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”Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er
der et tidspunkt.” Ordene er ikke mine, men jeg har lånt
dem fra en gammel viis kollega – Prædikeren, og tillader
mig at gøre dem til mine, fordi jeg ikke blot har hørt dem,
men også levet mig til indholdet i dem.
Lever man længe nok og får givet stunder til at gøre sig
refleksioner over livet, indser man nok, at Prædikeren
har en pointe. Intet kan bare fortsætte. ”Alting har en
tid” - og det har en præstegerning også!
At indse dette kan måske kaldes for livsvisdom, men det
større, livskunsten består vel i at søge at nå til erkendelse af ”det rette tidspunkt” for at afslutte en tid – en
god tid?
At det er nu, har ikke været en let beslutning at træffe, når
man stort betragtet befinder sig godt iblandt jer og derfor
kunne være fristet til at udskyde tidspunktet længere end
godt er, så menigheden må lide derunder og tænke: Kan
han da ikke snart tage sin afsked!
Til jer, der har sans for det, kan jeg sige, at jeg for snart
længe siden havde min ”Jakobskamp” med Herren om
det rette tidspunkt. Resultatet blev, at det er nu!
Til de mere personlige grunde hører, at jeg ikke længere
synes, jeg har de kræfter, jeg nok ser er nødvendige for at
modvirke den kirkelige opløsning, som præger tiden, og
som er ved at ødelægge den kirke, jeg nu har tjent i 30 år.
Dertil skal lægges, at det kirke- og embedssyn, jeg har,
er der bestemt ikke blevet mere rum for i Folkekirken.
Så derfor er det tid til, at nye øjne og friske kræfter kommer til – og det gør der! Og i den sag tror jeg, at Herren
har hørt min og manges bønner om, at min efterfølger
måtte blive en god mand, der kan fortsætte, hvor jeg
slipper.
For godt og vel 18 år siden oprandt en stor dag i min og
min families liv. Vi boede dengang på 5. år i en lejlighed i
Holstebro efter 7½ års præstegerning i Folkekirken, som
vi måtte afbryde pga. for mange frustrationer omkring en
tjenesten i Folkekirken. Efter 1½ års virke i Hjerm sogn
havde vi atter fået mod på at søge et fast embede. Vi
søgte mange, men fik ingen, så vi var nået dertil, at det
sidste embede, vi ville søge, var Bølling og Sædding.
På vej hjem fra samtale med menighedsrådene gjorde
vi holdt på parkeringspladsen ved Hanning kirke og
evaluerede resultatet negativt. Men så oprandt dagen,
da afgørelsen skulle falde. Kirsten var på arbejde den
aften, så vi enedes om, at hvis hun så mange lys brænde
i vinduet, så betød det, at vi havde fået embedet. Og der
brændte mange lys i vinduet!
Skæret fra de mange lys fulde af Gud nåde, tog vi med
os til den gerning, vi trådte ind i. Vi flyttede til Bølling
præstegård, der blev et sandt paradis for vore børn. Det
hele blev lidt som i gamle dage, da præsten skulle have
en del af sit udkomme ved at drive et lille landbrug. Det
blev til hund, katte, marsvin, høns, grise, får, kalve, et
stykke med kartofler og en grå Ferguson til at klare arbejdet. Og i embedet blev det en rejse ind i slægters gang
og spor i Bølling og Sædding sogne, med al den rigdom
og menighedskendskab et præstearbejde kaster af sig.
En fantastisk rejse - ind imellem en dannelsesrejse; for
selvbevidsthed har det aldrig skortet på i de 4 sogne,
og derfor var det også godt, at den engang imellem ved

