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Så er det nye nummer af kirke- og sognebladet på
gaden. Lad mig i den forbindelse pege på nogle arrangementer i den kommende tid.
Et af de ord, der anvendes til at beskrive tingenes
tilstand med, er ”krise”. Vi har lånt det fra grækerne, og
betydningen går i retning af en afgørelse og en dom.
Når økonomer skal dømme om landets tilstand,
hører vi dem meget ofte tale om, at vi står i en krise.
Tegnene finder de i faldende vækst, underskud på
betalingsbalancen, stigende arbejdsløshed, dalende
velfærd og så meget andet. Nu er økonomi og penge
som bekendt ikke alt. Vel kan pengene måle noget, vi
tilægger værdi; men bliver de alle tings mål, går det
galt. Vi bedrages for hele sandheden.
Et folk og et lands tilstand
er vel ikke alene forklaret og
beskrevet ved et bruttonationalprodukt og vore hænders
værk? - der hører mere med!
Som mennesker tilhørende et
folk giver det vel endnu mening
at tale om ånd og folkeånd som
udtryk for fællesskab, nærhed,
fælles værdier og normer – ja
et fælles sprog. Vejet på en
sådan vægt er der tegn på,
at vi befinder os i en åndelig
krise. Åndelige kriser har også deres kendetegn.
Forvirringens ånd er et af dem. Vi har svært ved at
finde fælles fodslag omkring de åndelige værdier.
Et andet stærkt tegn på en åndelig krise, ser vi i de
mange opløste ægteskaber. Det er veldokumenteret,
at ægteskabet er i krise. Danmarks statistik oplyser, at
der i 2011 blev foretaget 27.200 vielser - 36% af dem
i kirken. Iøvrigt det laveste tal siden 1983. Samme år
blev 14.500 par skilt - et tal, der har ligget nogenlunde
konstant i perioden 1983-2011. Et så højt tal er tegn
på, at ægteskabet som Guds gode ordning for
et samliv til videreførelse af slægten, er i dyb krise.
Tilliden til, at det livslange ægteskab mellem mand
og kvinde er den bedste ordning for et samliv, er
dalende. Selv i kirkelige kredse, som traditionelt har
agtet ægteskabet højt, har man måttet bære sorgen
over egen eller et barns skilsmisse. Om tilliden kan
genoprettes, ved vi ikke; men som i enhver krise, må
vi søge veje ud af den. Der er da også i de senere år
udgivet mange bøger om emnet, og menighedsrådets
aktivitetsudvalg vil med tre aftener under overskriften:
”Vitaminer til parforholdet” sætte fokus på ægteskab
og samliv. (Se invitationen side 12)
Et andet af den åndelige krises tegn, ser vi i den
manglende deltagelse i Folkekirkens og menighedens
liv og dertil i en stigende splittelse. Splittelsen har fået
et boost i forbindelse med krisens første tegn: ægteskabet. I forbindelse med indførelsen af et kirkeligt
ritual for vielse af to af samme køn er Folkekirken
bragt i krise. En unødig politisering i forhold til kirkens
indre anliggender ligger til grund for krisen, som har

sat sig spor helt ud i de mange menighedsråd – også
Rækker Mølles. Dertil skal lægges, at en del kirkligt
trofaste har ment, at nu kunne ”nok være nok”. Derfor
har de meldt sig ud af Folkekirtken - til stor skade for
kirkens beståen og liv og vækst. Politiseringen har
gennem en topstyring fundet vej helt ud i Folkekirkens
nærdemokrati – menighedsrådene. Her, hvor man
kender de konkrete betingelser for at være kirke,
oplever man, at mange beslutninger blot dekreteres
ovenfra - endog uden forudgående høring. Det lokale
kirkelige demokrati har de senere år oplevet en stigende modstand gennem centraliseringens såkaldte
lyksaligheder. Små landsogne bliver måske hårdest
ramt, fordi de få demokratiske institutioner der er tilbage til at styrke sammenholdet, trues ovenfra. Dette
fører mig til at omtale endnu en vigtig begivenhed i
den kommende tid. I 2012 skal der
afholdes valg til menighedsrådet.
Det nuværende menighedsråd har
øvet en kolossalt værdifuld indsats
med at få tilpasset den kirkelige
struktur til det nye fælles sognekort. Efter sammenlægningen er
menighedsrådet blevet en stor
arbejdsgiver, og der er brugt meget
tid på opgaver i den forbindelse. Et
fælles regnskab for de fire sogne
er også kommet på plads. Gudstjenesteformen er blevet revideret,
og der er arbejdet med alternative
gudstjenesteformer. Det har naturligvis også krævet
en omstilling, at der ikke er de samme præstelige
ressourcer som tidligere, så sognene har måttet vende
sig til uregelmæssigheder omkring gudstjenester i den
lokale kirke og dertil vende sig til, at der skal arbejdes
sammen om arrangementer af fælles interesse.
Det lokale kirkelige demokrati er væsentligt for engagementet i kirkens liv og vækst, og derfor er der grund
til at slutte op om valget. Menighedsrådet afholder et
orienteringsmøde med efterfølgende mulighed for at
opstille en fællesliste med 3 kandidater fra hvert af de
4 sogne.(Se invitation side 16-17)
Høsten er i skrivende stund så småt i gang, og der
holdes takke- og høstgudstjenester i alle 4 sogne i
september måned. Paulus opremser i Gal 5,22 Åndens frugter. Han nævner bl.a. fred, glæde, trofasthed
og venlighed. Han har ikke fået taknemligheden med!;
men den hører helt bestemt til i det gode selskab.
Han får den med i Kol 3,15: Kristi fred skal råde i
jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét
legeme. Og vær taknemlige! Høstgudstjenesten er en
god mulighed for at vise en sådan frugt.
Give da Gud, at hvor vi bo,
altid, når klokkerne ringe,
folket forsamles i Jesu tro
der, hvor det plejed at klinge:
Verden vel ej, men I mig ser,
alt, hvad jeg siger, se, det sker;
fred være med eder alle!

JKH
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Blå mandag

Den 7. maj drog konfirmanderne til Århus på Blå mandag. Arrangementet begyndte i konfirmandstuen med rundstykker og kaffe. Efterfølgende blev konfirmanderne kørt i bus til Århus, hvor de havde mulighed for at handle og
spise frokost. Turen gik så videre til Tivoli Friheden, hvor der var rig lejlighed til at prøve de mange forlystelser
og gå til koncert med Joeymoe. På hjemvejen blev der spist aftensmad på Mc. Donald. En konfirmandforælder,
Conny Enevoldsen deltog i turen.

Konfirmandfest
2012
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Tirsdag den 15. maj holdt Rækker Mølle menighedsråd
konfirmandfest på Rækker Mølle Skolen. Mange konfirmander havde takket ja, og havde for sidste gang iført
sig konfirmationstøjet - festligt!
Præsten bød velkommen. Menighedsrådet havde inviteret en lokal kapacitet på ungdomsområdet, Oluf Jensen,
der er efterskolelærer på Finderup Efterskole.
Han fortalte en munter historie om den skandinavisk
rumpeabe, som han havde ses i Norge. Det viste sig at
være en skiløber, der var trådt af på naturens vegne og
inden, han havde nået at få bukserne trukket op, havde
han mistet taget om det træ han holdt om og var set suse
ned ad pisten. Efterfølgende havde Oluf en dialog med
konfirmanderne om sit arbejde på Finderup Efterskole.
Han fortalte om de gode resultater, de havde med ”elever med særlige behov”. Et behov alle har er at blive
bekræftet i, at de duer. Mange af skolens elever har i
det tidligere skoleforløb få det modsatte at vide. Med den
anerkendede pædagogik, der anvendes på efterskolen,
søger man at give eleverne tillid til egne evner.
Efterfølgende blev konfirmanderne og et par forældre
sat i gang med at opføre udstyrsstykket om ridder Skrat,
den onde Esben og den skønne Tovelil. Og det endte
naturligvis i fryd og gammen. Da Oluf havde afsluttet
underholdningen, blev der budt på pizza og is, og i
pausen skulle konfirmanderne lige en tur rundt på deres
gamle skole.
Præsten sluttede aftenen med lignelsen om den fortabte
søn, og mindede konfirmanderne om, at de på livets
videre vej nok kunne komme bort fra deres himmelske
far, men altid måtte vide sig modtaget og velkommen hos
Gud til et liv med ham.
I løbet af aftenen blev der sunget fællessange og Birthe
Thomsen spillede til. Oluf Jensen bidrog til at gøre det
til en festlig aften med alvor og leg. Et muntert punktum
på aftenen satte Helena Devika Simonsen, da hun slog
på glasset og på klassens vegne mente, at der skulle
udbringes en skål og råbes et hurra for præsten.

