		 Inspirationsaften (kredsarrangement)
20. Besøg hos Inge og Jørgen Møller, Lærke-		
		 vænget 3, Videbæk Medvandreren kommer
April
10. Sædding missionshus. Temaaften fælles med
		 LM. Emne: Det er himlen det gælder
24. Samtalemøde hos Karen og Henning 		
		 Holmgård, Solvangvej 4
Maj
14. Sædding missionshus fælles med Senior M&K
		 Kirsten Jensen kommer
29. Samtalemøde hos Birgit og Gert Thorø 		
		 Fyrstenborgvej 4
LM i SÆDDING
Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771
Marts
3. Kl. 10.30. Møde v. Peter Rask, Silkeborg
		 Derefter frokost for alle
4. Kl. 19.30. Afdelingsmøde i Skjern
6. Bibelkredse i hjemmene
17. Kl. 13. Forårsfest
		 For hele familien m. fiskedam mm.
27. Kl. 19.30 Bedemøde
31. Kl. 10.30 Møde for hele familien
		 Derefter frokost for alle
April
3. Bibelkredse i hjemmene
10. Kl. 19.30 Temaaften
		 ”Det er himlen det gælder”
		 v. Ejler Nørager, Kolding. Se annonce
14. Kl. 13. Møde for hele familien
		 v. Jens Olsen, Ringkøbing
17. Kl.19.30. Bedemøde
26. - 28. Landsmøde i Skjern
		 Se særskilt program
Maj
1. Bibelkredse i hjemmene
12. Kl.13. Møde for hele familien
15. Kl.19.30. Møde 1
		 v. Philip Bach-Svendsen, Esbjerg
22. Kl.19.30 Møde 2
		 v. Philip Bach-Svendsen, Esbjerg
26. Kl.10.30. Møde for hele familien
		 v. Eigild Ditlevsen, Videbæk
		 Derefter frokost for hele alle
29. Kl.19.30. Missionsmøde
		 v. Mirjam og Rolf Leinum
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Bølling & Sædding
LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)
Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398
Marts
5. Generelforsamling i Astrup forsamlingshus
12. Bibeltime ved Karsten Hauge Mortensen sam		 men med LM Astrup i Astrup forsamlingshus
19. Studie hos Aksel og Helen Myhre, Egerisvej 18
26. Påske – ferieprogram
April
2. Bibeltime ved Leif hos Bjarne og Tove 		
		 Mogensen på Egerisvej 8
9. Bibeltime ved Flemming Mose hos Poul og 		
		 Ingunn Lodahl på Lærkevænget 8
16. Bibeltime ved Daniel Burgdorf hos Jens Chr.
		 og Ester Larsen på Egerisvej 30
23. Filmaften med efterfølgende snak om filmen i
		 Astrup Forsamlingshus
30. Bibeltime v. Henning Hansen hos Vera 		
		 Andreasen på Birkevænget 25
Maj
7. Studie hos Ginne og Lars Henning på 		
		 Skjernvej 16
14. Indsamlingsaften til LMU. Landsindsamlings		 projekt i Astrup forsamlingshus
21. Bibeltime ved Preben Skov Jensen hos Søren
		 og Karen-Marie Vestergård på Sæddingvej 21
28. WestSide Praise på Efterskolen
		 Solgården kl. 19.00

IM i BØLLING
Møderne begynder kl. 19.30, hvis andet ikke er anført.
Kontakt: Erik Villumsen - 9736 8808
MARTS
5. Fællesmøde i Finderup forsamlingshus
6. Fællesmøde i Sædding missionshus
21. Bibelkreds hos Lisbeth og Jens Lykke
		 Fil. - Studie 1
APRIL
10. Møde i Sædding missionshus ved LM
18. Bibelkreds hos Birgit og Benedict Hindbo
		 Fil. - Studie 2
MAJ
2. Bibelkreds hos Vera Nielsen
		 Fil. - Studie 3
14. Møde i Sædding missionshus
		 ved Kirsten Jensen
23. Bibelkreds hos Birthe og Jørgen Thomsen
		 Fil. - Studie 4
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FAMILIE OG SAMFUND
Marts
13. Generalforsamling på Møllegården, kl. 19.30
		 Udstilling af vinterens arbejder.
		Pakke med á 30 kr.
April
22.	Travebingo ved Møllegården kl. 19.00
		 Bingoplader á 5 kr. pr. stk. Kaffe kan købes.
Maj
29. Besøg hos Else Husted Kjær, Sandbækvej 12,
		 Nees. Foredrag, rundvisning og kaffe 50 kr.
		Tilmelding seneste den 25. maj til Maria
		 på tlf. 9736 2158

Aktivitetskalender
IM HANNING

LM FINDERUP

Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
Hvis ikke andet er angivet holdes mødet i Hanning
Missionshus

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

Marts
5. Kl. 19.30. Bibelskole i Finderup Forsamlings		
		 hus v/ Flemming Mose Lauridsen, Ølgod
6. Kl. 19.30. Bibelskole i Sædding Missionshus
		 v/Flemming Mose Lauridsen, Ølgod
		 Emne begge aftener:
		 Fadervor som rammen for det kristne liv
15. Kl. 18.00. Forårsfest. Program følger
21. Kl. 19.30. Samtalemøde hos Harry Jensen
April
11. Kl. 19.30. Møde v/Jørn Steengaard, Videbæk
18. Kl. 19.30. Samtalemøde hos Ruth og
		 Jens Axel Damgård
Maj
15. Kl. 19.30. Samtalemøde hos Jenny og
		 Erik Nielsen
24. Kl. 18.00. Familieaften v/Brian Madsen, Vejle 		
		 Fællesspisning. Ingen tilmelding

Marts
5. Bibelkreds 1 hos Erling Christensen
7. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
14. Møde i missionshuset v/Philip Bach-Svendsen
22. Offeraften i missionshuset
		 v/Eigil Roed Ditlevsen
April
2. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
4. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
11. Møde i missionshuset v/ Bent Kjøller Hansen
16. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen
18. Bibelkreds 2 hos Niels J. Dideriksen
26. – 28. Landsmøde i Skjern
30. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
Maj
2. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
14. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
16. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
24. Møde i missionshuset
		 v/ Svend Erik Søndergaard
28. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen
30. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen

BEDEMØDER I FINDERUP
Møderne begynder kl. 20
Marts
13. Hos Harald Larsen
April
3. Hos Ingrid og Jens Thomsen
17. Hos Karen Hansen
Maj
1. Hos Harald Larsen
15. Hos Ingrid og Jens Thomsen
29. Hos Karen Hansen

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

IM i FINDERUP
Kontakt: 9736 1029/2972 9460
Alle møderne er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført
Marts
5. Minibibelkursus i Finderup Forsamlingshus
		 v/ Flemming Mose Lauridsen, Ølgod
6. Minibibelkursus i Sædding Missionshus
		 v/ Flemming Mose Lauridsen, Ølgod
		 Emne begge aftner: Fadervor, som er rammen
		 for det kristne liv.
12. Bibeltime hos Anette og Robert Damgaard 		
		 Luk. 1,26-38
19. Filmaften hos Sine og Frederik Graakjær
26. Før påske hos Kaja og Alfred Nielsen
		 v/ Jørn Stengaard, Videbæk
April
9. Møde hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
		 v/Gert Grube, Gårslev bibelland
16. Møde hos Tove og Johannes Korshøj v/ Johan
		 Smith Larsen. Emne: Hverdagsmission
23. Bibeltime hos Karen Hansen. Johs. 16,5-15
Maj
7. Bibeltime hos Harald Larsen. Johs. 15,26-16,4
14. Møde hos Inger Marie og Peder Kristian 		
		 Kyndesen. Johs. 14,22-31
24. Familieaften i Hanning Missionshus
		 v/ Brian Madsen. Se under Hanning
28. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen
		 Luk. 16,19-31
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Hanning & Finderup
Hellig Kors
Kloster

MARTS
Søndag den 17. marts
Gudstjeneste kl. 14
Søndag den 24. marts
Gudstjeneste kl. 14
Lørdag den 30. marts.
Påskenatsgudstjeneste kl. 21
APRIL
Søndag den 7. april
Gudstjeneste kl. 14
Søndag den 14. april
Gudstjeneste kl. 14
Søndag den 21. april
Gudstjeneste kl. 14
MAJ
Søndag den 19. maj
Pinsedag. Gudstjeneste kl. 14
Navne på præster ved gudstjenesterne kan findes i
Kristelig Dagblad og i egnens lokale aviser.
Hellig Kors Kirke vil i år almindeligvis være lukket.
Kontakt Hellig kors kloster på tlf. 9734 1142 for at
høre om muligheden for at komme ind i kirken og
evt. få en rundvisning.
Der vil muligvis være tidebøn kl. 11.30 og 17.30.
Kontakt Hellig Kors kloster forinden.
Inger Lis og Lars Ulsdal

FINDERUP PENSIONISTFORENING
Mødet starter kl. 14 i Forsamlingshuset
Marts
5. 	Provst Jens Simonsen, Varde. ”En fortælling
		 om Verdens dejligste rose” af H. C. Andersen
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Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage
Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes Danske Kirkedage
2013 i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes 5.000 mennesker
fra alle dele af landet til denne første del af fire dages
kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.
Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt
overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Kirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes
Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige
programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser
mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:
•
Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler
om ’At rejse sig efter en rystelse’
•
Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
•
Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange
fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed
•
Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil være til
stede under kirkedagene og – ud over at bringe
indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om
DR´s programmer om tro og eksistens
•
Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed – eller mangel på samme
•
Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare
gudstjenesten
•
Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien,
USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan
Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag
til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af
dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.
dk, hvor man også kan finde det samlede program og alle
praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse
kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj
Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.

Laila Frandsen, Finderup
Formand

Søren Emil Søe, Hanning
Næstformand, Økonomiudvalg, Valgbestyrelse

Inger Dalgaard-Jensen,
Hanning. Kasserer

Jens Landting Falkesgaard Hansen, Bølling
Kirkeværge, Økonomiudvalg, Aktivitetsudvalg

Else Skovgaard, Bølling
Kontaktperson, Lønadministration

Ove Overgaard Villumsen,
Bølling. Aktivitetsudvalg

Kirsten Pahus, Finderup
Aktivitetsudvalg, YMkomite

Ulrik Søndergaard Christiansen, Finderup
Sekretær

Karsten Engholm Gammeljord, Sædding Kirkeværge, Præstegårsudvalg

Jens Henrik Risager,
Sædding. Aktivitetsudvalg, Valgbestyrelse

Niels Nauersgaard Pedersen, Sædding
Præstegårdsudvalg

Jenny Nielsen, Hanning
Aktivitetsudvalg, Præstegårdsudvalg

Det nyvalgte menighedsråd tiltrådte den 1.
søndag i advent 2012. Rådet har afholdt det
konstituerende møde, hvor de mange poster er
blevet fordelt.

Kirkeværge i Hanning
Elsebeth Houmand Hansen

Kirkeværge i Finderup
Jens Thomsen
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Planlagte MR-møder:
19/3, 16/5. Enhver er velkommen. Dagsorden kan rekvireres hos formanden.
Budget 2013 blev i efteråret godkendt af provstiet.
Dog må vi erkende, at det et svært at få tallene til at hænge sammen. I Menighedsrådet har vi været meget enige
om, at besparelserne ikke må gå ud over kirkens liv og vækst. Derfor forsøger vi med kirkekalkning hvert 3. år
(tidligere hvert 2. år).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nye tiltag i 2012 blev bl.a. 3 aftener på Rækker Mølle skolen med temaet: Vitaminer til ægteskabet. Instruktørerne/
foredragsholderne var Ingrid og Hans Danielsen, Ølgod.
Det blev 3 spændende aftener. Der blev fokuseret meget på, hvorfor vi er, som vi er. Er man ældste barn i familien,
handler man på én måde, er man mellemste barn på en anden måde osv.. Arv og miljø er en betydningsfuld faktor
i vort liv, men ikke mindst de” briller” vi ser tingene med.
Fruen bruger meget tid foran spejlet i badeværelse. Har manden negative briller på, bliver han irriteret - med de
positive briller tænker han, ”Dejligt, at min kone vil bruge tid på at pynte sig”.
Manden i huset løber ofte en tur. Set med de negative briller er det irriterende, at han bruger så meget tid på det
- med de positive briller: ”Dejligt at han vil gøre noget for at holde sig sund og i form.”
Desværre havde alt for mange nok i vitaminerne i glasset hjemme på køkkenbordet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sogneudflugt 2013. I 2012 havde vi kun én udflugt. En heldagstur til Randersområdet. Umiddelbart efter turen
blev vi enige om at droppe udflugten i 2013. Grunden var den forholdsvis ringe tilslutning og en del frameldinger
i sidste øjeblik.
Hvis nogen synes, at det er ærgerligt og har en god idé til en tur og måske har lyst til at planlægge den sammen
med menighedsrådet, er vi dog ikke uvillige til at tage opgaven op igen!