præstens mellemkomst fik jordforbindelse.
Nu er vejen gået til ende, og det fører alt for vidt at
skulle opremse de mange rige vejsten, vi har passeret.
Varmt og godt har det været, og vi takker Herren for den
gerning imellem hans folk, som han har velsignet os
med og takker ham for, at der i Folkekirken blev plads
for én, der ikke altid har været og er enig med flokken
om, hvor Vejen går! Jeg takker for den tillid, jeg og min
familie har mødt i de 18 år, vi har været præstefamilie i
Bølling og Sædding.
I 2005 – 2006 skete der det, at embedet i HanningFinderup blev ledig efter Arne Holmgaards beslutning
om at sige sin stilling op.
Jeg tillod mig, efter grundige overvejelser og på baggrund af frygten for en adskillelse af firkløveret, under
hånden at tilbyde mig, ud fra en positiv forventning om,
at når de fire sogne tidligere i spørgsmålet om at skulle
nedlægge de lokale skoler lykkedes i at nå fælles fodslav
i én skole, så kunne man nok også lykkes i at nå til den
samme konsensus kirkeligt?
Normalt ændrer man ikke på en præsts embedsforpligtelser før ved et præsteskifte, men jeg indvilgede i at
underkaste mig større forpligtelser i håbet om kirkeligt
at kunne holde sammen på de 4 sogne. Derfor blev det
et firkløver, men eftrer 8 år i det, har jeg måttet sande, at
det nok ikke var så let, som jeg havde troet. Jeg troede, at
tidspunktet til at samle var inde; men tog måske fejl. Det
er stadig spredetid - givetvis fordi individualismens ånd
stadig er stærkere end fælleskabets. I små landsogne
er det den rene gift for opretholdelsen af en lokal kirke
og gejstlig betjening af den.
18 år er gået som sognepræst iblandt jer. Min vision for
den lokale Folkekirke og som sognepræst i den har i ord
og gerning været at søge at understøtte fællesskabet
omkring Guds levende ord i kirke og samfund. Det er af
mange komplicerede årsager ikke helt gået som præsten
prædiker - det gør det nu sjældent! Derfor er det måske
også tid til at holde.
Jeg takker for det gode virkerum, som skiftende menighedsråd, medarbejdere og hjælpepræster har budt min
gerning iblandt jer.
Jeg takker af med apostlen Paulus’ ord i det første brev
til Korintherne 1,4 ff:
Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han
har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige
på alt, på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I
ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at
vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også
grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på
vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte
jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.
Tak for gode år og kår i firkløveret. Jeg vil savne omgangen med jer, men vil ikke helt glemme jer som
webmaster for Portalen. Så er der en begivenhed eller
et arrangement, der fortjener omtale, kan jeg kontaktes
på adressen: jensholmgaard@gmail.com
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For knap 47 år siden kom jeg til verden på Ringkøbing
sygehus. Det blev besluttet, at mit navn skulle være
Preben Skov Jensen. Jeg voksede op i Skjern, hvor mine
forældre boede og var nummer 5 i en søskendeflok på 6.
Skolegangen var en kombination af folkeskole og friskole
og senere studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium
i Tarm. Gennem hele min barndom gik jeg til søndagsskole, juniorklub m.m. i Luthersk Mission i Skjern. Her
fik jeg min teologiske grunduddannelse.
Kort efter min studentereksamen flyttede jeg til København med det formål at læse teologi på Universitet og
Dansk Bibel Institut. Der gik dog et par år med erhvervsarbejde, bla. på Skandinavisk Tobakskompagni, inden
det blev til virkelighed. Her arbejdede jeg på fuld tid om
natten de første to år af min studietid og færdiggjorde
den teologiske forprøve.
Men så skete der noget helt fantastisk: Jeg mødte en ung
smuk kvinde ved navn Birgitte. Det var kærlighed ved
første tilbageblik. Vi blev gift i 1990 og har siden fulgtes
ad i medgang og modgang, i tykt og tyndt. Vi har nemlig
den glæde at være forældre til 5 børn i alderen 23 – 13
år, tre drenge og to piger: Daniel, Andreas, Rebekka,
Amalie og Joakim. Fabriksarbejdet blev skiftet ud med
taxajob og stand-montage i Bellacenteret i København.
Vi har nu tre hjemmeboende børn, så det må siges, at
vi kan fylde rammerne ud i præsteboligen.
Birgitte stammer fra Ølgod, men vi måtte til København
for at mødes. Hun er oprindelig butiksuddannet indenfor
isenkram, men har senere uddannet sig til Social- og
Sundhedshjælper og arbejder som sådan i hjemmeplejen i Herning.
Et af de emner, jeg særligt arbejdede med i studietiden,
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var nyere missionsteologi. Det var med til afklare kaldet
til at rejse ud som missionærer, og desuden modtog
vi en konkret opfordring fra Luthersk Mission til dette.
Derfor rejste vi i 1997 til Tanzania, hvor vi virkede i den
lutherske kirke indtil 2005. Det var også i denne kirke jeg
blev ordineret til præst. Uden tvivl har denne tid præget
os for livet.
Efter hjemkomst til Danmark slog vi os ned i Herning,
og jeg har arbejdet som efterskolelærer og siden som
slagteriarbejder. Sideløbende med dette har jeg afløst
ved gudstjenester forskellige steder og virket som
fritidsprædikant i Luthersk Mission og andre kirkelige
organisationer.
Når der er tid til det, læser jeg gerne historisk litteratur,
især biografier og drikker gerne en kop kaffe med familien
og andre. Motion har jeg ikke dyrket meget af, da mit
nuværende job har holdt mig i god form. En af drømmene
er at køre sydpå på motorcykel med Birgitte bagpå. Som
familie glæder vi os til at flytte til Rækker Mølle og lære
jer at kende, både i og uden for kirken.
Min vision som præst er at lægge røst til en livsnær og
bibelsk forkyndelse med Kristus i centrum, hvorigennem der lyder både et kald til at begynde at tro på Jesus
Kristus som Frelser samt en hjælp til at fortsætte i troen
på ham for alle aldre.
Derfor: Jeg glæder mig til at fejre gudstjeneste sammen
med jer hver søndag og være en del af livet i sognene
sammen med min familie.

Velkommen!

Aktivitetskalender
FAMILIE OG SAMFUND
OKTOBER
1. Om ”Fremtidens fødevarer”.
		 Aulum Fritidscenter kl. 19 ved Gyda Bay.
		 Underholdning ved Svend Erik Larsen.
		Pris 50 kr. for medlemmer og 150 kr. for andre.
		 Tilmelding til Maria på 9736 2158 senest 1/9.
28. Kulturel aften i Lemvig Fritids/Kursuscenter
		 kl. 19.30. Ann Mette Elten underholder.
		Pris 50 kr. for medlemmer og 150 kr. for andre.
		 Tilmelding til Maria 9736 2158 senest 1/10.
NOVEMBER
28. Julehygge på Møllegården sammen med strik		 ke/nørkledamerne. Vi spiser sammen kl. 18.
		Pakkespil. Pakke á 30 kr. medbringes.
		 Tilmelding til Maria 9736 2158, inden 23/11.

KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 97 36 21 35
SEPTEMBER
2. Bibeltime ved Bente og Ove
12. Fredagspasta ved John/Synnøve
		 og Karsten/Rossmary
16. Senior M & K i Borris kl.19.30 ved
		 Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg		
		Evangeliet ifølge Storm P.
23. Bibeltime ved Inge og Ove
30. Bibeltime ved Simon og Susanne
OKTOBER
7. Senior M & K i Tarm ved Helge Kjær Nielsen, 		
		 Odder. ”Hvad siger de bibelske skrifter
		 om det evige liv? ”
24. Fredagspasta ved Gitte/Jens og Daff/Morten
28. Bibeltime ved John og Synnøve
NOVEMBER
4. Bibeltime ved Kirsten og Carsten
8. Voksenevent på Nøvlingskov Efterskole
11. Senior M & K i Spjald ved
		 Provst Anders Bonde, Djursland
		 ”Humor som sjælesorg”
16. Kirkekaffe ved Niels og Elsebeth
25. Bibeltime ved Rossmary og Karsten

BØRNEKLUBBEN. Har du lyst til at synge, høre
bibelfortælling, lege, grine og lave forskellige
aktiviteter, så er børneklubben noget for dig.
Klubben er for de 3-6 årige. Vi mødes hveranden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus
kl. 15.30 - 16.30.
Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra.
Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg.
Tlf. 2990 5827

MINIHØJSKOLEN
Kontakt: Ulla Skyttegaard
OKTOBER
24. Torben Svendsen, Tanna Kjær-Dona:
		 Velkommen på vores ”nye” skole
		 Torill Kristensen: Sigrid Undsets liv
NOVEMBER
7. Villy Egmose:
21. Kim Clausen: Turist i din egen kommune
		 Torben Nørregaard:
		 Mine oplevelser som borgmester 1998-2010
IM i SÆDDING-BØLLING
Du/I er altid velkomne til vores møder.
Alle møder er kl.19.30, hvis andet ikke er skrevet.
Har du/I brug for kørsel, så kontakt Gert Thorø
på tlf. 9736 2294
September
10. Bibelkreds hos Ingeborg og Peder Sørensen,
		 Slumstrupvej 13
15. Kredsarrangement i Tarm missionshus
		 Tale v/Jens Lomborg
24. Bibelkreds hos Kirsten og Erik Villumsen, 		
		 Arnborgvej 15
30. Oktobermøde i Kloster missionshus
		 Tale v/Flemming Mose Lauridsen.
Oktober
2. Oktobermøde i Kloster missionshus
		 Tale v/Søren Eriksen
15. Bibelkreds hos Karen og Henning Holmgård,
		 Solvangvej 4
22.	Møde i Sædding missionshus
		 Tale v/Thue Thomsen
		 Halmøder i Skjern
28. Tale v/Karsten Hauge
29. Tale v/Robert Bladt
30. Tale v/Robert Bladt
31. Tale v/Ole Andersen
November
5. Årsfest i Sædding missionshus
16. LMs møderække i Sædding missionshus
17. LMs møderække i Sædding missionshus
18. LMs møderække i Sædding missionshus
19. Bibelkreds hos Birthe og Jørgen Thomsen, 		
		 Vinkelvej 36
28. Adventsfest i Sædding missionshus
		 LM arrangerer

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
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Bølling & Sædding
LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU)

LM i SÆDDING

Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398

Kontakt: Thomas Christensen - 9736 2771

September
2. Ungdomsgudstjeneste v. Kristoffer Kruse
9. ”WestSidePraise” på Solgården
16. Studie hos Knud Erik og Chanette Dyrvig
		 Grenevej 3
23. Bibeltime. Ordet og Israel kommer og fortæller.
		 Hos Erling og Lisbeth Brosbøl,Møllebakken 46
30. Fælles med LM Astrup v. Jens Birkmose.
		 I Astrup Forsamlingshus
Oktober
7. Bibeltime v. Peter Rask. Hos: Kennet og 		
		 Birgitte Christensen, Pilevænget 2
14. Indsamlingsaften til missionsprojektet.
		 I Astrup Forsamlingshus
21. Studie hos, Jens og Karen Marie Kragh,
		 Herborgvej 6
28. Bibeltime v. Leif Kofoed hos Niels Jørgen og 		
		 Lisbeth Dideriksen, Holstebrovej 101
November
4. Bibeltime v. Ole Hauge hos Ole og Anette 		
		 Hauge, Lærkevænget 15
11. ”WestSidePraise” på Sædding Efterskole
18. Studie hos Edward og Ilse Rasmussen,
		 Roderdal 2
25. DBI kommer på besøg. Hos: Lars Henning og
		 Ginne Mikkelsen, Skjernvej 16

September
6. - 7. Kredslejr
14. Internationalt missionsstævne i Skjern
		 missionshus. Se program på
		 www.lm-vestjylland.dk
24. Bibelkredse
28. Kl 10.30. Jens Birkmose
Oktober
3. - 4. Bibelkursus. Søren Pedersen
8. Bedemøde
12. Kl 13. Bent Larsen
22. Bibelkredse
26. Kl 10.30. Erik Mostrup
31. Kl 19. Fællesmøde med Finderup, Astrup og 		
		 Sædding LM. Klaus Laursen
November
3. Afdelingsmøde i Skjern
5. Årsfest. Missionshusets generalforsamling
9. Kl 13. Eigild Ditlevsen
12. Bibelkredse
16. - 18. Møderække. Ingolf Henock Pedersen
23. Kl 10.30. Jack Nørdam
28. Adventsfest. Dan Hessellund

Lærkeklubben er for børn fra 0. – 3. kl.
Vi mødes hver mandag kl. 18.45 – 20.00 på
Sædding Efterskole, (i håndarbejdslokalet).
Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller,
laver kreative ting og meget andet.
Kontaktperson: Svend Åge Plauborg,
Tlf. 9735 4452.

