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Prædiken ved mindegudstjeneste for Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag i Sædding kirke den
11. maj 2013
Velkommen til Sædding kirke til mindegudstjeneste
for 200 året for Søren Kierkegaards fødsel.
Kaj Munk, der før og under krigen var præst ikke
langt herfra – i Vedersø - har i skuespillet ”Ordet”,
ladet den Kierkegaardske påvirkning komme til
orde gennem Mikkel Borgens sorg over en sindssyg søn - Johannes.
Mikkel, der er påvirket af den Grundtvigske vækkelse, giver udtryk for, at han havde sat sit håb til,
at hans søn skulle blive en reformator af kirken.
Reformator blev Johannes så ikke – endskønt den
gamle nok så et behov for at reformere det bestående – måske i retning af det alvorlige? Reformator
blev Johannes ikke, og ifølge Borgens forklaring,
fordi han havde læst for meget Kierkegaard. Hans
Kierkegaardlæsning havde påført hans sjæl kraftige buler.
Kaj Munk holdt inde med læsningen, mens tid
var – før sjælen tog skade; men han havde dog
blik for, at i et øjeblik af evighedens rørelse og en
barnlig tro med 70.000 favne vand under sig, kan
det sket, som kun er muligt for Den guddommelige
Styrelse: At døde opstår!
Man skal passe på med Kierkegaard, synes Kaj
Munks erfaring med ham at være. Måske er Kierkegaard en forfører og ikke en reformator? Et vink
om denne dialektik lader Kierkegaard vel komme
til udtryk i det voldsomme udfald imod kirken han
indledte i 1854. Kierkegaard tænkte sig vel nok
en anden kirke, men formoder jeg - stadig en
Luthersk! En ny reformation ønskede han måske
ikke, men blot en indrømmelse af, at kirken i ord
og tanke nok havde begreb om sandheden, men
ikke havde det i den erkendelse han var nået frem
til: Efterfølgelsens.
Efterfølgelse blev for Kierkegaard tegnet på sandheden. Sandheden kristeligt forstået er som en vej
– og kun den, der går vejen, kender sandheden.
Kirkens indrømmelse fik han aldrig fra den ”hin
enkelte” Kierkegaard mente kunne give den på
kirkens og menighedens vegne – Biskop Münster.
I det forhold bryder han med sit eget hovedsigte i
forfatterskabet, som er en tale og en meddelelse
– direkte og indirekte - til det enkelte menneske.
Fællesskabet og masserne – kirkeligt og politisk havde Kierkegaard vel ikke meget til overs for? Indrømmelsen fik han ikke og det udløste som bekendt
et voldsomt angreb på kirken og de toneangivende.
Han udråbte Münster, Martensen, Grundtvig og

mange mange flere til at være forførere af troen på
De helliges Fælleskab. Indrømmelsen fik han ikke,
men man må indrømme ham, at hans kirkekamp
fik betydning.
P.G. Lindhardt skriver i forordet til ”Øjeblikket”.
”På afgørende måde har hans kamp været med
til at forme de kirkelige retningers profiler, både
den grundtvigske, den indre-missionske og den
bredkirkelige i skikkelse af det Københavnske
Kirkefond.”
Fra disse kredse modtog han vel indrømmelsen
i forhold til det ærinde, han var ude i, men jeg er
langt fra sikker på, at det var det, han ønskede –
for kirkelig splid har det givet.
Når vi i dag indrømmer ham en plads i Sædding
kirke – og det har slægten vitterlig fået gennem
mindetavler, kirkeskib, en marmorplade og en mindesten udenfor, så er det naturligvis ikke pga. den
del af forfatterskabet, der udløste en kirkekamp,
som han satte punktum for ved at nægte at modtage alterets sakramente fra en kirkens tjener.
Når han har fået en ophøjet plads blandt de døde
her i Sædding sogn, så hænger det sammen med,
at hans slægt er udgået herfra og ikke gik herfra
uden en arv. I Sædding har vi ikke mindst via
Stengaard-slægten fået holdt mindet og erindringen i live. Når det er sket, kan vi blot henvise til
hans egen erkendelse af pligten til at elske, som
han udfolder i skriftet: ”Kærlighedens gerninger”.
En af kærlighedens gerninger, er den, at erindre
en afdød.
Det gør vi i dag - også i det kærlige minde om, at
han i 1840 besøgte Sædding sogn og efter hans
eget og ikke mindst Peter Tudvads overbevisende
udsagn sad her i kirken. Han var efter sin fars
ønske draget til Sædding for at se, hvilke kår han
kom fra. Han besøgte Faster Else på ”Kirkegaard”
– en fæstegård under Bølling præstegård. Vi ved
at hans bror, Peter Christian flere gange var på
besøg i Sædding og også prædikede i kirken. Efter
en gudstjeneste tog han den blinde faster Else
under den ene arm og et halt familiemedlem under
den anden, for at de med støtte fra ham kunne gå
over og se til familiegravstederne vest for kirken.
Efter sigende skulle han have givet dette senarie
følgende ord med på vejen: ”Den halte ser, den
blinde går, og sammen de til målet når.” Også Peter
Christian tænker vi på gennem en af de salmer,
der har en plads i salmebogen.
Ud over slægtens tilknytning til sognet, som en
gyldig grund til at fejre Kierkegaards 200 års fødselsdag, så er den egentlige grund vel nok den,
at fra sognet udgik den impuls, der bevægede
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først hans far og derefter ham selv til i særlig grad
at grunde over synd og soning – forbandelse og
velsignelse – så de begge til tider var alvorligt angrebne af sygdommen til døden: Fortvivlelsen, som
tvang dem ind i en betingelsesløs afhængighed af
Guds nåde.
Vi tænker her på den ejendommelige oplevelse
i faderens drengeår, da han passede får på Sædding Hede og i forkommen tilstand gik op på en
gravhøj og rakte sine små hænder imod himlen
og forbandede Gud, fordi Han lod ham have det
så ondt. Denne tildragelse glemte han aldrig, som
det gudfrygtige menneske han var – glemte det
ikke, fordi han faktisk blev rigt velsignet i forhold
til den jordiske nød, han havde forbandet Gud for
at tilmåle ham. Derfor grundede han livet igennem
alvorligt over forholdet mellem synd og soning, og
at soningen måske skulle bestå i, at han skulle
komme til at følge alle syv børn til familiegravstedet
på Assistens Kirkegaard. Erkendelsen af disse
tanker hos faderen kalder Søren Kierkegaard for
”Den store jordrystelse”.
Han siger herom: ”Det anede mig, at min fars
høje alder ikke var en guddommelig velsignelse,
men snarere en forbandelse. Da følte jeg dødens
stilhed tiltage over mig, når jeg i min far så en ulykkelig, der skulle overleve os alle, et gravkors på alle
sine forhåbningers grav. En skyld måtte hvile på
hele familien, en Guds straf måtte være over den.
Den skulle forsvinde, udstryges af Guds vældige
hånd, udslettes som et mislykket forsøg, og kun
stundom fandt jeg lidt lise i den tanke, at min far
ved religionens trøst skulle berette os alle, så at
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dog en bedre verden skulle stå åben for os, om vi
end tabte alt i denne verden.”
Denne forståelse af familiens åndelige status,
var i høj grad medvirkende til at forme og udfolde
det tankeunivers Søren Kierkegaard blev sporet
ind på, og ikke mindst med til at give Kierkegaard
et evighedsperspektiv over sit liv.
Således lærte Kierkegaard gennem lidelsen at
kende det evige mål, og at se det og fastholde det
i troens lidenskab og med troens vovemod. Sådan
stred han sin strid til ende.
Derfor vil vi også synge den kampsalme, hvori det
vers forekommer, der står på hans gravsten:
Det er en liden tid,
Så har jeg vundet,
Så er den ganske strid
med et forsvundet.
Så kan jeg hvile mig i rosendale
og uafladelig med Jesus tale.
Og med dette vers på Søren Kierkegaards 200
års fødselsdag og hans egne tanker om, at han
med sit liv og virke virkelige skulle bære at være et
sonoffer for slægtens brøde, så må jeg sige – hvis
Styrelsen havde bestemt det så? - at Styrelsen
gennem Kierkegaard fantastiske forfatterskab har
fået, hvad der skulle til for at vende forbandelsen
til velsignelse. Til stor velsignelse for mange
mennesker i verden er hans forfatterskab blevet
– jeg ved det, for mange mange mennesker fra
den ganske verden har været på besøg i Sædding
og fortalt, at han blev dem et kompas til at blive
menneske og til at blive en kristen.
I Jesu navn Amen!