Aktivitetskalender
IM i SÆDDING

KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet

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

KFUM&KFUK – Voksen- og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 97 36 21 35

SEPTEMBER
5. Samtalemøde hos Karen og Henning
		 Holmgaard, Solvangvej 4
12. Spilleaften hos Nora og Erik Jensen,
		 Møllebakken 36
26. Møde i Sædding missionshus v/gidionitterne
OKTOBER
3. Oktobermøde i Vorgod Kirke
		 v/Morten Mouritsen kl. 19
4. Oktobermøde i Vorgod missionshus (Emaus)
		 v/Søren Grysbæk
17. Samtalemøde hos Birgit og Gert Thorø,
		 Fyrstenborgvej 4.
30. Halmøde i Skjern v/Hans Ole Bækgaard
31. Halmøde i Skjern v/Karsten Christensen
NOVEMBER
1. Halmøde i Skjern v/Heri Eltør
2. Halmøde i Skjern v/Heri Eltør
14. Samtalemøde hos Lilly Bjerregaard
		 Søvejen 37
18. – 21. LM`s møderække i Sædding missionshus
30. Adventsfest i Sædding missionshus

(NB. mødeafterne er onsdage)
Bibeltimer og temaaftner (19.30) gruppe 1
SEPEMBER
5. Bibeltime v. Vita og Hans
11. Senioraften: Astrup forsamlingshus
		 v/ forstander, Jens Maibom Pedersen
26. Bibeltime v. Rossmery og Karsten
OKTOBER
2. Senioraften: Rindum kirkehus
		 v/ præst Erik Bitsch
3. Bibeltime v. Synnøve og John
24. Bibeltime v. Kirsten og Karsten
NOVEMBER
6. Senioraften: Hanning missionshus
		 v/ Bodil Raakjær Jensen
10. Voksenevent: Nøvlingskov Efterskole
14. Bibeltime v. Bente og Ove Rix
28. Bibeltime v. Else Marie og Jens Nelsen
For hele familien
SEPTEMBER
14. Fredagspasta.
		 Synnøve og John, Else Marie og Jens
16. Familiegudstjenste kl. 10.30
		 Kirkekaffe hos Daff og Morten
22. Høstkreds fest (Se program)
OKTOBER
12. Fredagspasta/Frelsens hær invaderer		
		 Østerbyvej 10: Jonna og Jens, Gitte og Jens
28. Familiegudstjenste kl. 14.00 (BUSK)
NOVEMBER
23. Fredagspasta. Inge og Ove, Bente og Ove
25. Familiegudstjenste kl. 10.30 Kirkekaffe hos
		 Maibrit og Karsten

IM i BØLLING
Møderne begynder kl. 19.30, hvis andet ikke er anført.
Kontakt: Erik Villumsen - 9736 8808
September
6. Bibelkreds hos Birthe og Jørgen Thomsen
		 Pjecen: ”Se Hans Herlighed” lektion 2
15. ”Syng den igen” i Horsens
20. Bibelkreds hos Birgit og Benedikt Hindbo
		 Ydre mission v. Provst Særkjær
26. Møde i Sædding v. Gidionitterne
Oktober
		 Oktobermøder i Vorgod den 3. - 4.
3. i Vorgod Kirke kl. 19
4. i Vorgod missionshus kl. 19.30
11. Bibelkreds hos Vera Nielsen. Lektion 3
25. Bibelkreds hos Kirsten og Erik Villumsen
		 Lektion 4
30. – 2. november. Møder i Skjern Kulturcenter
November
1. - 2. Halmøder
15. Bibelkreds hos Inger Nielsen. Lektion 5
18. – 21. LMs møderække i Sædding
30. Advendtsfest i Sædding

”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

Medvirkende:
Michael Geyersbach
video
Eberhard Harbsmeier
læsning
Christina Meissner
cello
Poul Skjølstrup Larsen
orgel

En aften med Søren Kierkegaard
Som aftenens midtpunkt står tekster om kærlighed af den danske filosof Søren Kierkegaard,
hvis 200-års fødselsdag markeres i 2013,
udvalgt og læst af Eberhard Habsmeier. Til
læsningerne byder Christina Meissner og Poul
Skjølstrup Larsen på et musikalsk program, der
belyser Kierkegaards værk. To af værkerne
bliver komponeret specielt til denne aften af
den i Korea fødte komponist Younghi PaghPann og den i Israel fødte Chaya Czernowin.
Den auditive form suppleres af ordkunstneren
Michael Geyersbach med Visuelle projektioner
i kirkerummet.
Koncerten afholdes i Ribe Domkirke
den 19. september kl. 19.30
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Bølling & Sædding
LM i SÆDDING
Kontakt: Thomas Christensen - 9736 2771
September
1 - 2. Samfundslejr for hele familien på Hemmet
		 strand. Særskilt program
9. International Missionsstævne. Skjern 		
		 Missionshus
16. kl. 10.30 Høstfest for hele familien
		 v. Søren Andersen, Tarm. Arr. bibelkr. 4
19. Bibelkredse i hjemmene
26. kl. 19.30 onsdagsmøde/velkomsfest på
		 Sædding Efterskole v. Ole Hauge
30. kl. 13. møde for hele familien v. Martin
		 Nørremark, Århus samt kor fra Ølgod
Oktober
3. kl. 19.30 onsdagsmøde v. Ole Hauge
14. kl. 10.30 Møde for hele familien m. frokost
17. Bibelkredse i hjemmene
24. kl. 19.30 Bedemøde
26. kl. 19.30 Bibelkursus
		 v. Henrik Hadberg, Munkebo
27. kl. 19.30 Bibelkursus v. Henrik Hadberg
28. kl. 13. Møde for hele familien
		 v. Alex Karlsen, Tarm
November
5. Afdelingsmøde i Skjern Missionshus
7. kl. 19.30 Årsmøde i Missionshuset
11. kl. 10.30 Møde for hele familien m. frokost
14. Bibelkredse i hjemmene
18. kl. 19.30 Møderække v. Carsten Skovgård
		 Holm, Helsinge
19. kl. 19.30 Møderække v. Carsten Skovgård
20. kl. 19.30 Møderække v. Carsten Skovgård
21. kl. 19.30 Møderække v. Carsten Skovgård
25. kl. 13. Møde for hele familien
		 v. Ole Lønborg, Ølgod
30. kl. 19.30 Adventsfest for hele familien
		 Arr. Bibelkreds 1

LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)
Kontakt: Lars Schmidt
Tlf: 2611 4398
September
4. WestSide Praise på Sædding Efterskole
11. Ungdomsgudstjeneste i Skjern
18. Bibeltime v. Henning Hansen hos Orla og Anni
		 Pedersen på Videbækvej 22
25. Studie
Oktober
2. Bibeltime v. Henning Høgild
9. Indsamlingsaften til LMU i Astrup
		 forsamlingshus
16. Ferieprogram i Astrup forsamlingshus
23. Bibeltime v. Leif hos Svend og Birthe Kjeldsen
		 på Dyssevænget 36
30. Studie
November
6. Bibeltime v. Preben Skov Jensen med LM i
		 Astrup i Astrup forsamlingshus
13. Studie
20. Bibeltime v. Svend Erik Søndergaard
27. WestSide Praise på Sædding Efterskole