Martin Luther om det almindelige præstedømme
”Den, som er døbt, kan rose sig af allerede at være viet
til præst, biskop og pave, selv om det ikke passer for
alle at udøve et sådan embede.”
(Til den kristne adel, 1520)

Rejsen til Amerika

”Rejsen til Amerika” - skolekomedien 2014
I dag kan man i løbet af 8 timer komme til Amerika med flyvemaskine. Sådan var det ikke i gamle dage, og det ville
eleverne på Rækker Mølle Skolen gerne vise med skuespillet ”Rejsen til Amerika”. Stykket blev opført torsdag før
påskeferien i den nye samlingssal. I år var skolefesten fælles for alle elever.
”Rejsen til Amerika” fortæller om 3 børn, der tager turen over Atlanterhavet og rejser gennem det nye land for at
mødes med deres forældre, der er emigreret. Inden den lykkelige genforening må de 3 igennem meget. De møder
cowboys og indianere - en sælger, de hjælper med at opfinde burgeren og en fyr, som vil stjæle deres kort over en
hemmelig guldmine. Det flotte skuespil blev opført af 6. klasse, og 3. klasse sang nogle skønne sange undervejs i
stykket. En rigtig flot indsats af alle deltagerne.
Efter kaffen sluttede skolebestyrelsesformanden med at takke skolens personale for at drive en god skole og være
aktive og engagerede i det daglige arbejde.
Birgit Dransfeldt
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Aktivitetskalender
BEDEMØDE I FINDERUP
Alle er hjertelig velkommen!
Møderne starter kl. 20
September
3. Hos Harald Larsen
oktober
1. Hos Ingrid og Jens Thomsen
15. Hos Karen Hansen
november
5. Hos Harald Larsen
19. Hos Ingrid og Jens Thomsen

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
4. Fødselsdagsfest i Hanning v/Arne Olesen
9. Billeder v/Kari Thygesen. Fælles afgang 		
		 kirkepladsen kl.19.05
15. Forkyndende møde i Tarm Missionshus
		 v/Jens Lomborg
19. Høstfest i Hanning v/Randi Taulborg kl. 18
23. Bibeltime hos Erik og Laila Frandsen
		 Luk. 10.38-42
30. Bibeltime hos Karen Hansen
		 Joh. 11.19-45
Oktober
7. Bibeltime hos Inge Marie og P. Chr. Kyndesen
		 Mark. 2.14-22
14. Generalforsamling hos Bodil og Samuel Boel
21. Spørgsmålsaften hos Kaja og Alfred Nielsen
		 v/Lise og Jørgen Skydstofte
28. Halmøde i Skjern v/Karsten Hauge
29. Halmøde i Skjern v/Robert Bladt
30. Halmøde i Skjern v/Robert Bladt
31. Halmøde i Skjern v/Ole Andersen
November
4. Bibeltime hos Tove og Johs. Korshøj
		 Luk.13.1-9
11. - 14. LM v/Søren Pedersen
18. Bibeltime hos Jensine og Frederik Gråkjær
		 Matt. 11.25-30
25.	Missionsuge i Hanning v/Villy Sørensen
26.	Missionsuge i Hanning v/Leif Kofoed
27.	Missionsuge i Hanning v/Peder Søderstjerne
28.	Missionsuge i Hanning Familieaften

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

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
4. Fødselsdagsfest v/Arne Olesen, Fredericia
15. Kredsmøde i Tarm Missionshus
		 v/Jens Lomborg, Skjern
19. Høstfest kl. 18 v/Randi Taulborg, Aulum
20. Syng den igen kl.19 i Gråkjær Arena, Holstebro
25. Samtalemøde hos
		 Anne Marie og Bent Søndergård
Oktober
2.	Møde i missionshuset
9. Samtalemøde hos Harry Jensen
24. YM-aften kl.18. Program følger
28. Halmøde i Skjern v/Karsten Hauge, Ringkøbing
29. Halmøde i Skjern v/Robert Bladt, Fjellerup
30. Halmøde i Skjern v/Robert Bladt, Fjellerup
31. Halmøde i Skjern
		 v/Ole Andersen, Frederikssund
November
7. – 9. Samfundslejr på Holmsborg
		Program følger
13. Generalforsamling i Hanning IM
		 Dagsorden efter vedtægterne
20. Samtalemøde hos Ruth og Jens Axel Damgård
25.	Missionsuge v/Villy Sørensen, Hammel
26.	Missionsuge v/Leif Kofoed, Rækker Mølle
27.	Missionsuge v/Peter-Henning Søderstjerna, 		
		 Lønborg

FINDERUP PENSIONISTFORENING
Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne!
OKTOBER
28. Irma Poulsen tidl. Herborg planteskole, 		
		 fortæller om sine rejser til Skotland
NOVEMBER
11. Spillemændene fra Hvide Sande
25. Brunhilde Sørensen, Spjald fortæller om deres
		 flugt fra Polen under 2.verdenskrig

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
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Hanning & Finderup
LM FINDERUP
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30
September
2. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen
4. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
9. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
11. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
19. Høstfest i missionshuset
		 v/ Claus Christensen (Fællesspisning)
25.	Møde i missionshuset v/ Ole Lønborg
30. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
Oktober
2. Bibelkreds 2 hos Niels J. Dideriksen
9.	Møde i missionshuset v/Knud Skov
14. Bibelkreds 1 hos Tove Korsgaard
16. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen
24.	Møde i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen
28. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen
30. Bibelkreds 2 hos Peder Christiansen
November
4. Bibelkreds 1 hos Erik Pedersen
6. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen
11. - 14. Møderække i missionshuset
		 v/ Søren Pedersen
18. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal
20. Bibelkreds 2 hos Niels J. Dideriksen
27.	Møde i missionshuset v/ Svend Åge Kronborg
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Finderup Teen klub
er for alle unge i 7. - 9. klasse. Vi samles hver
mandag aften fra kl. 19.30 til 21.15 i Kernehuset,
Fårborgvej 2. Kom og vær med i et fællesskab med
sang, ude aktiviteter, spil, bibelarbejde, krea mm.
Venlig hilsen Ulrik Christiansen tlf. 2339 4248 og
Lisbeth Dideriksen tlf. 2616 5989.
Lokalhistorisk Arkiv
I mange år har Lokalhistorisk Arkiv haft til huse i et
mindre kælderlokale under Tingager, som var stillet
til rådighed af kommunen. Efter salget af Tingager
har folkene bag arkivet forhørt sig hos kommunen,
om den kunne henvise til nye lokaler.
I 2013 rettede man henvendelse til Christian Ahle og
Bente Tang. I forbindelse med ombygningen af Rækker Mølle Skolen kontaktede man også skoleleder,
Torben Svendsen.
I maj 2014 deltog Jens Axel Damgaard i en rundvisning på Rækker Mølle Skolen. Da rundvisningen
var nået til det sidste lokale, som under byggeriet
har været brugt som sekretærkontor, spurgte Torben Svendsen: Er det et lokale, der kan bruges af
Lokalhistorisk Arkiv? Arkivets formand, Jens Axel
Damgaard og arkivleder Erik Fogh Rasmussen var
ikke længe om at øjne en positiv fremtid for arkivet i
det tilbudte lokale. Alle formalia med kommunen kom
hurtigt på plads.
Foråret har derfor budt på stor travlhed for arkivpersonalet. Den 1/7 kunne der holdes store-flyttedag.
Arkivets 4085 arkivalier + 2029 billeder er nu på plads
i det nyindrettede arkivlokale på Rækker Mølle Skolen.
Jens Axel Damgaard og Erik Fogh Rasmussen viser
stolt resultatet frem for kirkebladet. Den 2. september
åbner arkivet på ny for henvendelser, og man regner
med at hægte sig på det åbent hus arrangement
skolen holder, når renoveringen og ombygningen er
afsluttet. JH