Konfirmationer i 2014

Konfirmationerne i 2014 bliver 16. maj for konfirmander fra Bølling-Sædding og den 18. maj for konfirmander fra
Hanning-Finderup. Skolebestyrelserne på Amagerskolen og Kirkeskolen har ønsket en debat omkring konfirmandundervisningens berettigelse som et fag, man skal lægge morgentimer til. Debatten er taget, uden at kommunalbestyrelsen og de lokale menighedsråd har måttet finde en løsning på de divergerende holdninger.
Lokalsamfundene har naturligvis en stærk interesse i, at konfirmandforberedelsen sker i konfirmandens hjemsogn,
men har selvsagt også måttet indrette sig efter den politiske virkelighed, der tilsiger, at alle lokale 7. klasser samles
på de store skoler i Skjern. Forhandlingsresultatet er landet på en forsøgsordning, der tilgodeser skolebetyrelsernes
anke imod morgentimespild.
Forhandlingsresultat er endt med en 2-årig forsøgsordning. Ordningen går ud på, at der indføres 3 hele dages
konfirmandundervisning og almindelig morgentimeundervisning fra efter efterårsferien til vinterferien. Spildet af
morgentimer er tydeligvis reduceret i forhold til de to store aktører - Amagerskolen og Kirkeskolen, men i forhold
til det frie skolevalg, der indvovlverer Spjald skole, Herborg Friskole, Den Kristne Friskole i Skjern samt skoler på
den den anden side af åen, er det ikke uproblematisk.
Konfirmationsforberedelsen i 2013-14 tilbydes onsdag morgen i konfirmandstuen i Rækker Mølle fra 8.15 til 9.20 i
perioden fra efterårsferien til vinterferien. Heldagsundervisningen sker på følgende datoer: Torsdag den 3/10 2013,
fredag den 8/4 2014 og onsdag den 23/4 2014. Hvorledes det rent parktisk skal lykkes at opretholde friheden med
det givne forhandlingsresultat, har jeg ikke oveblik over; men givet er det, at Rækker Mølle pastorat kommer til
at betale en pris.
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 orientere sig i næste nummer af kirkebladet om
datoen for indskrivning.
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Bølling

Sædding

Hanning

Finderup

Kirkegængere/altergæster
I Finderup kirke er der på 39 gudstjenester optalt 1430 kirkegængere svarende til et gennemsnit på 37 (41) . Der er
optalt 651 altergæster på 19 tjenester, svarende til et gennemsnit på 34 (35).
() 2011 - tal

Statistikken
Statistikken viser et fald i fødselstallet i forhold til 2011.
Fødselstallet overstiger de dødsanmeldte, så indbyggertallet er forøget i 2012.

Gudstjenester

Ud over de 182 (186) gange vore kirker har været i brug
til gudstjenester og kirkelige handlinger, har pastoratet
også ydet tjenester udenfor kirkerne: 4 gudstjenester på
Klokkebjerg, 1 gudstjeneste ved Firkløverweekenden, 10
gudstjenester i ældreboligerne i Sædding.
De 155 gudstjenester er blev betjent med:
92 - Jens Kristian Holmgaard
61 - Flemming H. Møller
2 - Andre

I Hanning kirke er der på 38 gudstjenester optalt 1973 kirkegængere svarende til et gennemsnit på 52 (50). Ved 11 andre
tjenester/kirkelige handlinger er der optalt 1220 kirkegængere
svarende til et gennemsnit på 111.
I Bølling kirke er der optalt 483 altergæster på 17 tjenester,
svarende til et gennemsnit på 28 (27).
I Sædding kirke er der optalt 1739 kirkegængere på 38 tjenester svarende til 46 i gennemsnit. På 3 begravelse og to
vielser er der optalt 266 kirkegængere. 708 altergæster på
19 tjenester svarende til et gennemsnit på 37 (43). I Firkløvergudstjenesten deltog 200.

Konfirmander
I 2012 blev 18 konfirmeret i sognets kirker. I 2012/13 er der
indskrevet 27 til konfirmation.

Minikonfirmander

I 2012 har 17 deltaget i minikonfirmandundervisningen.
10

Onsdag den 19. december
holdt børnehaven, Lærkereden
juleafslutning i Hanning kirke.
Hanning kirke har fået installeret en videoprojektor, og
børnehaven blev prøveklud for
det nye AV-udstyr.
Fredag den 21. december
holdt Rækker Mølle Skolen
juleafslutning i Hanning kirke,
og det blev en god og varm
oplevelse med masser af sang.
Skolekoret medvirkede med et
par sange, og Karoline spillede
på horn.
Den 19. december holdt Sædding Efterskole juleafslutning i
Sædding kirke.
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Sognets storstue bliver revet ned!