Aktivitetskalender
FAMILIE OG SAMFUND
SEPTEMBER
1. Grillaften i Præstbjerg. Grillen er klar kl. 17.00
		 Madkurv medbringes
		 Tilmelding Maria 9736 2158 inden 30. august
24. ”Nak og æd” med Nikolai Kirk og Mårbjerg
		 i Aulum kl. 19.00. Tilmelding Maria 9736 2158
		 inden 16. september. 50 kr. pr. medlem
OKTOBER
30. ”Neighbours” i Lemvig Kultur- og Fritidscenter
		 kl. 19.30. 50 kr. pr. medlem
		 Tilmelding Maria 9736 2158 inden 20. oktober
NOVEMBER
26. Julehygge sammen med strikkedamerne på
		 Rækker Møllegård kl. 19.30
		 Pakke a´ 30 kr. medbringes
KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 97 36 21 35
SEPTEMBER
10. Bibeltime hos Jens og Gitte
17. Senior KFUM & K med Torill.
		 Astrup missionshus kl. 19.30
20. Fredagspasta. Morten/Daff og Inge/Ove
24. Bibeltime hos Jytte og Thorkild
OKTOBER
1. Bibeltime hos Ingeborg og Peter
8. Senior KFUM & K med tidl. forstander
		 Jørgen Nørgård kl. 19.30
22. eller 29 okt. Fællesaften med IM.
		 Rikke tager til Indien. Info følger
NOVEMBER
1. Fredagspasta. Bente/Ove og Synnøve/Anders
5. Sangaften i Finderup Efterskole kl. 19.30
12. Bibeltime hos Elsebeth og Niels
22. Fredagspasta. Karsten/Majbrit
		 og Carsten/Kirsten
26. Bibeltime hos Hans og Vita

”JUNIORKLUBBEN” i Sædding er for alle børn
i 4. - 7. klasse. Vi mødes hver mandag fra 19.00
- 20.30 i Sædding Missionshus. Vi vil gerne
samle de store børn til et godt fællesskab med
leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet.
Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard
og Henrik Andersen tlf. 9694 0998
”BØRNEKLUBBEN” er for de 3 - 6 årige.
Vi mødes onsdag eftermiddag kl. 15.30 –
16.30. Ledere: Berit Kronborg og Anette
Madsen. Tlf. 9736 2148

LM i SÆDDING
Kontakt: Thomas Christensen - 9736 2771
September
1. Kredslejr
8. Missionsevent i Skjern missionshus
11. Velkomstfest kl. 19.30 for Efterskolen i 		
		 missionshuset
15. Møde kl. 10.30 ved John Nørlund. Nadver
18. Bibelkredse
23. Exodus-møder på Efterskolen Solgården
24. Exodus-møder på Efterskolen Solgården
25. Exodus-møder på Efterskolen Solgården
26. Exodus-møder på Efterskolen Solgården
29. Møde kl. 13.00 ved Martin Nørremark
		 Høstfest, Bibelkreds 2
Oktober
2. Møde kl. 19.30 ved Flemming Harpøth Møller
9. Møde kl. 19.30 ved Flemming Harpøth Møller
13. Møde kl. 10.30. Nadver
23. Bibelkredse
25. Bibelkursus i Astrup ved Peter Toft
26. Bibelkursus i Astrup ved Peter Toft
27. Møde kl. 13.00 ved Peder Schmidt
November
4. Afdelingsmøde i Skjern missionhus
6. Årsfest i missionshuset
10. Kl.10.30. Møderække
		 ved Birger Reuss Schmidt. Nadver
11. Kl.19.30 Møderække
		 ved Birger Reuss Schmidt
12. Kl. 19.30. Møderække
		 ved Birger Reuss Schmidt
13. Kl.19.30 Møderække
		 ved Birger Reuss Schmidt.
20. Bibelkredse
24. Møde Kl. 13.00 ved Christian H. Andersen
29. Adventsfest

MINIHØJSKOLEN
Kontakt: Ulla Skyttegaard
Pga. ombygningen af Rækker Mølle Skolen afholdes
arrangementerne i Sædding Forsamlingshus. Arrangementerne afvikles fredag formiddage.
OKTOBER
25. Et spændende liv i en politisk verden
		 ved Anna Marie og Kr. Touborg, Gudum
NOVEMBER
8. Østtyskland og Stasi
		 ved Carola Petersen, Videbæ
22. Frisind
		 Carsten Hjorth Petersen, Hillerød
		 Den røde tråd
		 Hanne Astrup og Jørgen Bækby, Hammershøj
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Bølling & Sædding
IM i SÆDDING-BØLLING
Du/I er altid velkommen til vores møder.
Alle møder er kl.19.30 hvis ikke andet er skrevet.
Har du/I brug for kørsel så kontakt Gert Thorø
på tlf. 9736 2294
September
5. Bibeltime hos Birgit og Benedikt Hindbo 		
		 Vinkelvej 17 Bølling
14. ”Syng den igen” i Skjern Hallen kl.19.00
16. Fank Kristensen, KFS . Emne: Opmuntring 		
		 Hanning Missionshus
24. ”Ind i en anden verden” v/Rikke Pedersen m.fl.
		 i Sædding missionshus
Oktober
1. Oktobermøde v/Thorkil Lundberg i Faster 		
		 Kirke. kl.19.00.
		 Derefter møde i Astrup missionshus
2. Oktobermøde v/Jørgen Heager i
		 Fiskbæk missionshus
9. Gedionitterne i Sædding missionshus
16. Bibeltime hos Elsebeth og Niels Pedersen 		
		 Sæddingvej 31
22. Soldatervennerfest i Skjern missionshus
Halmøder i Skjern Hallen. Emne: ”Skal vi følges?”
29. Kristian Andersen: Jesus er vejen
30. Kristian Thomsen: At vise hinanden vejen
31. Kristoffer Simonsen: Gå ud i al verden
1. Villy Sørensen: Lad os vandre mod målet
November
6. Årsfest i Sædding missionshus
LMs møderække i Sædding missionshus
11. Birger Reuss Smith
12. Birger Reuss Smith
13. Birger Reuss Smith
20. Bibeltime hos Kis og Hans Peder Boel 		
		 Damslundvej 10		
29. Adventsfest v/Brian Thorø i
		 Sædding missionshus

”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

LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)
Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398
September
3. Lovsangsarrangement. ”WestSidePraise” på
		 Efterskolen Solgården
10. Studie hos Anni og Orla Pedersen
		 Videbækvej 22
17. Bibeltime fælles med LM Astrup
		 i Astrup Forsamlingshus
24. Henning Hansen (8.-10. bud)
		 hos Erling og Lene Larsen, Astrupvej 6
Oktober
1. Bibeltime ved Leif Kofoed
		 hos Leif og Grethe Kofoed, Bøgebakken 6
8. Alternativ aften. Nærmere information følger 		
		 på sms eller på facebook
15. Bibeltime v. Andreas Ipsen hos Lars Henning
		 og Ginne Mikkelsen, Skjernvej 16
22. Studie hos Chanette og Knud Erik Dyrvig
		 Grenevej 3
29. Bibeltime hos Erling og Lisbeth Brosbøl
		 Møllebakken 46
November
5. Bibeltime v. John Nørlund
		 hos Thomas og Sockhradji, Dyssevænget 24
12. Studie hos Kaj og Lone Christensen
		 Holstebrovej 85
19. Bibeltime hos Birthe og Jens Smith
		 Videbækvej 20
26. Lovsangsarrangement. ”WestSidePraise”
		 på Sædding Efterskole