”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

FAMILIE OG SAMFUND
SEPTEMBER
25. ”Godt fra hav og fjord” i Aulum kl. 19.00
		 Tilmelding til Maria inden 16. september
OKTOBER
11. Besøg hos Miss Q, Nygade 8 i Ringkøbing
		 kl. 18.00. Pris: 150 kr. Aftensmad er med i
		 prisen. Tilmelding til Anne Mette 9736 2424
		 inden 5. oktober. Afgang fra Kursuscentret
		 i Hanning kl. 17.30 præcis
30. ”Mig og Mogensen” i Teatersalen, Nr. Nissum
		 kl. 19.30. Billetter købes hos Maria 9736 2158.
		 Medlemspris 50 kr. Ikke-medlemmer 150 kr.
NOVEMBER
27. Julehygge og strikafslutning på Møllegården
		 kl. 19.30. Pakke á 30 kr. medbringes
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FFUMs
Soldater
mission
Cykelsponsorløb den
15. september kl. 10
på Borris Soldaterhjem. Inden cykelløbet
skydes i gang indvies
den nye tilbygning.
Det indkomne beløb
skal bruges til nyt køkkenudstyr.
Hvis du ønsker at støtte kan du kontakte:
Henning Holmgaard på
tlf. 9736 2078

Aktivitetskalender
IM HANNING
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
Hvis ikke andet er angivet holdes mødet i Hanning
Missionshus
September
6. Fødselsdagsfest kl. 19.30
		 v/Henning Hansen, Give
7. – 9. Samfundslejr på Holmsborg
		 Program følger
13. Opstillingsmøde til menighedsråd. Tid og sted
		 ses i kirkebladet
21. Kl. 18.00 Høstfest v/Flemming Harpøth Møller
		 Fællesspisning. Ingen tilmelding
27. Kl. 19.30 Samtalemøde hos Anne Marie og
		 Bent Søndergård
Oktober
3. Kl. 19. Oktobermøde i Vorgod Kirke
		 v/Morten Mouritzen, Vinding
4. Kl. 19.30. Oktobermøde i Vorgod Missionshus
		 v/Søren Grysbæk, Horsens
11. Kl. 19.30 Samtalemøde hos Ruth og
		 Jens Axel Damgård
26. Kl. 18.00 YM-aften v/ Karen og Dánial
		 Christiansen, Kolding. Fællesspisning
		 Ingen tilmelding. Program følger
30. Kl. 19.30. Halmøde i Skjern Kulturcenter
		 v/Hans-Ole Bækgaard, Aarhus
31. Kl. 19.30. Halmøde i Skjern Kulturcenter
		 v/Karsten Christensen, Harboøre
November
1. Kl. 19.30. Halmøde i Skjern Kulturcenter
		 v/Heri Elttør, Aulum
2. Kl. 19.30. Halmøde i Skjern Kulturcenter
		 v/Heri Elttør, Aulum
6. Kl. 19.30. Møde v/Bodil Jensen, Ikast
		 Emne: Kan vi lære noget af de første kristne?
15. Kl. 19.30 Generalforsamling i Hanning IM
		 Dagsorden ifølge vedtægter
22. Kl. 19.30. Samtalemøde hos Jenny og
		 Erik Nielsen
27. Kl. 19.00 Bedemøde på loftet
27. Kl. 19.30 Missionsuge
		 v/Søren Grysbæk, Horsens
28. Kl. 19.30 Missionsuge
		 v/Thue Thomsen, Hvide Sande
29. Kl. 19.00 Bedemøde på loftet
29. Kl. 19.30 Missionsuge v/Jens Birkmose
30. Kl. 19.30 Missionsuge og adventsmøde
		 v/Lene Larsen, Astrup
LM FINDERUP
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30
September
1. Samfundsdag på Skjernvej 16
6. Møde i missionshuset v/Ole Pedersen
11. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal

LM FINDERUP FORTSAT ....
13. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen
18. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen
20. Bibelkreds 2 hos: Peder Christiansen
23. Juniorklubben fejrer 50 års jubilæum
28. Høstfest i missionshuset v/ John Nørlund.
Oktober
2. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen
4. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen
9. Bibelkreds 1 hos: Henning Korsgaard
11. Bibelkreds 2 hos : Niels J. Dideriksen.
18. Møde i missionshuset v/ Henning Hansen
26. Møde i missionshuset v/Ole Lønborg
30. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal
November
1. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen
7. Missionsaften v/Christian Lund Pedersen
13. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen
15. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen
20. - 23. Møderække i missionshuset
		 v/ Dan Hessellund
27. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen
29. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen

IM i FINDERUP
Kontakt: 9736 1029
Alle møderne er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført
www.finderup.indremission.dk
September
6. Fødselsdagsfest I Hanning missionshus
		 v/ Henning Hansen, Give
7. - 9. Weekendtur på Holmsborg
11. Bibeltime hos Inger Marie og Peder Kristian
		 Kyndesen Luk. 10,38-42
21. Høstfest i Hanning missionshus
		 v/ Flemming Møller
25. Spørgsmålsaften v/ Jørgen Skydstofte hos
		 Gudrun og Bent Dyrvig
Oktober
2. Oktobermøde v/ Morten Mouridsen, Vinding
		 i Vorgod kirke kl. 19.00
3. Oktobermøde v/ Grysbæk i
		 missionshuset kl. 19.30
9. Generalforsamling
		 hos Ingrid og Jens Thomsen
16. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
		 Matt. 21,28-44
26. Ydre missionsaften
		 i Hanning missionshus kl. 18
30. – 2. nov. Halmøder i Skjern se program senere
November
6. Bibeltime hos Harald Larsen. Mark. 12,38-44
13. Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj
		 Johs. 5,17-29
19. - 23. Møder hos LM v/ Dan Hessellund
27. - 30. Møde i Hanning Missionshus. Se Hanning
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Hanning & Finderup
Hellig Kors
Kloster

SEPTEMBER
Søndag den 9. september
Hellig Kors Kirke kl. 14 Steen Sunesen Århus
Onsdag den 12. september
Taize andagt kl. 19 *)
Søndag den 23. september
Hellig Kors kirke kl. 14 ved Hans Olav Okkels
Onsdag den 26. september
Taize andagt kl. 19 *)
Søndag den 30. september
Hellig Kors Kirke kl. 14 ved Poul Ivan Madsen
Oktober
Onsdag den 10. oktober
Taize andagt kl. 19 *)
Søndag den 21. oktober
Hellig Kors kirke kl. 14 ved Hans Olav Okkels
Onsdag den 24. oktober
Taize andagt kl. 19 *)
November
Onsdag den 7. november
Taize andagt kl. 19 *)
Søndag den 18. november
Hellig Kors kirke kl. 14 ved Henrik Vejgaard Kristensen
Onsdag den 21. november
Taize andagt kl. 19 *)
*) Ved alle Taizeandagter er der mulighed for rundvisning en ½ timer forinden.
Kirken er åben for andagtssøgende mellem kl. 7.30 og kl. 21.30. Der er tidebøn kl. 7.30 og 11.30 og kl. 17.30 og 21.30 enten i Hellig Kors Kirke eller
i Dørvogterhuset (det røde hus). Der er ikke tidebøn søndag kl. 11.30.
Er både døren til Hellig Kors Kirke og døren til Dørvogterhuset lukket, så
kontakt Hellig Kors Kloster på tlf. 9734 1142 og spørg om evt. aflysning.
Ønskes der en rundvisning : kontakt Hellig Kors Kloster.
Lars Ulsdal

FINDERUP PENSIONISTFORENING
Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne!
OKTOBER
23. Søren Elbæk fortæller om sit liv som
		 alkoholiker
NOVEMBER
6. Dorthe Lundsgård, Strellev fortæller
		 Thy-historier
20. Gunhild & Frode Agergård vil fortælle og
		 vise billeder fra deres ture
DECEMBER
4. Spillemændene fra Videbæk vil komme og
		 julehygge sammen med os
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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 bibel-arbejde,
spil, kreative opgaver og meget mere.
Kontaktperson:
Lone Christensen, tlf. 9736 8179