Næsten 120 års forsamlingshushistorie i Hanning sogn
er skrevet til ende. To forsamlingshuse har i 120 år rummet meget folkeligt liv i Hanning – lad mig blot nævne:
Skytteforening, Husflidsforening, gymnastik, skolekøkken, folkedans, dilettant, ungdoms- og foredragsforening,
bordtennis, jule-, fastelavns- og høstfester og dertil et utal
af familiefester.
Tanker om et forsamlingshus i Hanning tog sin begyndelse
i 1880’erne. Mange unge havde været på højskole og
savnede højskolelivet ved hjemkomsten. Man har sagt, at
forsamlingshusene er aflæggere af højskolerne, og i 1886
fik Mads Andersen tilladelse til at plante en aflægger i Hanning. I januar 1893 blev der indkaldt til aktietegning i ”Forsamlingshuset Hanning”, og der blev fremlagt vedtægter
for selskabet. 52 aktionærer tegnede sig for 88 aktier af 20
kr. Aktiekapitalen var tilstrækkelig til, at der kunne optages
et lån på 1500 kr. til opførelse af et forsamlingshus lidt vest
for den gamle skole. Af foreningens vedtægter fremgår det,
at huset skulle bygges til ”at holde foredragsmøder, gymnastik og husflid”. Videre hedder det, at ”Skytteforeningen
og Husflidsforeningen mod betaling må benytte huset,
som også kan benyttes af aktionærerne til gilder”, der dog
skulle slutte kl. 2 om natten. Af vedtægterne kan man se,
at foreningen også forestillede sig, at der kunne indgås
akkord med sognerådet om at bruge huset til gymnastik
for skolebørnene.
I marts 1893 lejede foreningen for 49 år en byggegrund
af Jens K. Sørensen, Hanning Kirkegaard. Byggeriet af et
forsamlingshus gik i gang. Huset fik en stor sal på 75 m2, en
lille på 30 m2. Dertil et køkken på 5 m2 med spisekammer
på 3 m2. Huset blev indrettet med ribber og mulighed for
opstilling af en bom. Huset blev opvarmet med kakkelovne,
og i køkkenet blev der opstillet komfur og gruekedel. På
vestgavlen blev der ophængt en billede, der mindede om
tabet af Sønderjylland i 1864. På den skrå loftsvæg hang
et billede af Enrico Dalgas påmalet hans valgsprog: ”Hvad
udad til tabes skal indadtil vindes”.
Bestyrelsen udarbejdede nu aftaler med Skytteforeningen,
Husflidsforeningen og sognerådet om brug af forsamlingshuset til gymnastik for skolebørnene. Brugerne måtte selv
sørge for brændsel, belysning og rengøring. I 1902 indgik
bestyrelsen aftale med den danske afholdsforening, ”Good
Templar” om brug af huset til møder. Fra 1908 og frem til
1911, hvor den nye skole blev bygget, fik de mindste elever
undervisning i forsamlingshuset. I 1916 blev der indlagt
elektrisk lys. Ungdomsforeningen blev stiftet i 1919 og fik
mødevirksomhed i forsamlingshuset. I 1920 blevet huset
udvidet med en forgang og i 1929 med redskabsskur og
WC. I 1936 blev der langt vand ind. Under krigen blev mødevirksomheden tilpasset de stigende brændselspriser.
I Begyndelsen af 1950’er blev der arbejdet med planer om
en tilbygning. Planerne blev nu ændret til en nybygning,
fordi der kunne ydes statstilskud. Foreningen ændrede
også status fra aktie- til andelsforening. I 1955 stod det

nye forsamlingshus færdigbygget. I forhold til det gamle
hus var det luksuriøst. Huset blev indrettet med en bolig
på første sal til værtsfolk. De forbedrede forhold betød en
stigning i fester i forsamlingshuset. I 1971 blev Rækker
Mølle Skolen bygget og de lokale sogneskoler nedlagt. H.
Folke Hansen fortæller i ”Firkløver” om 10 års nedgang for
forsamlingshuset, som følge af ny skole og hal. Mange af
de aktiviteter, der før var samlet i forsamlingshuset, var nu
borte. I 1985 blev huset uden vært og i 1988 ramtes det
af en alvorlig vandskade. Bestyrelsen kæmpede gennem
90’erne og 00’erne med store udgifter til vedligeholdelse og
stigende udgifter til opvarmning og dertil dalende indtægter
på udlejningssiden. I 2012 besluttede bestyrelsen at lukke
Hanning Forsamlingshus og søge tilskud til nedrivning.
Ved 100 års jubilæet i 1993 fik bestyrelsen Mads Andersen til at skrive en lille bog om forsamlingshusets historie.
I slutordet bemærker han, at huset har skiftet karakter i
forhold til det, det engang blev bygget til. I den bemærkning
hører jeg et lille hjertesuk over, at kraften i den vækkelse,
der engang rejste forsamlingshusene og fyldte dem med
ånd og liv, var ved at rinde ud. Han ønskede med et citat
af afdøde Jens Kirk, Velling, at huset måtte bestå i endnu
mange år som ”sognets storstue”. Nu mindre end 20 år
efter rives det ned. Det stikker sikkert i hjertet på de mange,
der har rige minder fra Hanning Forsamlingshus.
I mange generationer har sognet dannet den trygge ramme
omkring råd, nævn, skole, kirke og et bredt funderet
foreningsliv. Den tid, hvor det lokale fællesliv lader sig
orientere efter sognegrænser, er forbi. I dag samles sogne
i distrikter, og fælleslivet må indstille sig på nye tider. Det
betyder ikke, at storstuerne er forsvundet – de er blot blevet til distriktets storstuer. Dem behøver vi til stadighed at
værne om, hvis fælleslivet og nærheden skal opretholdes
i landdistrikterne.
En lang, god og rig historie er skrevet til ende i Hanning
sogns historie, og bestyrelsen satte punktum ved en fest
den 29. september 2012. 33 deltog i festen, der var et
sammenskudsgilde. Der var gevinster på indgangsbilletten,
og deltagerne konkurrerede på viden om forsamlingshusets historie. Efterfølgende er inventar, vinduer og døre
blevet solgt, og man har afsluttet historien uden røde tal
på bundlinjen.