Den 12. juni inviterede Finderup Pensionistforening til
sommerudflugt. Arrangørerne havde modtaget 26 tilmeldinger, som talte pensionister fra alle fire sogne i pastoratet. Vejret var perfekt til en sommerudflugt. Arrangørerne
havde sammensat et interessant udflugtsprogram. Turen
gik over Borrislejren mod det første mål, Hjedding Andelsmejeri. Da der blev skudt med skarpt i Borrislejren var det
ikke muligt at køre gennem skydeterrænet, men omvejen
blev nu også en smuk oplevelse - og så blev der ekstra
tid til at få sunget et par sange i bussen.
Ved ankomsten til Hjedding Andelsmejeri blev vi modtaget
af en guide, der viste rundt og fortalte om verdens første
andelsmejeri. Det blev indviet den 10. juni 1882, og udformningen af mejeriets vedtægter blev grundstammen
i mange andre andelsforetagender, og gårdejernes idé
fik vidtrækkende konsekvenser for dansk landbrug. Hjedding Andelsmejeri fremstår, som da det blev taget i brug
og viser i al sin enkelthed, hvorledes den lille, originale
Maglekilde-centrifuge og smørkernen, begge drevet af en
dampmaskine, revolutionerede dansk mejeridrift.
Efter et interessant og vellykket besøg på Hjedding Andelsmejeri gik turen videre mod Hodde Kro, der er landskendt for at servere Danmarks største Wienerschnitzel.
Skønt deltagerne var blevet sultne, var der alligevel flere,
der måtte levne! Mætte og godt rustede til nye oplevelser
og indtryk kørte bussen mod Søby Brunkulslejer. Ved
ankomsten til museet blev vi modtaget af en guide. Han