(Finderup Drengeklub)

Det fejrer vi med en jubilæumsfest søndag den
23. september 2012 i Finderup Forsamlingshus
kl. 13.30.
Alle, der gennem årene har haft tilknytning til klubben, er hjertelig velkommen.
Der vil være: Andagt - billeder og tilbageblik – tid
til snak og hygge – kaffe – mulighed for at bringe
en hilsen – se det nuværende klubhus.
Af hensyn til kaffen ønskes tilmelding senest den
16. september
Lone: 97368179
mail: lokajchr@os.dk
Lisbeth: 97361129
mail: pedersen103@gmail.com
Venlig hilsen
Juniorklubbens ledere

Ikon-workshop
Fredag den 5. oktober
Kl. 19.00 – 21.30
Lørdag den 6. oktober
Kl. 9.30 – 16.30
i Kernehuset, Fårborgvej 2
Finderup
Skab dit eget IKON udfra messing, kobber, rustent jern,
kølelameller, smykkedele, perler, snor, bonsai, gamle
knapper og andre ting.
Underviser er Irma Brondbjerg, Herning.
Kurset koster 550,- kr. incl. materiale til 2 ikoner
Tilmelding: Først til mølle… men senest 1. oktober
til Lisbeth Pedersen:
9736 1129 - mail: pedersen103@gmail.com
Se også www. billedværkstedet-herning.dk

Rækker Møllegaarden, Familie & Samfund og Rækker
Mølle Borgerforening arrangerede traditionen tro Sct.
Hans aften på Rækker Møllegaarden. Vejret artede sig
efter ordene fra sommersangen ”Danmark nu blunder
den lyse nat”: Byger, som går og kommer, det er den
danske sommer”.
Aftenen begyndte med fællesspisning, og 150
havde meldt sig til den del af arrangementet. Omkring
200 tog opstilling omkring bålet. Jens-Erik Vesterbæk
fra Borgerforeningen bød velkommen og takkede
Lærkereden for den fine heks til bålet.
Efter en fællessang holdt Bente Tang båltalen.
Hun tog udgangspunkt i en lille ”rundbordssamtale”
omkring køkkenbordet med børnene og spørgsmålet: Hvad tænker I om Sct. Hans? Der var kommet
flere svar på bordet: Bålet, heksen …. og en lang
tale! Bente valgte på den baggrund at tale kort,
men godt! Til indledning forbandt hun Sct. Hans
med ordene: Tradition og fællesskab. Hun glædede
sig over de gode rammer og den store frivillighed,
der bærer med på traditionerne i Firkløverområdet.
Efterfølgende forbandt Bente solhvervet med det
tidehverv Sct. Hans betyder for mange skolelever.
Ferien står for døren og mange skal skifte skole og
andre skal videre i skolesystemet. Hun pegede på,
at alle i Danmark har mulighed for at få en uddannelse og understregede vigtigheden af, at alle får det.
Hun omtalte det kinesiske præsidentbesøg og spurgte, hvorfor han mon lagde vejen forbi Danmark, der i
forhold til det kinesiske folketal, kun er som en dråbe.
Hun svarede, at vi kan så meget, som kineserne gerne
vil bruge og kopiere og opfordrede til, at vi bevarer
fokus på det, vi kan. Bente sluttede talen med en opfordring til at nyde de lyse danske sommeraftenener
og ønskede alle en god sommer.
Jens-Erik Vesterbæk takkede Bente for talen og
satte de fremmødte i gang med at synge ”Vi elsker
vort land”, mens bålet blev tændt og heksen sendt til
Bloksbjerg. Da sidste strofe var sunget, og der var godt
fut i bålet, kom så en af sommerens byger, der virkede
som et signal til, at det nu var tid til at søge ly omkring
kaffekopperne på Rækker Møllegaarden.
En fin aften helt i traditionens ånd.
JH

Finderupfolk

Heksen er på vej

Bente holder båltale
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Årets sommerudflugt gik i år til Randers, hvor vi havde
to meget forskellige mål.
Først besøgte vi Graceland, som er en tro kopi af Elvis
Presleys hjem i Mempfis. Det eneste Graceland i hele
verden. Efter en tur rundt i huset, spiste vi en ægte
amerikanerburger, og de fleste levnede, mens en
enkelt hævdede, at han nok havde kunnet spise tre,
hvis han fik muligheden. Efter alt at dømme, syntes
deltagerne, at det var en rigtig god oplevelse.
Derefter kørte vi ned på Grenåvej, hvor vil blev modtaget af Peter Kofoed Herbst, præst i Kronjyllands
Valgmenighed.
Først fik vi en rundvisning i den smukke kirke, som
oprindelig er bygget som et æggepakkeri, hvorefter
Peter fortalte om de visioner, som bærer arbejdet i
kirken.
Der er ingen tvivl om, at deltagerne fik en meget god
og inspirerende oplevelse.
På hjemturen kørte vi ned forbi Fussingø, et stykke
unikt nartur, og det hele sluttede med, at vi hørte
Harald Larsens nyskrevne sang om dagens oplevelser.
LBK/Foto: FHM
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40 års jubilæum på Rækker Mølle Skolen lørdag den 12. maj 2012
181 elever indtog scenen og opførte ”De fire årtier” ved et bragt af en jubilæumsfest
Lørdag den 12. maj gik flagene til tops på Rækker
Mølle Skolen. Anledningen var, at skolen fejrede 40
års jubilæum. Et jubilæumsudvalg bestående af: Ulla
Skyttegaard, Lis Knübbel, Torben Evers, Tanna Kjær
Dona og Mads Borch Eriksen havde planlagt jubilæumsfestlighederne, og det blev en drømmefødselsdag for en 40-årig. Ingen fest uden gæster og gamle
venner. Udvalget havde da også ladet rygtet sprede,
at den 12. maj var der en god anledning til at mødes
med ”de gamle” klassekammerater, og få opfrisket
gode minder med fødselaren. Skolens elevtal, der
er på 181, blev på fødselsdagen fordoblet ved
det antal tidligere elever,
der havde meldt sig til festen.
Skolens elever havde
brugt ugen op til jubilæet
på at forberede ”De fire
årtier” med sange og historiske glimt fra den tid,
skolen har bestået.
Ved arrangementets begyndelse blev gæsterne
budt velkommen af skoleleder Torben Svendsen
og fik udleveret et fint jubilæumsprogram. Snart
var den store hal fyldt
med nervøse elever og
forventningsfulde tidligere elever og lærere. Klokken 11 gik skolens elever på scenen. Torben Svendsen bød velkommen og pegede på de fire åndelige
bånd, der blev knyttet sammen til et stærkt tov, da