12

Rækker Mølle Skolens musikundervisning er de senere
år rykket op i masterclass takket være skolens dygtige
musiklærer, Tanna.
En stolt skoleleder, Torben Svendsen kunne den 13.
december kl. 19 byde velkommen til julekoncert i skolens samlingssal. Torben Svendsen glædede sig over
det store fremmøde - der var så mange, at nogle måtte
nøjes med en ståplads. Torben glædede over den ”nye
tradition” med at indbyde til julekoncert. Koncerten, der
engagerede alle skolens 171 elever, var et fint vindue
ud til forældrekredsen, som viste, at der virkelig arbejdes
med at give eleverne en glæde ved at synge og spille.
Koncerten indledtes med fællessangen: “Der er noget
i luften.”
3. klasse opførte herefter: ”Decembersangen”, og der
var fuld gang i julemandens værksted.
Herefter var det 0. klasse, der sang: ”På loftet sidder
nissen”.
1. klasse sang: ”Vi er på vej til dig, julemand”.
I 4. klasse havde alle elever modtaget undervisning i
guitarspil, og de spillede en ”guitar-stafet” til ”Glade jul”.
Forældrene sang til de bløde guitartoner, og det blev en
ganske stemningsfuld oplevelse.
Tanna introducerede herefter lærerkoret KiMaTaTri. De
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mødes hver torsdag morgen og øver sammen. De sang:
”Hver gang det bliver vinter” og høstede et stort bifald.
2. klasse opførte sangen ”På loftet sidder nissen” som
et flot udstyrsstykke. Den gamle nissefar, der skulle
tænde kalenderlyset og sætte løjerne i gang, måtte
indrømme, at han havde svært ved at finde ”lunten” på
kalenderlyset. Nissefar, der skulle holder rotterne fra
grøden, optrådte med stor indlevelse og myndighed.
6. klasse sang ”Twelve days of chistmas”. Herefter sang
skolens kor to sange: ”Jul i Valhal” og ”En stjerne skinner
i nat”. Karoline spillede smukt til på horn.
Som et nyt tiltag var Kirkekoret inviteret med til koncerten. De sang ”The virgin Mary had a baby boy”, og
sluttede sig sammen med skolekoret i Ingemanns ”Dejlig
er jorden”.
Torben Svendsen rundede koncerten af med at takke
de medvirkende og rettede en særlig tak til skolens
musiklære, Tanna.
Efter koncerten blev der budt på æbleskiver, og arrangementet sluttede i skolens gymnastiksal, hvor 5.
klasse gik Luciaoptog.
En stemningsfuld julekoncert, der viste, at musiklivet
har det rigtig godt på Rækker Mølle Skolen.

Bølling og Sædding

Marts		
3. 3. s. i fasten
10. Midfaste
17. Mariæ bebudelse
24.	Palmesøndag
28. Skærtorsdag
29. Langfredag
31.	Påskedag
April		
1. 2. Påskedag
7. 1. s. e. påske
14. 2. s. e. påske
21. 3. s. e. påske
26. Bededag
28. 4. s. e. påske
Maj		
5. 5. s. e. påske
9. Kr. Himmelfart
12. 6. s. e. påske
19.	Pinsedag
20. 2. Pinsedag
26. Trinitatis

Gudstjene

Bølling
ingen
10.30
9.00
9.00
ingen
10.30
9.00
Bølling
14.00
9.00
ingen
10.30
11.00
ingen
Bølling
ingen
10.30
ingen
9.00
14.00
10.30

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller
Konfirmation

Flemming H. Møller
Flemming H. Møller

Sædding
9.00 Flemming H. Møller
A
9.00
ingen
10.30
10.30
ingen
10.30 Flemming H. Møller
Sædding
ingen
10.30
9.00 Poul Ivan Madsen
10.30
9.00 Konfirmation
ingen
Sædding
9.00 Flemming H. Møller
A
ingen
9.00 Flemming H. Møller
10.30 Flemming H. Møller
ingen
9.00 Gideonitterne

Spillemandsmesse
Søndag d.12.maj 2013 kl.19.30 er alle velkomne i Finderup Kirke til ”Spillemandsmesse”, som
er en gudstjeneste iklædt toner indenfor spillemandsmusikken.
Aftenen er hovedsagelig med lokale kræfter bestående af sognepræst Flemming Harpøth
Møller, Kirkekoret v/Anette Kjærgaard og sopran Birthe Ilsø. Musikken leveres af spillemandskvartet bestående af Jens Peder Knudsen/kontrabas, Søren Villadsen/violin, Anders Løager/
violin og Jan Ilsø/harmonika, hvor de to sidstnævnte også har
rødder i lokalområdet.
Teksterne til Spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner og
musikken er skrevet af Ivan Bjerre Damgaard og Michael Sommer.
Spillemandsmessen blev i 2008 opført i Videbæk Kirke og nogle
år forinden også i Stauning Kirke. Der venter således en god,
festlig og musikalsk oplevelse, hvor menigheden også bliver involveret i såvel fællessalmer
og gudstjenestens elementer i det hele taget.
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estelisten

PÅSKETONER -

en god indgang til påsken!
Koncerten finder sted Palmesøndag, den
24. marts kl. 19.30 i Hanning Kirke.
De medvirkende og menigheden vil igennem sang og musik forberede sig på den
forestående højtid.
Kirkekoret, kirkernes organister samt evt. andre
lokale musikere vil medvirke.
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Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Konfirmation

Flemming H. Møller
Flemming H. Møller

Finderup
10.30
ingen
10.30
ingen
A 9.00
9.00
9.00 Flemming H. Møller
Finderup
9.00 Flemming H. Møller
ingen
10.30 Poul Ivan Madsen
9.00 Flemming H. Møller
ingen
ingen
Finderup
A 14.00 Flemming H. Møller
ingen
19.30 Flemming H. Møller
9.00 Flemming H. Møller
ingen
10.30 Gideonitterne

FAMILIEGUDSTJENESTE
”Gudstjeneste i børnehøjde” hvor voksne
også godt kan følge med…..
Vi vil gerne opfordre jer, som bor i de andre
sogne - og som har lyst til at være med - til
at krydse sognegrænserne. Det gør vi jo alligevel så mange gange i løbet af ugen…..
Kom og vær med!
Flemming Harpøth Møller, sognepræst

Hanning og Finderup

Marts
Hanning
3. 3. s. i fasten
9.00
10. Midfaste
10.30
17. Mariæ bebudelse
ingen
24.	Palmesøndag
9.00/19.30
28. Skærtorsdag
A 19.30
29. Langfredag
ingen
31.	Påskedag
10.30
April
Hanning
1. 2. Påskedag
ingen
7. 1. s. e. påske
10.30
14. 2. s. e. påske
ingen
21. 3. s. e. påske
9.00
26. Bededag
ingen
28. 4. s. e. påske
10.00
Maj		
Hanning
5. 5. s. e. påske
ingen
9. Kr. Himmelfart
9.00
12. 6. s. e. påske
ingen
19.	Pinsedag
10.30
20. 2. Pinsedag
9.00
26. Trinitatis
9.00