Konfirmationsforberedelse 2013-14
Det er nu lykkedes at samle trådene for det kommende års konfirmandforberedelse. 31 elever
forlader Rækker Mølle Skolen og spredes ud på 6
skoler i Skjern og Videbækområdet.
30 elever har valgt at følge undervisningen i
Rækker Mølle. De fordeles på et onsdags- og et
torsdagshold. Menighedsrådet har grundet den
gode tilslutning valgt at sørge for transport fra
konfirmandstuen til de respektive skoler.
Menighedsrådet har også valgt at gå aktivt ind i
afviklingen af en konfirmandlejr på Holmsborg den
28. - 30. marts 2014.
Den nye aftale med Amagerskolen og Kirkeskolen
omkring konfirmandforberedelsen indebærer, at
der er morgenundervisning fra uge 43 til uge 6 og
heldagsundervisning på 4 dage.
Som sædvanligt tilbydes Blå mandagstur til Århus.
Konfirmationerne i 2014 bliver den 16. - og den
18. maj.
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Aktivitetskalender
IM HANNING
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
Hvis andet ikke er oplyst holdes møderne i Hanning
missionshus. Hvis andet ikke er oplyst begynder
arrangementerne kl. 19.30
September
5. Fødselsdagsfest v/Henrik Dideriksen, Skive
14. Kl. 19.00 ”Syng den igen”
		 i Skjern Kulturcenter
16. Kredsmøde v/Frank Kristensen, Ødsted
20. Kl. 18.00 Høstfest
		 v/Åse Rigtrup Stoltenberg, Hjerm
26. Kl. 19.30 Samtalemøde hos Anna Laursen
Oktober
1. Kl. 19.00. Oktobermøde i Ringkøbing Kirke
		 v/Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg
		 Emne: Glæd jer, glæden over Guds lov
3. Oktobermøde i Ringkøbing Missionshus
		 v/Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
		 Emne: Glæd jer, glæden over Guds nåde
10. Samtalemøde hos Harry Jensen
25. Kl. 18.00. YM-aften v/Susanne og Just
		 Lauridsen, Sørvad. Program følger
29. Halmøde i Skjern Kulturcenter. Program følger
30. Halmøde i Skjern Kulturcenter. Program følger
31. Halmøde i Skjern Kulturcenter. Program følger
November
1. Halmøde i Skjern Kulturcenter. Program følger
8. – 10. Samfundslejr på Holmsborg.
		 Program følger
14. Generalforsamling i Hanning IM
Dagsorden:
		 1. Indledning
		 2. Valg af dirigent
		 3. Formandens beretning
		 4. Regnskabsberetning
		 5. Orientering fra de forskellige arbejdsgrene
		 6. Indkomne forslag
		 7. Valg til bestyrelsen
		 8. Eventuelt
21. Samtalemøde hos Ruth og Jens Axel Damgård
26. Kl. 19.00. Bedemøde på loftet
		 Kl. 19.30. Missionsuge
		 v/Bjarne Lindgren, Ringkøbing
27. Missionsuge v/Peter Wind, Ribe
28. Kl. 19.00. Bedemøde på løftet
		 Kl. 19.30. Missionsuge
		 v/Bjarne Hvidberg, Varde
29. Missionsuge og adventsmøde kl. 18.00
		 v/Jens Kristian Plougmann
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
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460
www.finderup.indremission.dk
Alle møder er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført
September
5 . Fødselsdagsfest I Hanning missionshus
		 Se Hanning
10. Bibeltime hos Karen Hansen. Luk. 7,11 – 17
14. ”Syng den igen” i Skjern
16. Kredsmøde v/ Frank Kristensen. Se Hanning
20. Høstfest i Hanning missionshus kl. 18.00
		 Se Hanning
24. Bibeltime hos Anette og Robert Damgaard
		 Matt. 22,34 - 46
Oktober
1. Oktobermøde v/ Henning Bjerg Mikkelsen, 		
		 Lomborg i Ringkøbing kirke kl. 19.00
2. Oktobermøde v/ Frede Møller, Hinge kl. 19.00
		 i Aulum kirke
3. Oktobermøde v/ Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
		 i Ringkøbing Missionshus
3. Oktobermøde v/ Villy Sørensen, Hammel i
		 Aulum missionshus
8. Generalforsamling hos Inger Marie og Peder
		 Kristian Kyndesen
15. Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen		
		 Johs. 4,46 - 53
25. Ydre missionsaften i Hanning missionshus
		 kl. 18,00. Se Hanning
29. – 1. sept. Halmøder i Skjern
		 Program kommer senere
November
5. Bibeltime hos Harald Larsen. Matt. 9,18 - 26
12. - 15. Møder hos LM v/ Peder Olesen
19. Spørgsmålsaften v/ J. Skydstofte, Ølgod
		 hos Bodil og Samuel Boel
26. - 29. Møde i Hanning Missionshus. Se Hanning

BEDEMØDE I FINDERUP
Alle er hjertelig velkommen!
Møderne starter kl. 20
September
4. Hos Ingrid og Jens Thomsen
18. Hos Karen Hansen
Oktober
9. Hos Harald Larsen
23. Hos Ingrid og Jens Thomsen
November
6. Hos Harald Larsen
20. Hos Karen Hansen
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Hanning & Finderup
LM FINDERUP
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30
September
3. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal
5. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen
12. Møde i missionshuset
		 v/ Christian Haahr Andersen
20. Høstfest i missionshuset v/ Jens Olsen
		 Kl. 18.00 Fællesspisning
24. Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard
26. Bibelkreds 2 hos: Niels J Dideriksen
Oktober
3. Møde i missionshuset v/Mads Peder Thorlund
8. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen
10. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen
15. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen
17. Bibelkreds 2 hos: Peder Christiansen
25. Møde i missionshuset v/ John Nørlund
29. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal
31. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen
November
7. Møde i missionshuset v/ Leif Bach Kofoed
12. – 15. Møderække v/ Peter Olsen
19. Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard
21. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen
29. Møde i missionshuset v/ Bent Kjøller-Hansen

FINDERUP PENSIONISTFORENING
Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne!
OKTOBER
22. Marianne Kjær Rahbek, Gårdslev
		 kommer og fortæller om et ophold på
		 Zanzibar Højskole i Tanzania
NOVEMBER
5. Linda Andersen og hendes Marimba orkester
19. Steen Espersen fortæller om hedebønder og
		 hedeopdyrkere
DECEMBER
3. Spillemændene fra Videbæk spiller og synger
		 sammen med os

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
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Hellig Kors
Kloster

Inger Lis og Lars Ulsdal har indstillet deres tjeneste på Hellig Kors Kloster. Der er endnu ikke
udpeget et lederpar, men har man ønske om en
rundvisning eller et besøg i Klosterkirken kan
man henvende sig på tlf. 9734 1142. Verner og
Marie Kofoed Pihl har pt. ophold på Klosteret og
varetager tjenesten.

ÅRSMØDE 2013
Lokalhistorisk arkiv holdt den 28. maj årsmøde
med generalforsamling i Kierkegaardmindstuen på
Rækker Møllegaarden. 23 deltog og arrangementet
indledtes med velkomst ved Jens Axel Damgaard.
Efter en fællessang aflagde formanden beretning.
Jens Axel kunne fortælle, at Lokalhistorisk arkiv
har 100 medlemmer, hvoraf 25 kommer fra steder
udenfor lokalområdet.
Jens Axel glædede sig over, at arkivet i det forgangne år har modtaget mange arkivalier. På grund
af salgsplanerne for Tingager havde man set sig om
efter nye lokaler. Man havde bl.a. forhørt sig hos
kommunen om muligheden for lokaler på Rækker
Mølle Skolen. Pladsen på Tingager er trang og en
mulighed for bedre at kunne præsentere arkivets
materialer står højt på ønskesedlen.
Efter kaffen fortalte Børge Østergaard Hansen, der
formand for Skjern-Egvad Museumsforening om
foreningens arbejde.
Formidlingsinspektør Per Lunde Lauridsen fortalte
efterfølgende om den kortlægning af Landsbyernes
kulturmiljø, han udarbejdede for år tilbage. Per
Lunde Lauridsen viste eksempler på den klassificering af byggeskik og -stil, han har foretaget
i Ringkøbing Skjern-området. En spændende tur
gennem forskellige historiske perioders byggestil
blev det.

Lørdag den 11. maj afholdtes et festligt og velbesøgt
fødselsdagsarrangement i Rækker Mølle i anledning
af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Når der er
grund til at fejre den store danske filosof og kristne
tænker i Rækker Mølle, hænger det umiddelbart sammen med, at Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen
Kierkegaard er født i Sædding sogn i 1756. At Søren
Kierkegaards slægt har sit udspring i sognet kunne i
sig selv vel være begrundelse nok for at deltage i den
landsdækkende fejringen af 200 året for hans fødsel
den 5. maj 1813 i København; men tiden har vist, at
begrundelsen kan cementeres yderligere.
Det er velkendt, at Sørens far bare 12 år gammel
gik op på en høj og forbandede Gud, fordi Han lod
ham vokse op under trange kår, hvor hungeren, ikke
blot i kødelig men også i åndelig forstand, aldrig helt
blev stillet. Det er måske knap så velkendt, at denne
hændelse kom til at lægge sig som en tung kappe
over hans sind og plagede ham livet igennem og
gav anledning til store anfægtelser. Det var først kort
før sin død, at Michael fortalte Søren om hændelsen
på højen, men i sin væremåde og opdragelse havde
det ikke kunnet skjules, at Michael havde en uopgjort
sag med Gud. Selv om Søren og hans bror Peder
Christian ikke kendte til den direkte årsag til ”den
gamles” tungsind, gav de efterfølgende udtryk for,
at de nu bedre forstod deres far og den opdragelse,
de havde fået.
Der er skrevet mange hyldemeter bøger om Søren
Kierkegaards forfatterskab i et forsøg på at nå ind til
dets kerne; men for mig at se, er der alt for mange
forsøg, der overser den indflydelse ”hændelsen på
højen” fik. Peter Tudvad, filosof og Kierkegaardforsker
har med romanen ”Forbandelsen”, der er udgivet
i 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, efter min
menig søgt at råde bod på denne oversethed.
Vel er Michaels forbandelse ikke hele nøglen til
forståelsen af Sørens åndelige retning og udvikling,
men uden denne indgang går man, som jeg ser det,
helt fejl i forståelsen af det kristelige i forfatterskabet.
Man må forstå den åndelige kamp for sandheden,
som Søren udfoldede, som et forsøg på at hæve forbandelsen over slægten – en kamp, han førte med så
stor åndelig kraft, at vi og kommende generationer
af åndeligt vakte, kan hente stor inspiration i hans
forfatterskab.
Tiden har vist, at grunden til fødselsdagsfejringen
i Rækker Mølle er godt funderet. Gennem år og dag
har mange fra fjern og nær, med blik for ”hændelsen
på højen” besøgt Sædding sogn. Derfor var det mig
også en glæde, at jeg kunne være med til at give
Søren Kierkegaard en god fødselsdagsfest i Sæd-