de fire små sogneskoler i Hanning, Finderup, Bølling og Sædding i 1971 blev nedlagt og samlet til en
centralskole i Rækker Mølle. Torben omtalte også,
at 40 årsalderen er reparationsalderen og glædede
sig over udsigten til den forestående skolerenovering til 18 mill. kroner.
Til lejligheden havde skolens musiklærer skrevet en
jubilæumssang, der blevet sunget af deltagerne og
eleverne. Herefter var der elever, som til sangen:
”Gi’ os lyset tilbage”, sammenflettede fire bånd og
samlede 4 hjerter til et firkløver.
Efter denne stemningsfulde optakt opførte eleverne ”De fire årtier” begyndende med 70´erne.
De, der husker det årti,
fik til sangen ”Rokketanden” genopfrisket minder om flourskylninger.
Eleverne havde trompetbukser på, og under
sangene ”Kattejammerrock” og ”Vuffelivov” sås
også skilte for fred og
”Nej til atomkraft”.
80’ erne indledtes med
Michael Jackson dansetrin. Herefter fremførtes to kendte sange fra
årtiet – ”Africa” og Landsholdets sang til VM i Mexico
i 1986: ”Reseppten”. Naturligvis blev der viftet med
rød-hvide flag.
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90’ erne blev sat i relief af tre
sange – ”Åh, Abe”, ”We are the
champions” og ”Støvledans”.
Årtiet bød på store sportspræstationer indenfor fodbold,
håndbold og cykling, og alle de
store sportsstjerner blev kaldt
frem på scenen med navns
nævnelse.
00’ erne blev indledt af kraftige
storme og bød også på en sejr i
det internationale melodigrandprix. Derfor skulle vi naturligvis
genhøre vindersangen: ”Smuk
som et stjerneskud”. Nik og
Jay-sangen ”Hot” og Safri
Duo’s hit fik salen til at koge.
Et gensyn med ”The Julekalender” bød 00’erne også på.
Oluf Sand, Gertrud og Benny
fik muntert liv af tre elever, ligesom de tre nisser Fritz, Hansi
og Günther gjorde det. ”Støvledansen” blev fremført meget
overbevisende, med alle fagter. Frederik og Marys bryllup
blev ikke forbigået, ligesom en
stor lokal begivenhed ikke gjorde det - Krudtlars’ sprængning
af DLG-siloen, der fulgtes af
ordene: ”Det ka’ da godt vær’
a lugter lidt a krudt”.

De fire sognebånd knyttes sammen til et stærkt sammenhold om en 4-kløverskole

Trompetbukser, flourskyldniing og kattejammerrock huskes fra 70-erne

Således super-flot blæst gennem 4 årtier på en god time, sluttede arrangementet i Hallen med de 3 sidste vers
af jubilæumssangen. Torben Svendsen takkede de mange medvirkende og indbød til reception i skolens samlingssal. H.C. Tylvad, der er næstformand i skolebestyrelsen, takkede for det fantastiske resultat opnået på blot
4 skoledage! Tryllestaven indbød alle elever til is i den lille hal. Straks efter afslutningen i Hallen var det tydeligt,
at der var en del tidligere elever, der havde mange skoleminder, der skulle opfriskes inden de kunne gå til Tryllestavens dejlige sandwichbord.
En fornem fødselsdagsfest, der bestemt var en 40-årig værdig. Godt at tænke på, at renoveringen givetvis betyder, at skolen om ti år kan indbyde til 50 års fødselsdag.

Mange deltog i fejringen af Rækker Mølle Skolens 40 års jubilæum
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Bølling og Sædding

September
2. 13. s. e. trin.
9. 14. s. e. trin.
16. 15. s. e. trin.
23. 16. s. e. trin.
30. 17. s. e. trin.
Oktober
7. 18. s. e. trin.
14. 19. s. e. trin.
21. 20. s. e. trin.
28. 21. s. e. trin.
November
4. Alle helgen
11. 23. s. e. trin.

Gudstjene

Bølling
10.30
ingen
9.00
ingen
10.30
Bølling
ingen
A 9.00
ingen
ingen
Bølling
10.30
ingen

Vitaminer til parforholdet

Flemming Møller

Gideonitterne

Alle Helgen - vi mindes de døde

Siden 1770 er der blevet fejret Alle Helgen i
Danmark den 1. søndag i november.
Der holdes gudstjeneste i alle 4 kirker, og gennem oplæsning af navnene på dem, der er døde
siden sidste Alle Helgen, vil vi mindes dem.

F
Aktivitetsudvalget planlægger 3 aftner om parforholdet” under overskriften:
”Vitaminer til parforholdet”
Ingrid og Hans Danielsen fra Ølgod, som er uddannet terapeuter, holder disse aftner.
De afholdes kl. 19.30 følgende 3 mandage:
17. september, 8. oktober og 5. november
i Rk. mølle Skolens samlingssal.
Alle par er velkommen - uanset alder eller om man
har papir på sit forhold eller ej.
Det koster 50 kr pr person pr. aften incl. kaffe.
Man er også velkommen, hvis man ikke kan deltage alle aftener.
Vi vil gerne have tilmelding, men det er ikke et
krav.
Det sker til:
Birgit: 61750064 eller Karen: 60688583.
Se også ugeposten og www.rkmolle.dk

Sædding
ingen
9.00
ingen
10.30
ingen
Sædding
9.00
ingen
10.30
ingen
Sædding
9.00 Flemming Møller
10.30

BUSK - FAMILIEGUDSTJENESTE

Hanning
Den 28. oktober kl. 14.00
holdes der BUSK-gudstjeneste. BUSK står for
Børn, Unge, Sogn og Kirke. KFUM-Spejderne
i Danmark, KFUMs idrætsforbund i Danmark
og KFUM og KFUK i Danmark bakker op om
arrangementet.

Mette og Alex Bjergbæk,
der er udsendt til Nigeria
for Mission Afrika, fortæller om deres arbejde den
29. oktober kl. 14.30 i
Skjern Missionshus.
Alex var 25% præst i
Rækker Mølle pastorat før udsendelsen.
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estelisten
Hanning
9.00
ingen
F
10.30
ingen
9.00
Hanning
ingen
10.30
ingen
F 14.00
Hanning
9.00
ingen

Finderup Kirke
Den 9. september kl. 10.30
Der indsamles en høst- og takkegave. Ønsker
man at give et beløb til et bestemt formål, bedes
man lægge gaven i en kuvert med angivelse af
beløbsmodtageren.
Børn må gerne medbringe frugter eller en buket fra haven. Vi mødes udenfor kirken og går
samlet ind.
Efter gudstjenesten serveres sandwich og drikkevarer ved kirken.
Pris: 5 kr. pr. stk

F

Gudstjeneste for hele familien
Hanning Kirke
Den 16. september kl. 10.30
Der indsamles en høst- og takkegave. Ønsker
man at give et beløb til et bestemt formål, bedes
man lægge gaven i en kuvert med angivelse af
beløbsmodtageren.
Alle børn mødes udenfor kirken – medbring
frugter eller en buket fra haven.
Efter gudstjenesten serveres sandwich og drikkevarer ved kirken.
Pris: 5 kr. pr. stk
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Gideonitterne

Høst - Takkegudstjeneste

Høst - Takkegudstjeneste

Høst - Takkegudstjeneste

Flemming Møller

Finderup
ingen
10.30
ingen
9.00
ingen
Finderup
10.30
ingen
9.00
ingen
Finderup
10.30 Flemming Møller
9.00

Sædding Kirke
Den 23. september kl. 10.30
Der indsamles en høst- og takkegave. Ønsker
man at give et beløb til et bestemt formål, bedes
man lægge gaven i en kuvert med angivelse af
beløbsmodtageren.
Børn må gerne medbringe frugter eller en buket fra haven. Vi mødes udenfor kirken og går
samlet ind.
Efter gudstjenesten serveres sandwich og drikkevarer ved kirken.
Pris: 5 kr. pr. stk

Høst - Takkegudstjeneste

Bølling Kirke
Den 30. september kl. 10.30
Der indsamles en høst- og takkegave. Ønsker
man at give et beløb til et bestemt formål, bedes
man lægge gaven i en kuvert med angivelse af
beløbsmodtageren.
Børn må gerne medbringe frugter eller en buket fra haven. Vi mødes udenfor kirken og går
samlet ind.
Efter gudstjenesten serveres sandwich og drikkevarer ved kirken.
Pris: 5 kr. pr. stk

Hanning og Finderup

September
2. 13. s. e. trin.
9. 14. s. e. trin.
16. 15. s. e. trin.
23. 16. s. e. trin.
30. 17. s. e. trin.
Oktober
7. 18. s. e. trin.
14. 19. s. e. trin.
21. 20. s. e. trin.
28. 21. s. e. trin.
November
4. Alle helgen
11.
23. s. e. trin.