Lærke
Enevoldsen

Anne-Julie Corydon
Eriksen

Sabrina Toft Brølling
Rasmussen

Leon Joshva
Christensen

Rune
Damgård

Melissa Husted
Hansen

Ulrikke Fredsted
Jeppesen

Anna Koldtoft
Rix

Rasmus Skov
Jensen

Mikkel Højlund
Kollerup
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Maja Kortnum
Damgård Andersen

Henriette
Hansen

Jonathan Steffen
Damgaard

Mike Keller
Kristensen
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Martin Dahlmann
Nielsen

Marie Ahler
Nielsen

Anna Bech
Sørensen

Mads Lykkeberg
Enevoldsen

Emil Albertsen
Trøstrup

Simon Kousgaard
Wickstrøm

Lene Østergaard
Kristensen

Morten Wulff
Jensen

Louise Qvist
Mortensen

Stefan Dong
Thrana Lodahl

Jakob Rask
Pedersen

Elisabeth Cæsar
Villumsen

Halfdan Aggerholm
Sørensen

Fakta om konfirmationen
Reformationen i Danmark i 1536 medførte, at konfirmationen eller firmelsen, som den hed i katolsk tid, blev afskaffet. Reformatorerne lagde vægt på ”katekismus frem for konfirmation”.
Pietismen banede vejen for indførelsen af den tvungne konfirmation i Danmark i 1736. For at sætte alvor bag
tvangen, forbandt man konfirmationen med erhvervelsen af de borgerlige rettigheder. Konfirmation blev således
gjort til betingelse for at komme ud at tjene. Man kunne heller ikke trække i Kongens klæder før efter konfirmation.
Ligeledes var konfirmation betingelse for at indgå ægteskab. At stå fadder eller vidne lod sig heller ikke gøre uden
forinden at have været til alters, som også forudsatte konfirmation. Oplysning og borgerlige rettigheder forenedes
således i konfirmationen og gjorde den til et hit.
Skønt forsøg på at løbe storm mod konfirmationen - bl.a. med den såkaldte ”borgerlige konfirmation” - er det ikke
lykkedes at vælte konfirmationen af pinden, som det bedste bud på et folkeligt overgangsritual.
P. G. Lindhardt skriver i sin bog om konfirmationens historie i Danmark: ... konfirmationen har i praksis vist sig at
være et nyttigt redskab til at forkynde evangeliet for folket i dets helhed, og der er al god grund til at tro, at Grundtvig
har ret i, at uden konfirmationen ”ville der nu mangensteds slet ingen kristendomskundskab være til.”
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Jul på Møllegaarden

Hellig 3 Konger

Traditionen tro indbød menighedsrådet til Hellig 3
Kongers gudstjeneste med efterfølgende samvær i
præsteboligen. I år havde man inviteret Just Lauridsen
til at fortælle om det landbrugsprojekt, han arbejder med
i Tanzania. Han og familien har været udsendt af BDM,
men er nu tilknyttet en afrikansk organisation, NDUGO
Development Foundation (NDF). NDUGO betyder bror/
næste. Organisationen arbejder med et landbrugsprojekt og er i gang med at bygge en landbrugsskole. Just
fortalte varmt og engageret om projektet.
Han fortalte, at forkyndelsen havde manglet evangeliet
om syndernes nådige forladelse ved Jesu fuldbragte
offer. Nu havde man sendt præsten på kursus, og det
havde givet ham blik for nåden.
19

Traditionen tro sluttede konfirmanderne af med at klippe julepynt den
sidste gang inden juleferien.
Pynten blev båret ned på Rækker
Møllegården, hvor den skulle hænge
i og sprede hygge i fyrrummet, hvor
de frivillige mødes og drøfter verdenssituationen.
Det var tindrende rimfrost, og konfirmanderne skulle naturligvis prøve om
de kunne gå på det frosne vand.

Just Lauridsen samarbejder med NDF.
Ønsker man at støtte med et beløb kan
det indbetales på:
Konto: Reg.nr. 5977 Konto:1043722
Hjemmeside: www.ndf-info.com

Festligt Julerakkerspil
I adventsweekenderne 1.-2 og 8.-9. december var
Bundsbæk Mølle omdannet til et levende julemuseum.
Begge weekender opførtes julerakkerspil. Ved den sidste forestilling søndag den 9. december var det rigtig
julevejr. Sneen lå i et pænt lag, og parkeringspladsen
var fyldt til sidste plads.
Julerakkerspillet var skrevet af Anna Lise Bollerup og
instrueret af Bitten Smedegaard. Firkløverområdet
stillede med en stor del af skuespillerne. I år spillede
3 bedstemødre sammen med deres børnebørn.
Handlingen havde hold i en virkelig historie om bønderne i Stauning og Dejbjerg, der ikke kunne enes om
julehjælp (fattighjælp) til rakkerne. Rakkerne søgte
med hjælp fra 3 små, grønne skovnisser at fortrylle
sig til hjælp. Da det ikke ville lykkes måtte præsten
i Dejbjerg bilægge stridighederne, og det hele endte
naturligvis godt.
Museet havde sørget for en stor vifte af juleaktiviter
for alle aldre. Ringkøbing-Skjern Musikskole spillede
julemusik. På Møllen blev der malet mel, og i smedjen var der gang i essen. En tur på en ”hundeslæde”
eller i hestevogn hørte også til fornøjelserne. Boder
bugnede med mange fine juleting, og naturligvis var
der mulighed for at spise julemad.
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Den 4. december vrimlede skoven omkring jagthytten
i Løvstrup plantage med 54 glade trolde-SFO-børn i
alderen fra 0. til 3. klasse. SFO’en, Smuthullet afholdt
den årlige juletur, og SFO-leder, Marianne med et
team på 5 voksne havde tilrettelagt en spændende
tur for børnene. En bus afhentede børnene og kørte
dem gennem det snedækkede landskab til jagthytten, som skovfoged, Bjarne Jensen forinden havde
sørget for var varmet godt op. Koldt var det, men
børnene var klædt på til lejligheden og var ivrige
efter at komme i gang med de tre aktiviteter, der var
tilrettelagt. Børnene blev delt i 3 grupper, og det var
en større logistikopgave at holde styr på, hvilken
gruppe, der var hvor.
I den lune jagthytte blev der budt på varm kakao og
boller, og dertil fik børnene en fyldig slikpose. Mens
nogle spiste, blev andre sendt på nisseløb i skoven,
hvor posterne var markeret med nissehuer. Åge
Jensen fra Herborg sørgede for, at børnene fik en
køretur i skoven med hest og vogn, og oplevelsen
af at sidde i en hestevogn og køre gennem den snedækkede skov, vil sikkert høre til de decemberminder,
der har en lang fremtid i børnenes erindring om en
rigtig advent. Når et hold måtte vente, blev der leget
”banke bøf” og hygget i sneen. En dejlig tur i skoven
fik børnene, og skulle man have brug for en god naturoplevelse, kan Løvstrup plantage anbefales som
en udflugtsmål.
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Sædding