ding. Takket være et par ildsjæle – Mikael og Lasse
Kristensen – blev det en fantastisk dag.Drevet af en
stor interesse for Søren Kierkegaard, besøgte Mikael og Lasse Sædding Kirke juledag 2011. Efter en
rundvisning bestemte de sig for at lægge kræfter til
en fejring af Søren Kierkegaard i Jylland. Resultatet
af anstrengelserne i samarbejde med mange lokale
kræfter, blev en fødselsdagsfest, der er en 200-årig
åndspersonlighed værdig.
Fødselsdagsfejringen tog sin begyndelse i Sædding
kirke. Alle pladser og flere til var fyldte med folk med
et stort Kierkegaardhjerte. Efter Gudstjenesten nedlagde Anders Stengaard en krans ved Kierkegaardmindestenen. Fødselsdagen fortsatte i Rækker Mølle
Hallen med Quasi Teaters børneforestilling: ”Enten
eller” . 110 børn og voksne så forestillingen og gav
den 5 stjerner.
Efterfølgende tilbød Rækker Møllegaarden en
frokostsandwich og Bryghuset en Søren-K øl. Mindestuen for Søren Kierkegaard var åben for besøgende, og Leif Bach Kofoed guidede og viste Søren
Kierkegaardfilmen.
Kl. 14 holdt Peter Tudvad et blændende foredrag
om Kierkegaards Jyllandsrejse. Foredraget blev holdt
fra den store scene, der var opstillet på pladsen bag
Møllegaarden. Efter foredraget spillede et strygerensemble med to solister fra Det Jyske Musikkonservatorium Mozart. En fantastisk performens. Mellem
de forskellige stykker fortalte en idéhistoriker om
Kierkegaards forhold til Mozart.
Det holdt tørvejr, og selv om det ikke just var milde
forårsvinde, der blæste, havde de mange deltagere
indrettet sig på forholdene med tæpper og lunt tøj.
Udendørsarrangementet sluttede med en Kierkegaardvandring, der blev til en køretur til pladsen ved kirken
og Højestehøj. Leif Bach Kofoed fortalte levende om
forholdene i Sædding sogn på Kierkegaards tid, og
sognepræsten krydrede med citater fra Kierkegaards
rejsedagbog.
Kl. 18 var der indbudt til 1800-tals middag på Bryghuset, og de 90 billetter til den del af arrangementet var
udsolgt. Under den meget velsmagende middag holdt
Leif Bach Kofoed fødselsdagstalen, som høstede
stort bifald. Efter kaffen optrådte skuespilleren Claus
Damgaard med sit ”Kierkegaard Comedy Show”, hvori
han med skarp humor og temaer fra Kierkegaards
forfatterskab fik alle til at le lidt af sig selv og tidens
mange skøre trender og idéer.
Fødselsdagsfesten sluttede kl. 21. Arrangørerne
takker de mange samarbejdspartnere og sponsorer,
som gjorde det muligt at fejre Søren Kierkegaard i
Rækker Mølle.
Samarbejdspartnere
Søren Kierkegaard Forskningscenteret - Ringkøbing-Skjern Kommune - Rækker Mølle pastorat - Rækker Mølle Bryghus - Golden
Days København - Borgerforeningen i Rækker Mølle - Rækker Mølle
Hallen - Rækker Møllegaarden - QUASI Teater, København - Skuespiller Claus Damgaard - Filosof og forfatter Peter Tudvad - Det
Jyske Musikkonservatorium
SPONSORER
Ringkøbing Skjern Kommune - Menighedsrådet i Rækker Mølle Wilhelm Hansens Fonden - Skjern Bank - Firkløverweekend i Rækker Mølle - FA-byg v. Flemming Andersen - LJ-byg ved Jens Lykke
Jensen - Garant Gardiner v. Christian Sørensen - Tylvad Dambrug
v. Bent Kollerup - Tarm Bogtryk A/S

8

9

Lørdag den 29. juni afholdt
Rækker Møllegaarden det
årlige kræmmermarked på
plænen bag Møllegaarden.
Tilslutningen var god. 37
kræmmere havde købt en
standplads. Da markedet
åbnede kl. 9 var vejret
imod arrangementet, idet
det småregnede, men i løbet af formiddagen artede
vejret sig til den gode side.
Solen skinnede om end
ikke fra en skyfri himmel,
så dog fra en blå.
Rækker Mølle 4H stillede
traditionen tro op med en
stand og et lille børnedyreskue. Ponyen ”Bubber”
stillede op til bedømmelse. Lige så kalven ”Boss”,
som dog ikke måtte vises
frem på markedspladsen
pga. af manglende ansøgning hos myndighederne.
En kanin og et marsvin
stillede også op for bedømmelsesudvalget. 4H benyttede arrangementet til at gøre et fremstød for
foreningens arbejde. Man har ca. 20 medlemmer, men
har plads til mange flere!
Traditionen tro blev der også indbudt til have-traktortræk. 18 fra Hoven til Herborg stillede op med tunede
traktorer og kastede sig ud i konkurrencen på den
ny anlagte bane. Traktortrækket blev en publikumsmagnet.
For børnene skulle BallonMand.dk have optrådt, men
han havde meldt fra. Børnene blev dog ikke glemt,
men havde mulighed for at more sig på en hoppeborg
og med en køretur på minitogbanen. Mange af kræmmerne havde også en del børneting til salg.
Spiseteltet havde en dejlig frokosttallerken på menukortet. Frokosten kunne indtages til musik fra Kaj,
Kim, Metha og Svend. Som afslutning på markedet
inviteredes på spisning. Menuen var helstegt pattegris
med lækkert tilbehør.
Rækker Møllegaarden havde også indbudt interesserede i firkløveret til at stille op til en dyst om, hvem
der kunne bage den bedste kage. 10 havde indleveret
en kage, som skulle bedømmes af smagsdommerne:
Hanne Seerup, Poul Erik Jensen og Jens Kristian
Holmgaard.
De 10 var: Karen Andersen, Conny Dyrholm, Synnøve
Boel, Metha Jensen, Helena Lykkevold Johansen, Else
Marie Henning, Else Hedegaard, Dianna De Place,
Charlotte Hansen og Else Vennevold. Smagsdommerne havde fået til opgave at finde en vinder i ”bedste
udseende” og en 1. og 2. plads totalt bedømt - dvs.
når smag og råvarer bedømtes med.
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Karen Andersen vandt i konkurrencen om det ”bedste
udseende” og fik overrakt et gavekort på en middag
for to på Møllegaarden. Synnøve Boel, der faktisk er
uddannet bager, løb med sejren for den bedste kage
totalt bedømt og modtog ligeledes et gavekort til
en middag for to på Møllegaarden. Plads nr. 2 gik til
Conny Dyrholm, som modtog en flaske vin.
Efterfølgende blev der afholdt auktion over de 10 kager. Mange bød på de fine kager og støttede dermed
Rækker Møllegården med et pænt beløb.
Tombolaen havde fået givet mange fine præmier og
søgningen var stor. Næsten alle lodder blev solgt og
indbragte et stort beløb til Møllegaarden.
Arrangørerne gav udtryk for, at man var meget tilfredse med søgningen til arrangementet. Jeg spurgte flere
af kræmmerne, om de var tilfredse med omsætningen
og svarene var positive. Endnu engang bar de mange
frivilliges anstrengelserne for Møllegaardens drift god
frugt. Flot arrangement.
JH
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Den fælles tradition i Rækker Mølle, blev igen i år holdt
i hævd, da Rækker Møllegaarden, Familie & Samfund
og Rækker Mølle Borgerforening bød velkommen til
de 150 voksne og børn, der havde købt billet til fællesspisningen. Serveringen bestod af ”ta’ selv bord”, og
der blev spist, hygget og snakket livligt ved bordene.
Efter spisning havde Borgerforeningen gjort klar til
snobrød over bål på Mejsen´s bålplads, og børnene
hyggede sig gevaldigt med snobrødsbagning.
Inden bålet skulle tændes kl. 20 havde omkring 180
børn og voksne taget opstilling på plænen bag Møllegaarden.