fortalte om begyndelsen på brunkulsgravningen i Vestjylland i 1940. Det største brunkulsområde blev Søby
Brunkulslejer. En klondike-by med op til 1800 indbyggere
opstod på kort tid. Små primitivt sammentømrede hytter af brædder, pap og plader blev bolig for arbejdere,
der strømmende til fra hele landet. Som følge af den
kolde krig varede frygten for energimangel til langt op i
1960erne, så gravningerne stoppede først i 1970. Guiden
fortalte levende om livet i Søby – engang Danmarks
farligste arbejdsplads. Arbejdet var hårdt, men lønnen
også god, så professionelle spillere blev tiltrukket. Det var
især 6’er-spil, der blev spillet. Spillet var et hasardspil og
derfor ikke lovligt, så områdets respekterede politibetjent
havde travlt med at udskrive bøder. Samuel Boel, der
bor i Finderup, arbejdede i begyndelsen af 50’erne to
år i brunkulslejerne og kunne supplere guidens levende
fortælling med selvoplevede hændelser. Efterfølgende
fik vi en guided bustur rundt i det omkring 1500 ha.
store område med sandtipper og kulgrave, som i dag
repræsenterer et helt usædvanligt landskab.
Efter busturen blev der serveret kaffe på museet, og der
var mulighed for på egen hånd at gå rundt i de små huse,
hvor arbejderne og deres familie har boet.
Mættede med mange indtryk gik turen atter hjemad og
naturligvis under sang.
Et flot arrangement, som arrangørerne bør høste stor
ros af. JH
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Traditionen tro indbød Finderup Efterskole til sommerfest. Arrangementet blev afviklet den 12. juni. I år
havde eleverne glædet sig til, at der ved sommerfesten
naturligvis skulle tændes et Sankt Hansbål og sendes
en heks til Bloksbjerg. Ved sidste års sommerfest udgik
dette programpunkt, fordi der var indvielse af den nye
bypark i Finderup.
Fremmødet til arrangementet var pænt og det på
trods af, at en del Finderupfolk havde brugt dagen på
en udflugt arrangeret af pensionistforeningen.
Sommerfesten tog sin begyndelse i efterskolens hal.
Deltagerne blev budt velkommen af efterskoleelever
– rart at mærke sig velkommen. Oluf Jensen bød
velkommen og gennemgik kort aftenens program, der
indledtes med en fælles sommersang: Danmark nu
blunder den lyse nat.
Kirkekoret var inviteret til at synge, og Anette Kjærgaard, som er korets leder, takkede for invitationen. Koret
bidrog med 3 sommersange i bedste velklingede stil.
Som aftenens taler havde man inviteret Ebbe Larsen,
der er forstander på Møltrup Optagelseshjem. Han har i
øvrigt en søn, der er lærer på Finderup Efterskole. Som
indledning på talen fortalte han om en meget munter
tur til Vesterhavet med børnebørnene, som endte med,
at en bølge havde snuppet hans badebukser, så han
måtte vente længe på at familien havde fornemmet
den noget prekære situation. Ebbe formåede at kalde
smilet frem og fange eleverne. Han forsatte talen med
to eventyr. Levende fortalte han H. C. Andersens ”Hvad
fatter gør” og fortsatte med Grimms eventyr: ”Konen i
muddergrøften” og spandt en smuk opbyggelig tråd på
de to eventyr, som gik lige ind hos efterskoleeleverne.
Kirkekoret fik forsamlingen til at synge firestemmigt
på ”Danmarkskanon”. Skolens dramagruppe sluttede
arrangementet i Hallen med et ”Stumpnummer” og en
”Danse med drenge”-sang.
Eleverne havde arrangeret et flot Sankt Hansbål, og
heksen forlod naturligvis Finderup med bulder og brag.
Efterfølgende blev der serveret pølser, is, kage og kaffe
og saftevand.
Finderup Efterskoles midsommerfest blev som vanligt
en god og veltilrettelagt oplevelse, som arrangørerne
kan høste stor ære af. JH
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Kræmmermarked
på Møllegaarden
Lørdag den 28. juni 2014 afholdt Rækker Møllegaarden
det årlige kræmmermarked. Vejret var perfekt til at sætte
gang i softicemaskinen og taphanen i spiseteltet. Mange
kræmmere havde købt en stand på markedet - så ingen
behøvede at gå tomhændet hjem. På vej til markedet
mødte jeg en lille pige, der ømt krammede en hamster,
hun havde købt for 100 kr.
Det store trækplaster var havetraktortrækket, der samlede mange tilskuere. Jeg tør ikke sige, hvor mange
traktorer der var tilmeldt, men jeg tør sige, at det var det
største antal, jeg har oplevet. Godt var det at se, at der
også var piger, der stillede op til en dyst i en disciplin, der
ellers synes forbeholdt drenge med benzin i blodet.
Traditionen tro havde arrangørerne indbudt til ”Den
store kagedyst”. 13 i de 4 sogne havde taget udfordringen op. Årets smagsdommere var: Karen Andersen,
Margit Hansen og Jens Kristian Holmgaard. At finde de
3 bedste kager var ikke let, for alle 13 var af høj kvalitet.
Dommerpanelet brugte en god time på at nå frem til et
resultat - og opløbet var tæt. Dommerpanelet gav point
for smag, udseende og råvarer.
De tre første pladser gik til: 1) Camilla Midtiby, Finderup
2) Laila Frandsen, Finderup, 3) Berit Bollerup, Bølling.
Første- og andenpræmien var en middag for 2 på Møllegaarden, og 3. præmien var to flasker vin. Efterfølgende
kom de 13 kager under hammeren, og alle kager blev
solgt og indbragte arrangørerne ca. 800 kr.
I forbindelse med kageauktionen blev vinderne af
traktortrækket annonceret. Der blev uddelt 1., 2. og
3. præmier i 3 grupper: ”De lette” (op til 250 kg.), ”De
mellemtunge” og ”De tunge” (over 500 kg.). Ud over de
nævnte kategorier havde arrangørerne af traktortrækket
også valgt at give en pokal til en deltager fra Borris, som
var på polterabend.

søgende og omsætningen. Arrangementet sluttede med
en indbydelse til at spise en ”Kræmmermarked-menu”.
En halv grillstegt gris stod på menukortet.
En dejlig dag for de mange frivillige på Møllegaarden.
En af deltagerne, jeg spiste en pølse med, udtrykte sin
taknemlighed med ordene: ”Det var godt at borgerne
købte Møllegaarden”. Og sandt er det. Møllegaarden
er et stort aktiv for lokalområdet, som samler mange
frivillige til en engageret og meningsfuld opgave.
Tillykke med et vellykket kræmmermarked til fordel for
Møllegaarden.
JH

Hoppeborgen og ”Det muntre Køkken” tiltrak mange
børn, mens de voksne søgte til de to pølseboder og
spiseteltet. I spiseteltet spillede Inger Lise og Karen.
Arrangørerne udtrykte stor tilfreds med de mange be10
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Rækker Møllegaarden, Rækker Mølle Borgerforening
og Familie & Samfund inviterede traditionen tro til sankt
Hans aften på Møllegaarden den 23. juni. Vejret var til
en halvt opslået paraply, og de fleste klarede sig da også
uden. Vinden var sagte og mild og gav ikke arrangørerne
anledning til bekymringer vedrørende bålet. En flot heks
skænket af børnehaven, Lærkereden gjorde bålet til et
rigtigt sankt Hans bål.
Dejlig er Danmark ved midsommertid – lige til at elske,
og derfor var sangen ”Vi elsker vort land” naturligvis
med på sangbladet.
Som opvarmning til bålet indbød Rækker Møllegaarden
til en ægte sankt Hans menu. 115 havde takket ”ja”, og
deltagerne fik en dejlig middag, som Familie & Samfund
havde stor andel i.
Da klokken nærmede sig tyve samledes et par hundrede
mennesker omkring bålet. Efter fællessang havde revyudvalget fået tildelt 5 minutter til at uddele overskuddet
af anstrengelserne med årets revy.
Følgende fik andel i overskuddet:
Minihøjskolen modtog 5.000 kr. – Dagplejerne 10.000
kr. – Spejderne 20.000 kr. – Portalen 20.000 kr. – Rækker Mølle Borgerforening 50.000 kr.
Modtagerne takker stort for en økonomisk håndsrækning, som helt i revyens ånd vil blive anvendt til firkløverets bedste.
Som båltaler havde man inviteret Niels Jakob Hindhede
(NJH). Hindhede har bopæl i Lem og har tillidshverv i
LAG. NJH indledte sin båltale med at fastslå, at han
ikke ville gøre holdt ved Johannes Døberens fødselsdag, som ellers lægger navn til sankt Hans. Talen var
fokuseret på det lokale og talerens engagement i LAG.
LAG står for ”Lokale Aktions Grupper” og er et demo12