Søndag den 10. februar indbød menighedsrådet til fastelavnsfest i Sædding kirke og Forsamlingshus. Ca. 40 havde
takket ja til invitationen, og forældre og børn fik en en dejlig fest i kirke og forsamlingshus.
Efter gudstjenesten var der tøndeslagning og frokost i forsamlingshuset. Der var opsat to tønder, og der blevet gået
til den. Snart var tønderne smadret og gulvet overstrøet med karameller. Lukas og Mia blev henholdsvis kattedronning og kattekonge på tønden for de små. Helene og Kevin fik kronerne på for tønden for de store.
Frokosten bestod af varme pølser med brød. Efterfølgende blev der serveret dejlige fastelavnsboller.

Finderup

Søndag den 10. februar indbød menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsfest i Finderup kirke og Forsamlings-hus. Arrangørerne har ikke tidligere afholdt fastelavnsfest i Finderup, men med et deltagertal på omkring 60
må man sige, at de har ramt et behov. Efter gudstjenesten samledes man i Forsamlingshuset. Gitte Frost Andersen
bød velkommen, og efter en fællessang blev de 20 børn delt op i 3 grupper og sluppet løs på hver deres tønde.
Efter stor modstand måtte tønderne overgive deres indhold af karameller til de udklædte børn. Der blev naturligvis
kåret kattekonger og dronninger.
Efter kaffen fik de voksne deltagere mulighed for at kåre årets bedst udklædte. Vinderen blev Smilla Frost Andersen.
Et fint arrangement med en god deltagelse, som nok kan give arrangørerne mod på at gentage det næste år.
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- Ta’ med skuespilleren og iscenesætteren Christian Steffensen på en oplevelsesrig byvandring i Søren Kierkegaards fodspor.

På sporet af Søren Kierkegaard
En byvandring i Kierkegaards København
Lørdag den 4. maj inviteres på en spændende bustur til København. Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag skal
naturligvis fejres i 2013 - og ikke blot i Rækker Mølle, men også i København, hvor Kierkegaard levede og skrev.
Skuespilleren Christian Steffensen, der er kendt fra Matador, vil tage os med på en oplevelsesrig byvandring i
Søren Kierkegaards fodspor.
Program for turen:
7.30
Opsamling ved Rækker Møllegaarden
7.50
Opsamling ved Brugsen i Skjern
Formiddagskaffe og rundstykker ved Lillebæltsbroen (Med i prisen)
Let frokost inden ankomsten til København (4 ½ stykker smørrebrød)
Frokost er med i prisen – øl og vand kan købes i bussen.
13.30

Ankomst til Den sorte Diamant, hvor byvandringen begynder.
Byvandringen tager 2 timer og fører os gennem Kierkegaards København og omkring alle de
steder, der har en forbindelse til Søren Kierkegaard, familien og forelskelsen.
Se frem til en anderledes og nærværende litterær oplevelse med Christian Steffensen.

15.30

– 18.30 er der frirum til på egen hånd ”at gøre København”. Tivoli har eksempelvis åben –
så en tur i den gamle have er en mulighed. (Aftensmad ikke med i prisen)

18.30

Afgang mod Rækker Mølle. Forventet hjemkomst ca. 23.30

Prisen for denne uforglemmelige tur er 450 kr., som inkluderer bustur med Søren Poulsen, Herborg bag rattet,
formiddagskaffe, frokost og oplevelsesrig byvandring.
Tilmelding følger ”Først til mølle princippet” og kan ske til Sognepræst Jens Kristian Holmgaard på:
Telefon: 9736 8027/5151 8027 eller på mail jkh@km.dk
Ved tilmeldingen, som er bindende, skal turafgiften betales – enten ved, at de 450 kr. overføres til konto eller betales
på adressen: Åglimt 6B, Rækker Mølle. Sidste frist for tilmelding er den 19. april. Der er plads til 42 deltagere i
bussen – så skynd dig med at få dig tilmeldt!
Turen finder sted på dagen før Søren Kierkegaards fødsel den 5. maj 1813. Den 4. maj er også mindeværdig som
befrielsesdag - derfor satser vi også på, at bussen vil fyldes med ”al-sang”.
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I foråret 2013 fejres Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag fra Rio
de Janeiro over Berlin til København. Sædding i Vestjylland, hvor det
hele startede, er også med i fejringen. Den 11. maj 2013 kan nogle
af landets bedste formidlere af Søren Kierkegaard opleves på den
jyske hede. De fleste af arrangementerne er gratis.
Lørdag den 11. maj 2013 kl. 10-21 fejres Søren Kierkegaard ved
Kierkegaard-slægtens hjemstavn i Sædding.
Brødrene Lasse Kristensen og Mikael Kristensen fortæller, at de for
et års tid siden ved et besøg i Sædding kirke sammen med sognepræst Jens Kristian Holmgaard fik idéen til, at Søren Kierkegaards
fødselsdag også skulle markeres i Vestjylland med underholdning,
oplæg og klassisk musik.
Efter faderens ønske besøgte Søren Kierkegaard i 1840 slægtens
hjem i Sædding. Søren Kierkgaards far, Michael Pedersen Kierkegaard fik som 11-årig mulighed for at rejse til København. Forinden havde han forbandet Gud på en høj udenfor byen.
Hændelsen slap ham aldrig og fik indflydelse på Søren Kierkegaards forfatterskab. Søren Kierkegaards far, Michael
Pedersen Kierkegaard arbejdede sig op til en position som en af hovedstadens rigeste købmænd - en rigdom, der
senere gav sønnen Søren Kierkegaard de midler, det krævede at skrive det skelsættende forfatterskab.
Danmarks bedste formidlere af Kierkegaard deltager på dagen.
•
Forfatteren Peter Tudvad holder et spændende foredrag om Søren Kierkegaards Jyllandsrejse
•
Børn og forældre kan opleve Nørrebro-teatret QUASI’s forestilling: ”Enten-Eller” i Rækkermølle Hallen
•
Det Jyske Musikonservatorium fremfører en unik koncert med konservatoriets egen komposition, hvor Mozarts
toner smelter sammen med Kierkegaards filosofiske tanker.
•
Skuespilleren Claus Damgaard performer sit underholdende stand-up show ”Kierkegaard Comedy Show”. I
forbindelse med showet er det muligt at bestille en lækker middag på Rækker Mølle Bryghus i skønne omgivelser for kun 200 kroner
•
Mindestuen for Søren Kierkegaard på Rækker Møllegaarden er åben for besøgende
•
Kierkegaardvandring til den høj, hvor Søren Kierkegaards far forbandede Gud
Det er gratis at deltage i arrangementerne med undtagelse af spisningen på Bryghuset. Deltagerantallet på Bryghuset er begrænset til 90.
Teaterforestillingen i Rækker Mølle Hallen henvender sig primært til børn fra 10 år og opefter. Detagerantallet er
begrænset til 110.
Arrangørerne håber, at mange vil deltage i markeringen af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag den 11. maj i
Rækker Mølle. Tilmelding til arrangementerne kan ske på:
www.billetto.dk/sak
Links
Følg arrangementet på: www.kierkegaard2013jylland.dk - www.facebook.com/SorenKierkegaardJylland2013
Søren Kierkegaards Jyllandsrejse på:
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE193355/da-kierkegaard-drog-mod-vest/
Vel mødt
Mikael Kristensen, Lasse Kristensen og Jens Kristian Holmgaard
Samarbejdspartnere:
Rækker Mølle Borgerforening - Rækker Møllegaarden - Rækker Mølle Bryghus - Rækker Mølle Hallen
Sponsorer i skrivende stund:
Ringkøbing-Skjern kommune - Rækker Mølle menighedsråd - Wilhelm Hansen Fonden - Skjern Bank
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PROGRAM
QUASI teater