Jens-Erik Vesterbæk bød velkommen og efterfølgende
sang man: ”Danmark nu blunder den Lyse Nat”. Meta
akkompagnerede på harmonika, og Kim sang for.
Herefter blev aftenens båltaler, Rasmus Houler, der er
forstander på Sædding Efterskole, budt velkommen.
I talens indledning hæftede han sig ved de mange lyse
timer midsommeren byder på og omtalte det forår, der
lod vente på sig, og som bød på den koldeste marts
måned i 26 år; men midsommer bliver det jo alligevel,
og børnene glæder sig trods alt til en lang og varm
skoleferie.
Rasmus Houler fortalte efterfølgende om den Sct.
Hans, der lægger navn til midsommerfesten. Det er

12

som bekendt Johannes Døberen, hvis fødsels-dag, vi
fejrer den 23. juni – altså 6 måneder før vi fejrer juleaften og Jesu fødselsdag. Rasmus Houler rettede nu
fokus imod bålet og ilden. Flammerne kan gøre stor
skade, men ”ilden er jo også en fantastisk kraft, vi ikke
vil undvære – da slet ikke på en Sct. Hans aften”.....
”Hvis man er lidt heldig, så skal der ikke mere end
flammen fra én enkelt tændstik til for at tænde et helt
sankthansbål! Jeg tænker, at vi mennesker hver især
er som sådan en lille flamme. Vi påvirker hinanden,
når vi lever sammen. Det, vi siger og gør, breder sig,
som flammerne i et bål - både når det, vi siger og gør
er godt og kærligt, og når det ikke er det”.
Rasmus Houler forsatte med at pege på, at bålet og
lyset passer godt sammen med Johannes Døberens
liv og virke. Han var en ildsjæl, der brændte for sandheden og satte livet til for at få den frem. Talen blev
rundet af med at pege på de mange ildsjæle som
gennem foreningsarbejde gør området til et attraktivt
sted at bo.
Jens-Erik Vesterbæk takkede Rasmus Houler for båltalen, der glædede mange. Til flammerne fra det tændte
bål blev der sunget ”Vi elsker vort land”. Efter sangen
overbragtes Lærkereden og børnehavens børn en tak
for den fine heks.
En rigtig fin Sct. Hansaften blev det på Møllegaarden.
Billeder og tekst ved Jens-Erik Vesterbæk
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Bølling og Sædding

September
1. 14. s. e. trin.
8. 15. s. e. trin.
15. 16. s. e. trin.
22. 17. s. e. trin.
29. 18. s. e. trin.
Oktober
6. 19. s. e. trin.
13. 20. s. e. trin.
20. 21. s. e. trin.
27. 22. s. e. trin.
November
3. Alle helgen
10. 24. s. e. trin.
17. 25. s. e. trin.
24. S. s. i kirkeåret

Gudstjene

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

Flemming Møller

Flemming Møller

Flemming Møller

Høst - Takkegudstjeneste

Bølling Kirke
Den 8. 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 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.
Se for yderligere info på side 26.

F

BUSK - FAMILIEGUDSTJENESTE

Hanning den 27. oktober kl. 10.30
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.

Sædding
10.30
ingen
9.00 Flemming Møller
10.30
ingen
Sædding
9.00
ingen
10.30
9.00
Sædding
10.30
9.00 Peder Høj Kristensen
ingen
9.00

Høst - Takkegudstjeneste

Sædding Kirke
Den 22. 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.
Umiddelbart efter gudstjenesten kan der nydes
sandwich og sodavand a’ 5 kr. pr. stk.

Umiddelbart efter gudstjenesten spiser vi PASTA og
Menighedsrådet orienterer herefter kort om årets ar
Pris 25 kr. pr. person på 5 år og derover.
Tilmelding: 8775@sogn.dk, Jens Henrik Risager 2
oktober. Enhver er velkommen også selvom man d
ling eller Sædding!
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estelisten
Hanning
ingen
9.00
10.30
ingen
10.30
Hanning
ingen
14.00
ingen
F 10.30
Hanning
9.00
10.30
ingen
F 10.30

Flemming Møller

Flemming Møller

Flemming Møller

Peder Høj Kristensen

Flemming Møller

Høst - Takkegudstjeneste

Finderup Kirke
Den 15. 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.
Umiddelbart efter gudstjenesten kan der nydes
sandwich og sodavand a’ 5 kr. pr. stk.

g KØDSOVS sammen.(Sted oplyses senere!)
rbejde.

2082 2247 eller Laila 2530 8977 senest den 24.
denne dag har valgt at tage til gudstjeneste i Bøl-
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Finderup
9.00 Flemming Møller
ingen
10.30 Flemming Møller
9.00
ingen
Finderup
10.30
ingen
9.00
ingen
Finderup
10.30 Flemming Møller
ingen
9.00
10.30

Høst - Takkegudstjeneste

F

Gudstjeneste for hele familien
Hanning Kirke
Den 29. 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.
Umiddelbart efter gudstjenesten kan der nydes
sandwich og sodavand a’ 5 kr. pr. stk.

F

Minikonfirmation

Hanning
Den 24. november kl. 10.30
Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander.
Gudstjenesten er for alle. Kom og giv minikonfirmanderne en god afslutning på minikonfirmandforberedelsen.

Hanning og Finderup

September
1. 14. s. e. trin.
8. 15. s. e. trin.
15. 16. s. e. trin.
22. 17. s. e. trin.
29. 18. s. e. trin.
Oktober
6. 19. s. e. trin.
13. 20. s. e. trin.
20. 21. s. e. trin.
27. 22. s. e. trin.
November
3. Alle helgen
10. 24. s. e. trin.
17. 25. s. e. trin.
24. S. s. i kirkeåret

Torsdag den 23. maj kl. 15 indbød SFO’en på Rækker
Mølle Skolen til ”Smutshow”. Over 2 dage havde forberedelserne fundet sted. Showet var blevet til med
henblik på at stille op til en dyst med andre SFO’er i
Skjernområdet den 4. juni.
Showet bød på 4 indslag, og blandt tilskuerne sås en
del forældre. Showet blev afviklet i ”det gamle bibliotek” på Rækker Mølle Skolen, som var ryddet for bøger
og andet inventar pga. renoveringen af skolen.
Alle indslagene blev præsenteret af SFO-elever,
der helt i performans-ånd var blevet udstyret med
et huskekort og derfor med ro og sikkerhed kunne
præsentere de optrædende.
1. indslag kom fra ”De seje piger”, der til play-back
fremførte MGP-sangen ”Ingen som dig”.
2. indslag fremførtes af gruppen ”Funky girls”, der
sang et Rasmus Seebach – nummer. Teknikken drillede lidt, så der blev brug for en smule tålmodighed.
3. indslag blev fremført af et ”Boy-band”, der i sang
og performede et ”Gangnam style nummer” – og de
havde lært det!
Showet blev afsluttet med optræden af alle pædagogerne, der optrådte under navnet: SMS – Søens
Muntre Søstre. De havde valgt at fremføre en gammel
Kim Larsen slager: ”Sømanden Will den fromme”.
En festlig performans blev det, der lovede godt i
kampen om at vinde pokalen i dysten om de bedste
SFO’er i Skjernområdet.
JH
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Torsdag den 27. juni kl. 9 kørte jeg ind i gården til
Finderup Efterskole. Der var travlhed. Et par biler med
jydekrog og trailer var ved at blive pakket med lejrudstyr. Eleverne skulle afslutte skoleåret med cykeltur
til og ophold på en FDF-lejr i Aulum. Alle elever havde
travlt med at pakke værelset og et års ophold sammen
i sorte sække. Hvorhen man vendte øjet stod elevernes jordiske gods klar til at blive kørt hjem. Lørdag
slutter skoleåret og ferien begynder.
52 elever har tilbragt et berigende skoleår på Finderup Efterskole og skal nu tage afsked. For 27 elever
er det et definitivt farvel. De skal nu videre i deres
dannelse. 25 vender tilbage til et nyt skoleår efter
sommerferien.
Jeg parkerede bilen ved det lille hus i gården, der
går under navnet ”førerbunkeren”. Jeg havde sat
skolens leder, Karen Bastrup stævne. Hun har allerede fungeret som skoleleder et år og virker derfor
ganske hjemmevant. Hun byder indenfor og kaffen
står allerede klar. For et år siden tiltrådte hun stillingen
som skoleleder efter Oluf Therkildsen. Hun udbad sig
naturligvis betænkningstid, efter at hun var blevet
prikket på skulderen og opfordret til at søge stillingen.
Karen kommer ikke fra efterskolemiljøet. Siden hun i
1978 blev uddannet til lærer fra Silkeborg Seminarium,
har hun arbejdet i Folkeskolen. Hun dimitterede med
speciale C, der handler om kompetencer i at undervise
elever i de såkaldte ”specialklasser”. Egnen er ikke
fremmed for hende, idet hun har virket som skoleleder
i Vorgod fra 2002-2009 og efterfølgende ved Isenvad
Skole.
Karen er 58 år og har sammen med sin mand, Johannes bopæl i Over Isen. Hun er mor til 3 og har 5 børnebørn. Mens efterskolelivet udfolder sig efter sin egen
rytme fortæller Karen gerne om den fantastiske gave
det har været, at blive skoleleder på Finderup Efterskole. Udover at være godt rustet til en lederopgave
føler hun stor glæde og udfordring ved at kunne udnytte kompetencen i ”speciale-C”. Dagligt udfordres
hun positivt af elever, der trods en tung ballast, har
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svar på aktuelle problemer. Hun giver et eksempel. En
dag bemærkede hun, at skolens EDB-stue trængte til
en grundig rengøring. Hun præsenterede problemet
for en elev og fortalte ham, at hun ikke selv turde
binde an med opgaven fordi alle ledninger skulle
frakobles, og hun ville ikke kunne forbinde dem igen
efter rengøringen. Eleven kom med et godt råd. Tag
et billede af det hele inden du skiller det ad – så ved
du, hvordan det skal kobles sammen igen! Ja, sådan
kan man lære af de, der har læringsvanskeligheder,
men nok er med på de nyeste teknikker og ved af at
udnytte dem.
Karen sætter ordene ”glæde og udfordring” på skoleåret som leder på Finderup Efterskole og retter i
samme moment en stor tak til det personale, hun er
leder for. At være ansat og have sit liv på en efterskole
kræver virkelig, at man brænder for opgaven. Det gør
hele personalegruppen! – og så er det ikke vanskelig
at være leder, siger Karen.
På spørgsmålet om, hvordan hun har det med at skifte
fra Folkeskolen til det frie skolevæsen, svarer hun, at
hun bestemt har mærket friheden. Man kan forfølge
tiltag rettet mod den enkle elevs behov med langt
større styrke end i Folkeskolen. I den sammenhæng
glæder Karen sig også over, at hun er ansat til at virke
på et bestemt værdigrundlag og menneskesyn. Det
er lettere at lede, når man ved, på hvilken grund man
skal gøre det. Finderup Efterskoles kristelige grundlag har baggrund i KFUM&K og Y’s men og præger
hverdagen. Dagen begynder med morgensang, Fadervor og bibelfortælling og inden lyset slukkes, er der
aftensang og andagt.
Karen Bastrup ser med taknemlighed tilbage på det
første år som skoleleder på Finderup Efterskole og
glæder sig til at modtage 52 nye og gamle elever efter
sommerferien. Skolen har ikke problemer med at få
nye elever. Karen fortæller at årsagen til den gode
søgning hænger sammen med skolens størrelse,
ståsted og faglighed.
Når eleverne er taget på sommerferie er der endnu
nogle opgaver der skal klares inden skolelederen kan
holde ferie, men når det ringer ud for Karen skal ferien
tilbringes på Mallorca og i sommerhuset i Agger. JH