kratisk organ, der får tildelt EU-midler til at støtte lokale
ildsjæle og projekter. LAG har siden ordningens start
uddelt 21.000.000 kroner.
Det er altid rart at blive set på udefra og især, når det
sete giver anledning til dommen: ”I har møj at være stolte
over i Rækker Mølle.” Det er ikke altid, at vi kan se det,
men så er det godt at blive mindet om!
LAG har støttet flere projekter i lokalområdet bl.a.: Tilbygning til Hallen, Multibanen og Købmanden ..
NJH pegede på, at der er indført en ny struktur i LAG.
Området tæller nu Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Derfor mente NJH, at det var vigtigt at møde
op til valget af nye LAG-medlemmer – og pegede i
den forbindelse på Bente Tang som et godt bud på en
repræsentant for lokalområdet.
NJH er selv en ildsjæl, der har engageret sig i lokalområdet. Han omtalte i rosende toner WOW-park, som en
god og unik historie omkring en gammel gård – Løvstrupgård.
Han glædede sig over kommunens tiltag i ”Naturens rige”
med at promovere Vestjylland som et bosted, der gør
op med beskedenheden. Vi har meget at være stolte af
– bl.a. en meget lav fraværsprocent. Problemet er at få
de unge og veluddannede overbevist om, at det er her,
de skal bo og leve. Unge er kræsne og derfor gælder
det om at opretholde gode tilbud.

Dagplejen

Spejderne

NJH afsluttede båltalen med at fokusere på fremtiden og
ønskede, at de, der allerede har gjort meget, vil fortsætte
med at arbejde på en god fremtid for firkløverområdet.
Under midsommervisen blev bålet tændt. Det futtede
lystigt af til ordene: ”Vi vil fred her til lands/ sankte Hans,
sankte Hans!
Tak til arrangørerne for en god aften på Rækker Møllegaarden. JH

Portalen

Uddeling af
revy-overskud
Minihøjskolen
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Borgerforeningen

Bølling og Sædding

September
7. 12. s. e. trin.
14. 13. s. e. trin.
21. 14. s. e. trin.
28. 15. s. e. trin.
Oktober
5. 16. s. e. trin.
12. 17. s. e. trin.
19. 18. s. e. trin.
26. 19. s. e. trin.
November
2. Alle helgen
9. 21. s. e. trin.
16. 22. s. e. trin.
23. S. s. i kirkeåret

Gudstjene

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

Høst - Takkegudstjeneste

Sædding Kirke
Den 14. 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.

Flemming Møller

Flemming Møller

Flemming Møller

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

Indsættelsesgudstjeneste

Bølling Kirke
Den 28. september kl. 9.00
Ved denne gudstjeneste indsættes den nye
sognepræst af provst Poul Ivan Madsen. Efter
indsættelsesgudstjenesten i Finderup kirke indbyder menighedsrådet til velkomstfest. Omkring
dette arrangement henvises til Ugeposten.
Ved gudstjenesten 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. Gennem
oplæsning af navnene på de, der er døde siden
sidste Alle helgen, vil vi mindes dem.
Se for yderligere info på side 17
indsættelsesgudstjenester

Hanning og Sædding
Den 5. oktober kl. 9.00/10.30
Den nye sognepræst indsættes officielt i de to
kirker. Sognepræst Flemming Harpøth Møller
forestår indsættelsen.
14

estelisten
Hanning
19.00
ingen
F 14.00
ingen
Hanning
9.00
ingen
9.00
F 10.30
Hanning
9.00
ingen
14.00
F 10.30

Arne Holmgaard

Flemming Møller

Flemming Møller

Flemming Møller
Flemming Møller

Aftengudstjeneste

Hanning
Den 7. september kl.
19.00
Menighedsrådet indbyder
til gudstjeneste og efterfølgende samvær med Inger
og Arne Holmgaard. De har
været præstepar i HanningFinderup før sognesammenlægningen i 2006 og
er nu udsendt som missionærer til Etiopien.
Efter gudstjenesten vil Arne og Inger i Finderup
Forsamlinghus fortælle om deres arbejde.
Menighedsrådet vil også afholde det obligatoriske menighedsmøde.
Velkommen til alle i de fire sogne.

F

Høst - Takkegudstjeneste

Gudstjeneste for hele familien
Hanning Kirke
Den 21. september kl. 14.00
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.
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Finderup
ingen
9.00 Flemming Møller
ingen
10.30
Finderup
ingen
14.00 Flemming Møller
ingen
9.00
Finderup
10.30 Flemming Møller
9.00
ingen
9.00
indsættelsesgudstjeneste

Finderup Kirke
Den 28. september kl. 10.30
Ved denne gudstjeneste indsættes den nye
sognepræst af provst Poul Ivan Madsen. Efter
indsættelsesgudstjenesten indbyder menighedsrådet menighederne i de 4 sogne til velkomstfest.
Omkring dette arrangement henvises til Ugeposten. Ved gudstjenesten 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.

F

buskgudstjeneste

F

Minikonfirmation

Hanning
Den 26. oktober kl. 10.30
Der indbydes til BUSK-gudstjeneste. BUSK står
for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Hensigten med
BUSK er at styrke samarbejdet mellem de frivillige og kirken. Gudstjenesten er naturligvis en
familiegudstjeneste.
Hanning
Den 23. november kl. 10.30
Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander.
Gudstjenesten er for alle. Kom og giv minikonfirmanderne en god afslutning på minikonfirmandforberedelsen.