Honduras-uge i SFO’en på Rækker Mølle Skolen
”Det har bare været en fantastisk uge”, lød det samstemmende fra elever, pædagoger, forældre og bedsteforældre. I uge 26 fra mandag til torsdag flyttede 50
SFO–eleverne ud af skolens trygge rammer og ned
på plænen foran Rækker Mølle Skolen. Poul Martin
Thorø, der er pædagogstuderende, har opholdt sig et
halvt år i Honduras som volontør for organisationen
Impact. Under opholdet blev han så grebet af arbejdet
med gadebørn, at den nød, han så, berørte ham så
dybt, at han mente, at han ikke blot måtte fortælle om
den, men også arbejde for at afhjælpe den. Derfor har
han udarbejdet et koncept til en Honduras-uge, som
han tilbyder SFO’er.
Paprika, Sofie og Mathilde fortæller gerne om deres
oplevelser i Honduras-ugen. De har bygget små skure
af gamle paller og beklædt dem med hø og mudder og
fortæller, at på den måde er der mange børn i Honduras, der bor. De ved også, hvor mange gadebørn der
er – ca. 10.000. Og de fortæller stolt, at de har lært
spansk, for det er det sprog, man taler i Honduras. En
af de sætninger, de har lært, og som man kan komme
langt med, er: Jeg elsker dig. På klingende spansk siger de: Te amo. De har også lært at tælle, og torsdag,
da der var afslutning på ugen, fløjtede Poul Martin eleverne sammen foran skolestuen, der var centralt place-

ret under skyggefulde træer midt på plænen. På tavlen
var skrevet nogle af de ord, som eleverne havde lært,
og forældrene fik en smagsprøve på, hvordan man
tæller til 10 på spansk.
Marianne, der er pædagog i SFO’en fortæller begejstret om udbyttet af Honduras-ugen. Hun evaluerer
udbyttet med de pædagogiske gloser: ”God læring” og
”øvelser i samarbejde”. Eleverne har fået perspektiv
på deres egen situation, og de ved, at der er andre
børn i verden som lever i en familie, der må klare sig
for seks kroner om dagen. Eleverne har ikke haft mobiltelefoner, urer og legetøj med i Honduras-ugen, og
det har givet anledning til at stimulere de kreative evner. Marianne giver et lille eksempel. Da vi fik suppe i
går, der blev kogt på det åbne ildsted, som murer Jens
Kjærgaard har stillet til rådighed, så gjorde eleverne
det, man gør i Honduras, man smider bare affaldet på
jorden, og i dette tilfælde tomatdåser. Èn fik så den
idé, at man kunne spille bold med dåserne. Som en
indskudt bemærkning kan jeg sige, at min nabos hund,
Puk, på sin aftentur nød den manglende renovation,
og stolt hjembragte et plastikbæger med tomatsovs.
Torsdag var det afslutning på Honduras-ugen, og forældre og bedsteforældre var inviteret til at se ugens re14

sultater. Vejret var strålende, og eleverne havde små
boder, hvor de solgte nogle af de ting, de havde forarbejdet i ugens løb. Der kunne købes T-shirts malede
i flotte farver, armbånd fremstillet af cykelslange. Der
var også mulighed for at smage på en varm æblekage med håndpisket flødeskum.
Poul Martin Thorø glæder sig meget over ugen. Det
økonomiske overskud, der sammen med det kødsalg, der er en del af projektet løber nok op i 15 –
16.000 kr., som via Impact skal gå til at støtte den
døvstumme dreng, Emmerson og hans familie. Det
var dejligt at høre elevers og forældres reaktion på
Honduras-ugen. ”Vi hjælper, for det er synd for dem”,
var et af udsagnene, og flere forældre gav udtryk for,
at ugen havde givet anledning til en god snak omkring
middagsbordet.
Et flot initiativ med udblik, som blev velsignet med
smukt afslutningsvejr.
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Laila Frandsen
Finderup

Birgit Korsgaard Villadsen
Sædding

Mads Vendelbo
Sædding

Har du yngre kræfter?
Har du lyst til at gøre noget ekstra for kirkelivet?
Vil du bruge dine kompetencer og have indflydelse på fremtidens kirke i Rækker Mølle
Pastorat?
Så er det nu, du skal stille op til menighedsrådet.
Vi skal have valgt 12 kandidater - 3 fra hvert af vore 4 kirkesogne.
Er du interesseret? Eller vil du bare gerne høre om Menighedsrådets arbejde,
så kom til:
Orienteringsmøde Torsdag den 13. sept. kl. 19.30
i Samlingssalen på Rækker Mølle Skolen
1.
Velkomst.
2.
Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3.
Menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
4.
Kommende opgaver for menighedsrådet.
5.
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til
menighedsrådsvalget.
6.
Afslutning med kaffe.		
I vore sogne er der tradition for aftalevalg. Det betyder, at kandidaterne bliver valgt
på et opstillingsmøde - og at dette opstillingsmøde bliver det reelle valg.
Deltagerne på orienteringsmødet kan beslutte at fortsætte aftenen med opstillingsmøder. Her er målet at få opstillet en fælles kandidatliste på en god demokratisk vis.
Oplysning og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrelsens formand
Birgit Villadsen tlf. 97362124/61750064
eller på www.menighedsraadsvalg2012.dk

Elsebeth Houmand
Hanning

Kandidatlister for Bølling sogn kan indleveres til:
Karsten Nielsen, Kastbjergvej 2, Bølling tlf. 97368026
Jens Landting Hansen, Østerbyvej 12, Bølling tlf. 9736872

Jens Landting
Bølling

Kandidatlister for Finderup sogn kan indleveres til:
Hanne S. Rindum, Herborgvej 24, Finderup tlf. 97361068
Laila Frandsen, V. Finderupvej 7, Finderup tlf. 97361197
OBS! Den 2. oktober 2012 kl. 19.00
er sidste frist for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen. Hvis der
ved fristens udløb kun er indleveret
èn gyldig kandidatliste for hvert kirkesogn, aflyses valget, og kandidaterne
er valgt.

Kandidatlister for Hanning sogn kan indleveres til:
Elsebeth Houmand, Gadegaardvej 1, Hanning tlf. 97362750
Inger Dalgaard-Jensen, Tingbakken 5, Hanning tlf. 97362012
Kandidatlister for Sædding sogn kan indleveres til:
Birgit Villadsen, Sæddingvej 13, Sædding tlf. 97362124
Mads Vendelbo, Astrupvej 4, Sædding tlf. 97362208

Karsten Nielsen
Bølling
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Vedtægter
For fælles menighedsråd mellem
Bølling, Finderup, Hanning og Sædding sogne.
I medfør at kapitel 8 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010, med de
ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 135 af 14. februar 2012.
Deltagere og formål.
§1. Menighedsrådet for Rækker Mølle Pastorat (Bølling, Finderup, Hanning og Sædding sogne) i Skjern
Provsti, Ribe Stift har på baggrund af flertal herfor ved afholdte menighedsmøder i Bølling, Finderup,
Hanning og Sædding sogne den 16. april. 2012 truffet beslutning om, at der fortsættes med et fælles
menighedsråd efter reglerne i denne vedtægt.
Navn og hjemsted.
§2. Menighedsrådet benævnes fremover som Rækker Mølle Menighedsråd. Samarbejdet har hjemsted
i Ringkøbing-Skjern kommune.
Samarbejdsperiode.
§3. Samarbejdet er efter en prøveperiode fra 2008 til 2012, permanent gældende fra 1. søndag i
advent 2012.
Samarbejdets sammensætning.
§ 4. Det fælles menighedsråd består af i alt 12 valgte medlemmer, fordelt med 3 repræsentanter fra
Bølling sogn, 3 repræsentanter fra Finderup sogn, 3 repræsentanter fra Hanning sogn og 3 repræsentanter fra Sædding sogn samt sognepræsten/erne
§ 5. Der vælges/udpeges èn kirkeværge for hver kirke i pastoratet. Valget sker i øvrigt efter bestemmelsen i menighedsrådslovens § 10 stk. 1.
Kirkekassen.
§ 6. Der fortsættes med èn fælles kirkekasse for de 4 sogne.
Tilsyn og opløsning.
§ 7. Beslutning om ophævelse af det fælles menighedsråd kan træffes af menighedsrådet. Evt. særlige
vilkår i anledning af ophævelsen skal godkendes af Ministeren for ligestilling og kirke, jf. herved §43,
stk 4 og 5 i lov om menighedsråd.
§ 8. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om forholdet mellem
deltagerne i denne vedtægt indbyrdes kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse. Stiftsøvrighedens
afgørelse kan indbringes for Ministeriet for ligestilling og kirke
§ 9. Ministeriet for ligestilling og kirke s godkendelse kræves til vedtægtsændringer samt opløsning
af samarbejdet.
Ikrafttræden.
§ 10. Denne vedtægt træder i kraft dagen efter Ministeriet for ligestilling og kirkes godkendelse(05.07.2012).
§ 11. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til det fælles
menighedsråd, provsti, eller stift. Vedtægten offentliggøres endvidere på Ministeriet for ligestilling og
kirkes hjemmeside.