Grundlovsfest på Rækker Møllegaarden
”Kamp må der til, skal livet gro! ”
Traditionen tro indbød Rækker Møllegaarden og Indre
Mission i Sædding til grundlovsmøde på Møllegaarden
den 5. juni. Helt sommer var det nu ikke, men på den
dejlige plet ved Alkjærsigs minde var der læ at finde
for de ca. 60 fremmødte, der kunne nyde udsigten til
den lille sø og rododendronen i fuldt flor.
Mads Vendelbo fra Møllegaarden bød de fremmødte
velkommen og rettede en tak til Anette Kjærgaard og
Kirkekoret og til dagens grundlovstaler Bent Dyrvig,
Finderup.
Efter fællessangen, ”Se det summer af sol over engen” sang Kirkekoret to sange – ”Vort modersmål,
og Lovsynger Herre”. Derefter blev kaffen serveret
og snakken gik livligt.
Efter sangen, ”Jeg elsker de grønne lunde” holdt Bent
Dyrvig grundlovstalen. Han takkede for velkomsten og
nævnte, at han altid holdt fri fra arbejdet den 5. juni
for at fejre og festligholde grundloven.
Han tog udgangspunkt i den første lov, der har været
med til at danne det danske folk – ”Jyske lov” fra 1241,
givet af kong Valdemar. Fortalen til loven indledes
med de berømte ord, ”Med lov skal land bygges”. Fra
fortalen hæftede han sig især ved lovens intentioner.
Loven skal være tålelig, ærlig og pege på sandheden.
Den skal være efter alles tarv og ikke mindst skal den
være ”tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven

siger”. Ikke mindst omkring det sidste spørgsmål kom
Bent Dyrvigs grundlovstale til at handle.
Omkring grundloven af 1849 pegede han på, at den
til en begyndelse faktisk ikke var særlig demokratisk
i folkelig forstand - idet kun ca. 15% af befolkningen
kunne deltage i den demokratiske proces. ”Fruentimmerne” havde f.eks. ikke stemmeret og fik det først
ved revisionen i 1915. Bent mente nu nok, at de på
mange måder var kommet godt efter det sidenhen.
Omkring tiden, mente Bent nok, at den tog alt for
meget for givet, og fokuserede mere på retten end
på pligten og også pligten til at tage del i den kamp,
der hele tiden må kæmpes for at demokratiet kan bestå og fremmes. Omkring loven og dens tydelighed,
så alle kan forstå den og følge den, pegede Bent
på den ”DJØF-isering”, der er sket omkring nutidig
lovgivning. Han bragte eksempler fra hverdagen som
landmand. Når en dags arbejde var afsluttet kunne
han være meget i tvivl om, hvor mange lovbrud han
egentlig havde begået? Han efterspurgte mere sund
fornuft, livsvisdom, erfaring og forbindelse til dagligdagen hos lovgiverne.
Til slut pegede Bent på, at vi har det godt under grundloven, så det er vigtigt at holde fast ved de værdier,
den bygger på og værner om. Til dem hører det personlige ansvar overfor næsten og samfundet.
Efter talen sluttede Kirkekoret grundlovsfesten af med
to sange, ”Danmarkskanon og Den lyse nat”.
JH
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Mandag den 18. juni inviterede Skjernkredsens Soldatervenner på udflugt til soldaterhjemmet i Holstebro.
21 havde takket ”ja” og fik en spændende aften.
Turen til Holstebro foregik i privatbiler, og kl. 19. blev
vi budt velkommen på soldaterhjemmet af leder Troels
Moesgaard, der er svigersøn til ”Ruth i krig”. Cafeteriet bød på ”soldatens ret”, der bestod af dejlig mør
nakkefilet med kartofter, sovs og grønsager.
Efter middagen var der besøg på Holstebro kasserne,
hvor Historisk Samling Jydske Dragonregiment har en
udstilling i et underjordisk beskyttelsesrum. Jydske
Dragonregiments afdeling i Holstebro blev oprettet i
1953 med dragoner fra Randers og Århus.
Ved indgangen til kælderen og den smalle gang kaldet
”stalden” blev vi budt velkommen af en rundviser.
Navnet stalden er ikke tilfældigt valgt, idet der er opsat
en udstoppet hest lige ved indgangen. Straks får man
indtryk af det kampmiddel dragonerne benyttede sig
af, når de i gamle dage drog i krig. For længe siden er
hesten blevet skiftet ud med kraftigere hestekræfter.
Den leopardkampvogn, der er opstillet ved indkørslen
til kasernen vidner herom. Samlingen rummer nye
og gamle uniformer, genstande fra trompeterkorpset
og internationale missioner. Rundviseren fortalte
levende om regimentets historie, og de udstillede
genstande.
Efter rundvisningen gik deltagerne tilbage til soldaterhjemmet, hvor der blev serveret kaffe. Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard fortalte efterfølgende
om arbejdet på hjemmet. Soldaterhjemmet er blevet
renoveret i 2012 og har bl.a. fået nyt indgangsparti.
Troels Moesgaard og hans hustru har været soldaterhjemsledere i Holstebro i 3½ år. Troels er bageruddannet i Holstebro og holder meget af arbejdet i køkkenet
og med soldaterne. Hans hustru, Natalie er ferm til at
holde styr på regnskaberne og har også taget sig af
kontakten til beboerne i de 4 lejligheder på Soldaterrekreationen. Den 1. september 2012 åbnede soldaterrekreationen, der er et helt nyt tiltag indenfor KFUM’s
soldatermission, som retter sig imod hjemvendte
soldater. Ca. 10% af de hjemvendte soldater har brug
for hjælp til at finde tilbage til en normal hverdag.
Siden starten har Soldaterrekreationen ydet hjælp til
11 hjemvendte. Der er nu ansat en ressourceperson
til at tage sig af arbejdet med Soldaterrekreationen,
så Troels og Natalie kan hellige sig arbejdet på soldaterhjemmet.
Soldaterhjemmet i Holstebro er godt besøgt af de
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mange soldater, der aftjener deres værnepligt ved
dragonregimentet i Holstebro. Troels fortæller, at
man søger at holde trit med tiden og derfor tilbyder
mange forskellige elektroniske spil. Man har også en
minibiograf og det hurtige og gratis internet er meget
benyttet af soldaterne. Hver aften kl. 19.30 holdes der
andagt. Mellem 20 og 60 deltager.
Troels sluttede aftenen med et eksempel på, hvordan
forkyndelsen kan lyde på en almindelig mandag aften.
Temaet for andagten var: At den, der beder til Gud, får
hjælp – ”men jo ikke altid på min måde, men på den
måde Gud ser, der tjener mig bedst”.
Deltagerne kørte berigede hjem fra en dejlig sommeraften i Holstebro, som Henning Holmgaard, der er
formand for Skjernkredsens Soldatervenner, fortjener
stor ros for.