Kl. 10.00-11.00
Sædding kirke
Festgudstjeneste ved sognepræst Jens Kristian Holmgaard.
Nedlæggelse af blomster ved mindestenen.
Kl. 11.30-12.30
Scene i Rækker Mølle Hallen
QUASI TEATER: Enten-Eller
Kl. 12.30-13.30
Ved Rækker Møllegaarden
Salg af sandwich og mulighed for at smage Bryghusets
“Søren K. øl”
Mulighed for et besøg i mindstuen for Søren Kierkegaard på
Møllegaarden

Peter Tudvad

Kl 14.00-15.00
Scene bag Møllegaarden
”Kierkegaards Jyllandsrejse” ved forsker og forfatter Peter
Tudvad
Kl 15.00-16.00
Scene bag Møllegaarden
Koncert ved Ensemble fra Det Jyske Musikkonservatorium
Kl. 16.00-18.00
KIERKEGAARDVANDRING
Vandring de 3-4 km til højen, hvor Søren Kierkegaards
far forbandede gud. Vandringen suppleres med ”jyske”
Kierkegaardcitater undervejs

Det Jyske Musikkonservatorium

18.00-19.45
Bryghuset
Middag på Rækker Mølle Bryghus
20.00-21.00
Bryghuset
Kierkegaard showet – “Overalt er en danseplads” ved
skuespiller Claus Damgaard
21.00
BRYGHUSET
Tak for i dag ved Jens Kristian Holmgaard
Der findes toiletfaciliteter på Møllegaarden og Bryghuset
Der kan parkeres ved Skolen og bag Bryghuset
Mindestuen findes i Møllegaarden

Claus Damgaard
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10.11.2012 i Bølling Kirke: Luna Løvig Kjær
Sara Løvig Kjær Mads og Løvig Kjær

25.11.2012 i Finderup Kirke: Kirstine Ryborg Christensen
Mary Kirstine Christensen og Claus Ryborg Christensen

16.12.2012 i Sædding Kirke: Andreas Nan Hansen
Janette Nan Pedersen og Peder Bøndergaard Hansen

20.01.13 i Finderup Kirke: Emil Kjærsgård Clausen
Jens Kristian Clausen og Joan Clausen
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20.10.2012 i Hanning Kirke: Karin Skovbo Hansen og
Michael Lærkenborg Mortensen

1 I blev skabt som mand og kvinde
af den samme skaberhånd,
I fik sang og sol i sinde,
optændt af den samme ånd,
ja-tak har I begge sagt
til den gave, Gud har rakt.

10.11.2012 i Bølling Kirke: 			
Sara Løvig Kjær og Mads Løvig Kjær

2 Hver sin krop og hver sin gåde,
I fik også hver sit sind.
Denne forskel er en nåde
li’som regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt,
han kan gøre to til ét. DDS 706,1-2

25.10.2012: Kirsten Lansmand Hansen - Sædding/Videbæk
08.11.2012: Kristine Bolette Stensig - Sædding/Sædding
04.01.2013: Oscar Levin Hansen - Bølling/Bølling
16.01.2013: Olga Damgaard Agger - Skjern/Bølling
29.01.2013: Henning Korsgaard - Finderup/Finderup
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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

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

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

Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup.
Alle forældre med spædbørn i alderen 2-8 månder er
velkomne til at deltage.
Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B i Rækker Mølle.

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

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

Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard
tlf. 9736 2640 / 2046 6960
Tilmelding skal helst ske 14 dage før første tirsdag.
Det er gratis at deltage.
Tidspunkt: Tirsdage kl. 9.30 – 10.15. Derefter kaffehygge,
hvor der også er mulighed for at pusle eller amme barnet.
Forår 2013: 19/2 – 16/4 (d. 26/3 holder vi påskeferie)
Efterår 2013: 20/8 – 8/10
Folderen kan hentes på kirkernes hjemmeside:
www.rkmolle.dk > Lokalområdet > Kirker > Babysalmesang

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad er den
29. april 2013. Omdeling 28.-29. maj. Stof kan sendes på
mail til jkh@km.dk
Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henvendelse
til sognepræsten, inden program fremsendes!
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk
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