Leif Kofoed
Sædding

Mikael Hvergel
Hanning

Karen Stange Føhns
Bølling

Kirsten Pahus
Finderup

Inger Dalgaard-Jensen
Hanning

Rækker Mølle den 16. april 2012
Rækker Mølle Menighedsråd (2008-2012)
Bølling, Hanning, Sædding og Finderup sogne.
Laila Frandsen
Formand
Hanne Stræde Rindom
Finderup
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det bedre er der måske begravet et dilemma? ”Vi lever
trygt, godt og omkostningsfrit, og det har måske ført
til, at kedsomhed, selvfølgelighed og ligegyldighed
er kommet til at præge den generelle livsindstilling”.
Som eksempel pegede ELL på uddannelsessystemet.
I Danmark er det gratis og endda SU-støttet at få en
uddannelse. Trods det, ser vi, at omkring 40% af de,
der optages på læreruddannelsen, ikke gennemfører.
De unge slæber ikke nok og er slet ikke så go’, som
de går rundt og tror. Skyldes det mon, at der er for lidt
at kæmpe for? spurgte ELL.

Traditionen tro indbød Rækker Møllegaarden til grundlovsmøde. Som medarrangør stod Borgerforeningen
og Indre Mission i Sædding. Arrangørerne var i sidste
øjeblik blevet nervøse i forhold til den lokale vejrudsigt, så man havde valgt at flytte grundlovsmødet ind
i Søren Kierkegaard-mindestuen. Da deltagerantallet
rundede de 70 inklusiv kor og elever fra Sædding Efterskole, var stuens sparsomme kvadratmeter udnyttet
mere end fuldt ud.
Gert Thorø bød velkommen til dagens grundlovstaler,
Esben Lunde Larsen. Sædding Efterskoles kor under
ledelse af Johannes Xie indledte arrangementet med
et par rytmiske, engelsksprogede sange, og koret
modtog velfortjente klapsalver fra de fremmødte.
Efter korindslaget blev kaffen serveret, og snakken
gik livligt blandt grundlovsmødedeltagerne. Ved et
grundlovsmøde skal ”den danske sang” naturligvis
lyde, og mindestuen genlød af ”Nu lyser
løv i lunde” og ”Du kom med alt det,
der var dig”.

Esben Lunde Larsen pegede også på Grundlovens
kernepunkter om frihed og selvstændighed. Grundloven
skal sikre borgerne imod staten gennem religionsfrihed,
forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. De kerneværdier
sammen med det danske frisind, er truede. En trussel kommer fra den kant, ELL kaldte for ”totalitært
magtmisbrug”. Som eksempel fremdrog han den just
afsluttede sag imod de dømte i sagen om et planlagt
terrorangreb imod JP. Der findes grupper i samfundet,
som vil bekæmpe Grundlovens frihedsrettigheder,
understregede ELL – så meget desto mere er der
grund til at styrke bevidstheden om generationers
grundlovskamp. Værdibevidsthed er det bedste værn
mod forfaldet, understregede ELL.
Efter talen, der høstede stort bifald og fik mange gode
ord med på vejen, takkede Gert Thorø ELL og Efterskolens kor. Med tanke på den sidste scene i filmen
om Hvidstengruppen opfordrede han forsamlingen til at
synge ”Altid frejdig”. Et fint grundlovsmøde, hvor talen
holdt fokus på dagens tema: Grundloven og dens værdier. Taleren afstod fra fristelsen til at lade ordene blive
et partipolitisk indlæg. Den fristelse var der til gengæld
mange andre grundlovstalere, der faldt for; men grundlovsdag er ikke 1. maj og skal ikke være det.

Esben Lunde Larsen (ELL) holdt en
flot og tankevækkende grundlovstale
med bid i. Han tog udgangspunkt i den
nye danske film om Hvidstengruppen.
”Nogle må dø, for at andre kan leve,”
lyder det fra en af gruppens medlemmer. Som så mange biografgængere
var ELL blevet berørt af den stærke
historie og spurgte: Er vi i dag
klar til at tage den kamp, som
Hvidstengruppen tog og betalte
den høje pris for at vinde? Der
er en sammenhæng mellem
pris og kvalitet, og qua den
høje pris – livet - som mange
betalte, var der tale om en
kamp for stærke og værdifulde
værdier. ELL pegede på, at
tiderne gennem en generations hårde slid naturligvis er
forandret til det bedre; men i
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Lørdag den 30. juni afholdt Rækker Møllegaarden det
årlige kræmmermarked. Vejret viste sig for en gangs
skyld fra den pæne side med solskin og en frisk brise,
og rigtig mange kræmmere havde købt en standplads,
så udbuddet af varer var stort. Jeg talte med en af kræmmerne, som var meget tilfreds med forholdene, og han
mente også, at han fik et lille overskud med hjem.
Markedet åbnede kl. 9 med 4 H børnedyreskue, og inden
markedet lukkede, blev der uddelt præmier til deltagerne.
Kl. 9.30 begyndte indvejningen til det store havetraktortræk. Kl. 11 startede trækket, der tiltrak mange tilskuere,
der fik sig en god oplevelse.
Kl. 11.30 optrådte klovnen Tapé med et alsidigt program
med mime, artisteri, musik og klovneri. Han fangede
børnene med sin kunnen og gik også på scenen om
eftermiddagen.
Kl. 12 blev der serveret sild og pølsemad i frokostteltet,
og Videbæk harmonikaorkester leverede taffelmusikken.
Motorcykelklubben lagde også vejen forbi markedspladsen.
Der var blevet indleveret 10 kager til bedømmelse af et
smagsdommerpanel bestående af: Helena Lykkevold
Johansen (Bølling), Ole Dransfeldt (Finderup) og Jens
Kristian Holmgaard (Rækker Mølle).
Efter en prøvesmagning, der varede halvanden time,
kunne resultatet offentliggøres.
1. præmien på en middag for to på Rækker Møllegaarden gik til Nadia Josefsen. 2. præmien på to flasker vin
gik til en kage fra Finderup og 3. præmien på 1 flaske vin
gik til Caroline og Hanne Serup Emborg. Efter prisoverrækkelsen blev de 10 kager solgt på auktion.
Arrangørerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet og glædede sig over de mange besøgende og sluttede markedet af med at indbyde til spisning i teltet.
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Den 8. juni indbød Finderup Efterskole til afskedsreception for skolens leder gennem 9 år, Oluf
Therkildsen og skolemor Trine.
Bent Dyrvig, der er formand for bestyrelsen, bød velkommen til elever, forældre, naboer og samarbejdspartnere og fortsatte med at takke Oluf og Trine for 9
gode år. Han indrømmede, at det var ufatteligt, hvad
de var blevet budt; men fra 1. dag ville de Finderup
Efterskole. Trods år op ad bakke er det lykkedes at
få etableret en velfungerende skole. Bent pegede på
Olufs ukuelige natur: ”At der bare skal ske noget” – og
det er der minsandten! konstaterede han og pegede
også på Olufs valgsprog: ”Her går vi op i det, der lykkes
mere end i det, der ikke gør det”. Trine fik også varme
ord med for indstillingen: ”Det skal være ordentligt”.
Bestyrelsens gave var en litografi af Arne Haugen
Sørensens billede, Hjemkomsten. Desuden fik de et
æbletræ podet fra et træ på skolen.
Lærer og kollegaer indledte deres tak med sangen
”Må din dag få glæde”. De rettede først en tak til Trine
for det forbillede, hun havde været i diakonien og den
utrættelighed, hun havde udvist. ”Uden jer så det ikke
ud, som det gør”, lød det varme skudsmål. Til Oluf lød
der en stor tak for visioner og evnen til at fokusere.
”En god arbejdsplads er Finderup Efterskole - takket
været en dygtig forstander og skolemor. I har sat spor i
mange menneskers liv, og gamle elever vender tilbage
og takker”, lød det.