Sommerfest og parkindvielse
Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning.
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.
Torsdag den 13. juni 2013 kl. 19 blev der indbudt til
midsommerfest og parkindvielse på Finderup Efterskole. I omegnen af 130 deltog i arrangementet.
Der har været tradition for at holde midsommerfest
i Finderup og sidste år påtog Finderup Efterskole
sig opgaven med at føre traditionen videre. I år blev
arrangementet specielt storslået, idet midsommerprogrammet var samlet omkring indvielsen af en ny
naturpark lige syd for Efterskolen. Arrangementet tog
sin begyndelse i Efterskolens nye hal, hvor deltagerne
blev budt velkommen af lærer, Oluf Jensen. Han skitserede aftenens program. Efter fællessangen ”Du
danske sommer” sang ”Vocal Mix” koret fra Aulum
under ledelse af lærer, Gry Steensig 6 sange. På de
3 af sangene fik koret hjælp fra Efterskolens elever.
Blandt de sange ”Vocal Mix” koret meget professionelt
fremførte var den engelske ”I can see clearly now, the
rain has gone”. Meget apropos artede vejret sig i den
retning – ingen regn under hele arrangementet!
Efterfølgende fik Efterskolens forstander, Karen Bastrup ordet. Hun har nu ledet skolen et helt skoleår.
Hun fortalte, at det havde været det bedste år i hendes
35 år lange karriere i arbejdet med børn og unge. Når
det var blevet det bedste år, var det bl.a. på grund af
Efterskolens fantastiske elever og medarbejdere. Dertil føjede hun en tak for den store forældreopbakning
og den lokale opbakning til Efterskolen. Hun omtalte
de mange spændende arrangementer skoleåret havde
budt på - bl.a. elevernes opførelse af Carmen, en
Berlintur og et Beachparty. Karen Bastrup sluttede
med at takke for et fantastisk skoleår og citerede
Ebbe Kløvedal Reichs digt: Danskerne findes i mange
modeller”
Lærer, Birgitte Iversen havde samlet nogle elever på
et dansehold, der under temaet ”på efterskole” meget
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overbevisende dansede sig gennem et skoleår.
Efter fællessangen ”En yndig og frydefuld sommertid”
fik formanden for Borgerforeningen, Aksel Heltoft
ordet. Det var en stor glæde for ham at kunne præsentere resultatet af arbejdet med en naturpark. Arbejdet
havde taget sin begyndelse i maj 2011, hvor man var
blevet gjort opmærksom på at Finderup lå indenfor en
4,5 km zone i forhold til møllerne i Brejning, hvorfor
man var berettiget til af få del i VE-midler. Borgerforeningen havde taget initiativ til at indkalde til et møde
med alle foreninger i Finderup. Pensionistforeningen,
Forsamlingshuset, Kerneklubben, Indre Mission og
Efterskolen stillede med repræsentanter til mødet,
og det blev snart klart, at man ville arbejde med etableringen af en naturpark. Idéen blev udfoldet under
overskriften ”sammen er vi stærke”. Fra VE-midlerne
har man modtaget 460.000 kr. LAG-midlerne har støttet med 400.000 kr. Efterskolen havde fra Friluftsrådet
modtaget 50.000 kr. til shelters, som er blevet skudt ind
i projektet. Fra A.P. Møller har man modtaget 250.000
kr. med begrundelsen, at så mange foreninger stod
sammen om projektet, og at Efterskolen kan anvende
parken i forbindelse med undervisningen.
Aksel Heltoft takkede de mange, der har været med
til virkeliggørelsen af parken og mindede om, at selv
om jyder ikke er kendte for de store ord, så var der
grund til at være stolte og bryste sig lidt af, at det er
lykkedes at gennemføre så stort et projekt i Finderup.
Parken er anlagt, og der er plantet 2500 træer. Man
håber på at midlerne rækker til, at der kan etableres
en legeplads og toiletter. Aksel Heltoft sluttede med
at ønske borgerne tillykke med parken, som ”er alles
park”. Han ønskede, at den måtte blive et godt samlingssted for mange.

skulle forestå indvielsen. Oluf Jensen indledte med at
fortælle om arbejdet og tankerne bag parkanlægget.
Der er skabt 30 cm overfladejord af arealet, som er
fordelt for at nivellere parken. Der er anlagt en natursti
på 0,5 km, som er beplantet med træer og vegetation
i perioder fra istiden og frem til i dag. Et område er
beplantet med nordmannsgran og nobilisgran, så
det om nogle år vil være muligt for byens borgere
at købe et juletræ og pyntegran. Et andet område er
beplantet med frugttræer og buske, så der på sigt
bliver mulighed for selvpluk. Efter Oluf Jensens fine
gennemgang af parkanlæggets opbygning, gav han
ordet til Kristian Ahle. Han glædede sig over det
flotte projekt og fremhævede det flotte arbejde, der
er udført af lokale kræfter. ”Området er virkelig tilført
merværdi”, fremhævede han og ønskede borgerne tillykke med parken. Han berørte spørgsmålet om, hvad
parken skal kaldes og nævnte, at navnet ”Finderuparken” allerede er optaget. Kristian Ahle sluttede talen
med at citere Piet Heins sang ”Du skal plante et træ”.
Formand for LAG-udvalget, Jørgen Madsen ønskede
under ”ordet frit” tillykke med det fine resultat.

Deltagerne gik nu over til parkens multibane, hvor
formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristian Ahle

Et stort tillykke til Finderup med den nye park.
JH
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Efter at Kristian Ahle havde klippet den røde tråd
blev indvielsen ”sparket i gang” ved at en person fra
hver af de deltagende foreninger søgte at score mål.
Indvielsen sluttede med en fodboldkamp mellem Efterskoleelever og foreningsrepræsentanter. Kristian
Ahle var dommer og eleverne gik af med sejren med
et enkelt mål.
Den flotte og veltilrettelagte indvielsen sluttede med,
at der blev budt på kaffe og pølser i Efterskolen
have.

Lørdag den 15. juni 2013 blev en mærkedag i Rækker
Mølle bys 100 år lange historie. Med forretningslivet er
det kun gået en vej – tilbage! For et par måneder siden
måtte købmand, Ida Søndergaard kaste håndklædet i
ringen og lukke købmandsbutikken. På et borgermøde
arrangeret af Borgerfor-eningen nåede et udvalg frem
til, at det ikke lod sig gøre at drive købmands-butik
i Rækker Mølle; men så dukkede Rikke Lindeborg
Lauridsen op med masser af gå-på-mod og vilje til at
forsøge at gøre denne dom til skamme.
Rikke fik forhandlet en aftale på plads med Rækker
Mølle Invest om leje af købmandsbutikken og dertil
et lokalt håndslag på 150.000 kr. som garanti for at
Supergros vil levere varer til vores købmand. I lørdags
åbnede Rikke så dørene til købmandsbutikken, som
hun har døbt: Rækker Mølle Købmand.

Rikke ser smilende lyst på fremtiden og håber på, at
borgerne i firkløveret vil lægge handel for mindst 4
millioner netto om året i hendes butik. Det skulle være
indenfor rækkevidde, når man betænker, at omsætningen i 2012 var i omegnen af 7 millioner kr.
Der var flag i brunsvierne som udtryk for, at Rikke tror
på, at borgerne i Rækker Mølle vil gøre deres – så klarer
hun resten! Det var rart at være i købmandsbutikken
igen - og som en kunde udtrykte det: Nu mærker vi,
at vi har savnet et sted ikke blot til at gøre en god
handel, men også til at styrke det sociale fællesskab
i firkløveret.