Lisbeth Saugmann, der sad i bestyrelsen, da skolen
blev etableret, knyttede sin tak sammen med salmen
”Dansens Herre” og mindedes de første svære dansetrin.
Hun takkede for dansen og ønskede held og lykke med
dansen i Randers, som nok ville blive i en anden takt.
Et par forstanderkolleger tog også ordet. Erik Bach
Pedersen, Frøstruphave pegede på deres fantastisk
engagement, der kaldte på dyb respekt. Jeppe Bjerg
Mikkelsen, Nøvlingskov nævnte, at de havde været gode
at læne sig op ad, og at det var lidt synd for Finderup og
regionen med deres beslutning om at holde.
Gitte Frost Andersen var tydeligt berørt af, at det var
blevet tid til at tage afsked. Hun omtalte det gode naboskab, de havde haft og pegede på, at deres hjem havde
været fuld af liv og lys. Hun sluttede med at nævne, at
hun nu havde fået den bedste undskyldning for et besøg
i Randers Regnskov.
Bente Graakjær, der sidder i bestyrelsen, pegede på,
at det var lykkedes Oluf og Trine at få skabt et godt
fundament for skolen og ikke mindst at få skabt en
Finderup Efterskole-ånd. Hun pegede på, at Oluf hørte
til den farverige ledertype. Eleverne er ikke de samme,

En nuværende og tidligere elev, Mikkel Kristensen
og Simon Palm, bekræftede, at opholdet på Finderup
Efterskole havde været med til at give dem selvtillid
og gøre forandringer i livet. Simon Palm oplyste, at
han var i gang med at etablere en elevforening. Begge
indlæg gjorde et stort indtryk på deltagerne.
Christian Ahle tog også ordet og pegede på den
store nådegave, Oluf har fået givet som formidler af
evangeliet med en dyb teologisk forståelse. Han takkede for, at de havde ladet sig stort bruge. Med takken
fulgte et par gaver – en gammel hjulnøgle, et bidsel
og en tøjrepæl.
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når de forlader skolen, og hun henviste til Simon Palms
hilsen. Bente sluttede med at takke Oluf og Trine for
det hjerteblod, de havde givet til skolen.
Oluf rundede af med at takke for de mange smukke
ord og de mange gaver. Han begrundede deres afgang med, at det er tid til at holde, når man begynder
at sige ”plejer” alt for ofte. Han takkede for det gode
fællesskab med byens beboere. De ansatte og bestyrelsen fik store roser: ”Uden jer, var det ikke gået”.
Det livgivende netværk med andre skoler fandt også
vej ud i en stor tak.
”Det har været dejligt at være med; men nu skal der nyt
til!”. Med de ord sluttede han sin tale og opfordrede til,
at der blev råbt et trefoldigt hurra for efterskolen.
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Orgeltoner

20.05.2012 Hanning Kirke: Lea Darwin Sørensen
Susanne Hansen og Karsten Sørensen

Fredag den 11. maj kl. 15 inviterede organist Anette Kjærgaard på ”orgeltoner”
i Bølling kirke. Organist og lærer Anette
har de sidste par år videreuddannet sig
på Løgumkloster Musikskole.
Den 31. maj afsluttede hun sin PO3–
eksamen. Dele af eksamensprogrammet
blev fremført. De ca. 40 fremmødte fik
lov til at lægger øre til 4 af de 10 præ- og
postludier, Anette opgav til eksamen. Der
var koraler af Buxtehude, Mendelssohn,
Reger og Jesper Madsen. Gennem en fællessalme: ”Nu blomstertiden kommer” fik
deltagerne rørt stemmerne. Som afslutning
og koncertstykke spillede Anette Toccata
og Fuga i F-dur af Buxtehude. Anette introducerede undervejs de enkelte stykker
og komponister. Efterfølgende inviterede
den kommende PO3 organist på kaffe i
hjemmet.
En flot koncert, der helt bestemt var til
bestået. Menighederne må glæde sig
over, at de har organister, der ønsker at
videreuddanne sig, så salmesangen og
lovprisningen ved søndagens gudstjeneste når himlen.

08.07.2012 Hanning Kirke: Alfred Grønbjerg Jönsson
Sarah og Martin Juel Grønbjerg Jönsson
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09.06.2012 i Nr. Lyngvig Kirke. Maria Quvang Harck
Vestergaard og Jørgen Quvang Harck Nørgaard

07.07.2012 viet i Bølling Kirke
Luise og Martin Kousgaard Sørensen

07.07.2012 Kirkelig velsignet i Finderup Kirke
Lucy Anna Brodal Frandsen og Henrik Brodal Frandsen

28.07.2012 viet i Sædding Kirke
Marie og Jørgen Fyrstenborg Abildgaard

11.06.2012: Svend Mastrup Skjern/Sædding
23.06.2012: Inger Marie Jakobsen, Hanning/Hanning
01.07.2012: Ingeborg Vendelbo Rindom, Hanning/Hanning
07.07.2012: Birger Marinus Dahl Nielsen, Tarm/Sædding
19.07.2012: Hans Sigvald Spaabæk Jensen, Skjern/Bølling
20.07.2012: Henry Verner Konradsen, Borris/Bølling
23

Dødsfald Begravelser

Sognepræster:
Jens Kristian Holmgaard
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
Mail: jkh@km.dk
Flemming Harpøth Møller
Tlf: 2131 2696
Mail: fhm@km.dk

Bølling
Graver: Bente Rix
Tlf. 2962 7038 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen
Tlf: 9736 8024
Kirkeværge: Jens Landting
Falkesgaard Hansen
Tlf: 9736 8726

Sædding
Graver:
Henning Holmgaard
Tlf: 2049 3278 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Anette Kjærgaard
Tlf.: 9736 2640
Kirkesanger: Se Bølling + Finderup
Kirkeværge: Leif Kofoed
Tlf: 4011 2238 / 9736 2288

At synge skaber glæde!
Kirkekoret er flyttet til andre lokaler.
Efter en kortere pause er Kirkekoret efter sommerferien startet
op igen. Vi er flyttet til mere centrale lokaler, idet vi har fået lov
til at låne samlingssalen på Rækker Mølle Skolen samt konfirmandstuen i Præsteboligen. Centralt, fordi Kirkekoret består af
sangere fra alle 4 sogne i 4-kløveret. Vi øver ca. hver anden
mandag.
Har du sangstemme, og har du lyst til at være med, så kontakt
korets formand Johannes Weinkauff Jacobsen (40383605) eller
korleder Anette Kjærgaard ( 97362640) for yderligere information. Man bliver glad af at synge!

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

Konfirmationerne i 2013

bliver fredag den 26. april i Bølling og Sædding kirker og søndag den
28. april i Hanning og Finderup kirker.
Konfirmandundervisningen starter i konfirmandstuen i præsteboligen
i Rk. Mølle onsdag den 5. september fra 8-9.20.

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad er
den 15. oktober 2012. Omdeling 5-10 november
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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