Rækker Mølle Portalen ønsker Rikke hjertelig velkommen i lokalområdet og håber, at områdets beboere
vil lade savnet af en købmand omsætte i handel hos
Kl. 7 åbnede hun og bød kunderne på kaffe, sodavand Rækker Mølle Købmand.
og brunsvier. Der var masser af varer på hylderne. JH
Rikke har ansat Anka og Florin i butikken, og Anka
havde travlt med at sætte prisskilte på hylderne. Frisk
morgenbrød fra bageren i Skjern spredte en dejlig duft
i den nyindrettede butik. Kasseapparatet er endnu
ikke blevet installeret; men Rikke kan det der med
hovedregning, så mens varerne trillede af sted på
båndet lagde hun priser sammen ligeså hurtigt som
elektronik kan gøre det.
En kunde spurgte Rikke, om der bliver bragt varer ud,
og Rikke svarede bekræftende. Ikke blot regner Rikke
med en varetur, men satser også på at hente de kunder,
der ikke selv kan komme til købmand.
Der mangler endnu småting at få på plads. De 5 frysere er ikke fyldte, men det varer ikke længe, fortæller
Rikke. Skiltningen på købmandsbygningen kommer
på plads i næste uge, og Rikke håber på, at hun kan
få aftaler på plads omkring pakkeindlevering og udlevering af receptmedicin.
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Bølling Forsamlingshus og det lokale aktivitetsudvalg
havde i år arrangeret Sct. Hans fest for sognet på
Bølling stadion. Festlighederne begyndte kl. 16.00 og
sluttede børnevenligt ca. kl. 19.30.
Som traditionen byder var der grillede pølser og snobrød med popkorn til. En anden begivenhed, der også
har sin faste plads, er rundboldkampen mellem by og
land. Der blev virkelig gået til makronerne! I år var det
vist landet, der vandt dysten?
Bålet vil gå over i historien. Heksen, der blev sendt
af sted, måtte have hjælp fra en gasbrænder for at
lette.
Det eneste, der rigtigt brændte var det gamle juletræ.
Mogens var virkelig frustreret. Mon ikke træet var lidt
vådt? Båltalen var af den alternative slags.
Det forlyder, at bålet brændte ned senere på aftenen
med hjælp fra diverse alternative hjælpemidler!!
En god sommeraften, hvor duften af røgen fra andre
bål sluttede af med midsommersangen.
Tekst og billeder af Jens Landting Falkesgaard Hansen
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Fredag den 28. juni 2013 var den absolut sidste skoledag for 6a og 6b på Rækker Mølle Skolen. De 31 elever
begynder efter sommerferien på 6 forskellige skoler i
Skjern og Videbæk. Dagen skulle naturligvis markes
som det sig hør og bør for en afgangsklasse.
Vejret var regnfuldt og derfor var den obligatoriske
fodboldkamp mellem lærer og elever flyttet fra stadion
til Rækker Mølle Hallen.
Dagen begyndte kl. 7.30. Eleverne inviterede lærerne
på morgenkaffe. Naturligvis skulle man begynde med
en morgensang, og det blev ”I østen stiger solen op”
– men lige lidt hjalp det!
6. klasses elever havde gjort meget ud af udklædningen. Kl.10.30 samledes man i Hallen. Hallen summede
af liv fra de mange supporters, der selvsagt holdt med
6. klasse. Alle skolens elever og børn fra Lærkereden
fyldte godt på tilskuerpladserne.
Forgangen til hallen var fyldt med sko fra de mange
tilskuere. Inden kampen kunne begynde holdt elevholdene strategimøde. Da der er 31 elever i 6. klasse
valgte man at stille med 4 hold. De 2 første fik 10
minutters spilletid og de 2 sidste 5 minutter.
Lærerne lagde hårdt ud og sad på hele kampen fra
begyndelsen til sluttruttet lød.
Det 1. hold måtte indkassere en øretæve på 3-0. Da
det 2. hold kom på banen, blev der rettet op på stillingen med et enkelt mål. Det 3. hold fik halet lidt ind
på lærerne. Deres indsats endte med stillingen 5-3. Det
4. hold elever, der mod slutningen blev suppleret med
hele 6. klasse, magtede ikke at ændre på stillingen.
Kampen endte med lærernes sejr på 5-3, hvilket betød,
at man kunne se autografjægerne komme på banen.
Den sidste skoledag på Rækker Mølle Skolen sluttede
traditionen tro omkring ”Uglen” med et par velvalgte
afskedsord fra skoleleder Torben Svendsen. JH
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Onsdag den 26. juni var en af de sidste dage, inden
det ringede ud for dette skoleår, og dagens tema var
”store flyttedag”. Håndværkerne er nu så langt med
1. etape af ombygningen af Rækker Mølle Skolen, at
det var tid, til at mange af klasserne skulle flytte deres
ting, så håndværkerne kunne komme i gang med 2.
etape hen over sommerferien.
Blæsten gik frisk gennem skolen, for alle døre var
åbne, og de 170 elever kom bærende på borde, stole,
tasker, sko, mapper, bøger, computerskærme og alt
andet tænkelig, som hører hjemme på en skole. Mange
steder på skolen var der meget smalle passager på
gangene, og her opstod der nemt kø, når der blev båret
møbler i begge retninger. Dette skabte lidt kaos, men
man mærkede også tydelig, at alle elever var vant til
at samarbejde og hjælpe hinanden.
4. klasse skulle flytte deres ting ind på lærerværelset,
og man fornemmede på eleverne, at det var spændende - for her plejer de ikke at komme; men alle rum
må tages i brug, når der bygges om.
I 2. klasse blev der ryddet op i skabe og skuffer for at
se, hvad der skulle puttes i de kasser, der skal med
til det nye klasselokale og hvad eleverne skulle have
med hjem, og hvad der skulle smides ud. Magnus
fandt den store kasse med julepynt, og nu blev der
diskuteret,om de mon skulle holde jul i det midlertidige lokale.
Klasselærer Tanna stod i 6. klasse og bladrede i klassens bog, som hun havde fundet i et skab. Hun fandt
billeder tilbage fra dengang, da klassen startede på
skolen, og hun tænkte på de mange dejlige stunder
med de unge mennesker, som om få dage forlader
Rækker Mølle Skolen og bliver spredt ud over 6 overbygningsskoler.
På parkeringspladsen mødte jeg Mike og Nick, som
slæbte gamle computerskærme ud til opstillede metalburer. Den forældede teknologi bliver smidt væk,
for på skolen følger man med udviklingen. Andre store
drenge og piger skilte borde og stole ad sammen med
skoleleder Torben S og lærer Torben I. Møblerne blev
nu slæbt ud til de store opbevaringscontainere, så de
kunne blive sorteret. Alle gjorde i fælleskab et stort
stykke arbejde med at tømme skolen.
Anne Mette og Torben H, (rengøring og pedel) susede
rundt og sørgede for alle detaljer. Anne Mette tørrede
straks gulvene over. Pedellen fik sammen med en
flok elever flyttet en del ting op fra kælderen, når han
da ikke lige fløj lavt gennem gangene med det store
overblik.
Midt i alt kaos fornemmede man, at alle vidste, hvor
de var på vej hen med deres ting. Selv om der var larm
fra håndværkerne, og eleverne ikke altid havde kunnet
være i deres eget klasseværelse, tog de det med ro,
og fandt det bedste i situationen.
Torsdag morgen tog hele skolen på en velfortjent
tur til Legoland oven på en travl flyttedag og overlod
skolen til håndværkerne.
Foto og tekst, Birgit Dransfeldt
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Alle Helgen - Vi mindes de døde.
Én person, med relation til hver af de personer, som vil blive nævnt i kirken, vil modtage et brev, hvori vi
minder om Alle Helgens søndag.
I kirkens våbenhus, vil der denne søndag stå en spand med roser, som er indkøbt med det formål, at en
pårørende tager en rose og bringer til afdødes gravplads efter mindehøjtideligheden i kirken.

Meninghedsrådets obligatoriske orienteringsmøde
afholdes søndag den 27. oktober efter højmesserne.
Sanne og Michael Pahus vil komme og fortælle/vise billeder om børn og unge i Cambodia.
Umiddelbart efter gudstjenesterne spiser vi PASTA og KØDSOVS sammen. (Stedet oplyses senere)
Menighedsrådet orienterer herefter kort, om årets arbejde.
Pris kr. 25,- pr. person, 5 år og derover.
Tilmelding: 8775@sogn.dk, Jens Henrik Risager 2082 2247 eller Laila 25308977 senest 24. okt.
Enhver er velkommen også selvom man denne dag har valgt at tage til gudstjeneste i Bølling eller Sædding.

Dødsfald
Begravelser
29.03.2013 Svend Aage Hansen
Bølling/Bølling kirkegård
31.05.2013 Svend Jensen
Bølling/Bølling kirkegård
01.06.2013 Dorthea Karstensen
Videbæk/Finderup kirkegård
09.07.2013 Anni Ida Moslev
Hanning/Hanning kirkegård
22.07.2013 Viggo Villadsen
Stauning/Sædding kirkegård

27.07.2013 i Bølling Kirke: Anne Kirstine Bork Sørensen
Lasse Laulund Sørensen
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26.05.2013 Finderup Kirke: Daniel Kristensen
Ulla From Christensen og Kenneth Kristensen

01.06.2013 i Hanning Kirke: Lisbet Enevoldsen Vendelbo
Jakobsen og Jens Gadegård Jakobsen
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09.06.2013 Bølling Kirke: Ghita Kirstine Skovgaard Vig
Jill Rebecca Skovgaard Vig og Rasmus Bøjlesen Vig

08.06.2013 i Sædding Kirke: Leizel Laygo Abildtrup og
Henrik Blæsbjerg Abildtrup

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

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
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

Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede
i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup.
Alle forældre med spædbørn i alderen 2-8 månder er velkomne.
Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B i Rækker
Mølle.
Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard
tlf. 9736 2640 / 2046 6960
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.
Efterår 2013: 20/8 – 8/10
Folderen kan hentes på kirkernes hjemmeside:
www.rkmolle.dk > Lokalområdet > Kirker > Babysalmesang

OBS! Indlevering af stof til næste kirkeblad!
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad
er torsdag den 24. oktober 2013.
Stof kan sendes på mail til jkh@km.dk
Omdeling af næste kirkeblad sker i perioden:
12. - 13. november 2013.
Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henvendelse til sognepræsten, inden program fremsendes!
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
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