Hanning og Finderup

September
7. 12. s. e. trin.
14. 13. s. e. trin.
21. 14. s. e. trin.
28. 15. s. e. trin.
Oktober
5. 16. s. e. trin.
12. 17. s. e. trin.
19. 18. s. e. trin.
26. 19. s. e. trin.
November
2. Alle helgen
9. 21. s. e. trin.
16. 22. s. e. trin.
23. S. s. i kirkeåret

Den 2. maj modtog jeg en mail fra Tanna Kjær-Donna,
der er lærer for 1. klasse. Hun skrev: ”Vi har i første
klasse lavet klassen om til en kirke onsdag morgen i næste uge. Det ville være
helt fantastisk, hvis vi kunne få dig til at
komme og holde en mini-gudstjeneste i
vores kirkerum. Er det mon muligt?”
Og naturligvis var det muligt! Klassen
havde forberedt sig godt ved at læse
en del om kirkens indretning, ritualer og
højtider og havde omsat lærdommen
til et smukt kirkerum med et kirkeskib,
et fint alterbillede, et kors og en prædikestol. Klassen havde også indøvet
3 salmer: I Østen stiger solen op – Nu
titte til hinanden – Når Gud Han holder
dig i hånden.
Den 7. maj oprandt dagen og præsten
blev afhentet af en lille velkomstkomite
og ført til klassens kirke. Efter en hurtig
omklædning begyndte Gudstjenesten.
Jeg måtte til indledning fortælle, at jeg
slet ikke havde sovet om natten, fordi jeg var så spændt
på at se 1. klasses kirke og holde gudstjeneste i den.
Det blev en fantastisk oplevelse med alt det, der hører

en gudstjeneste til. Der var bøn og dejlig salmesang.
Vi lyttede til et par Bibelord, som vil hjælpe os til et svar
på spørgsmålet: ”Hvem er Gud?”.
Vi hørte om Moses ved den brændende tornebusk og om Thomas,
der ønskede, at Jesus skulle vise
ham Faderen. Jesus svarede Thomas med et dejligt Bibelvers: ”Jeg er
vejen og sandheden og livet; ingen
kommer til Faderen uden ved mig.”
Til slut i gudstjenesten gennemgik
vi nadverritualet med brug af kiks
og saftevand.
1. klasse var virkelig en ”1. klasses”
menighed, der gav præsten en ”1.
klasses” gudstjenesteoplevelse. Tak
for det og tak for den fine hilsen fra
jer i form af en lille bog med tegninger. Der er desværre ikke plads
til at trykke dem alle, men alle har
de varmet mit hjerte. Også en tak
til Tanna og til skolen, for et godt
skole-kirkesamarbejde gennem atten år. JH
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TAK til Jens Kristian Holmgaard
I skrivende stund(29.07) er Præstegården i Rækker Mølle allerede tømt. Kun på kontoret står der stadig flyttekasser. På væggen i entreen hænger billedet af Søren Kierkegaard dog stadig. Han er én af dem, som Jens Kristian
holdt meget af - om end de vist aldrig kan have mødt hinanden. Vi har ofte hørt ham omtalt i kirken.
Holmgaards afsked med Rækker Mølle Pastorat kommer ikke overraskende; den har han nøje planlagt.
Flere gange i løbet af det sidste årstid har han nævnt det fra prædikestolen: ”Nu er det sidste gang, jeg holder
julegudstjeneste” o.s.v. Jeg tror, du har glædet dig, Jens Kristian, men du har jo også en stor familie og mange
spændende fritidsinteresser.
Én af fritidsinteresserne har vi virkelig nydt godt at. Du har fotograferet og skrevet samt lavet layout på vort flotte
Kirkeblad.
Netop dette har gjort, at du på en stille måde, er kommet rundt i vore sogne og har vist dig til mangt og meget. Der
var ikke steder, du har været ”for fin” til at komme - mandeaften på Bryghuset, revy i Hallen og meget andet. At
have en sognepræst, som kan og vil blande sig med alle sognebørn er et stort plus. Du lod dig ikke ”rive med” af
verden, du har meget markante holdninger, og de er virkelig kommet til udtryk i dine prædikener - ikke mindst det
sidste årstid. Du ærgrer dig over vedtagne love og regler - primært indenfor folkekirken - nej, ærgrer er måske det
forkerte udtryk at bruge, jeg tror, det gør dig ondt, du er ked af det.
Jens Kristian har det som vinen, han er blevet bedre og bedre med årene. Konkret, markant og intet pakkes ind.
De lange prædikener er blev kortere og lettere at forstå.
Du blev tvunget til at være sognepræst for 4 kirker, det blev hårdt arbejde, men på trods af det, tog du på blå
mandag med konfirmanderne og meget, meget andet.
Med ønsket om Guds velsignelse over jeres fremtid vil jeg sige TUSIND TAK til både dig og din kone, Kirsten, for
tiden i Bølling-Sædding og Rækker Mølle pastorat.
Laila Frandsen
Menighedsrådsformand

Alle Helgen - Vi mindes de døde

Alle Helgen søndag holdes gudstjeneste i alle 4 kirker, og navnene på de, der er døde siden Alle Helgen
2013, læses op fra prædikestolen.
I lighed med tidligere år vil der blive udsendt brev til pårørende til de afdøde med opfordring til at deltage
i gudstjenesten. Menighedsrådet vil indkøbe roser. Efter gudstjenesten kan de pårørende lægge en rose
på den afdødes grav.

Meninghedsrådets obligatoriske orienteringsmøde
afholdes søndag den 7. september i forbindelse med det arrangement, der begynder i Hanning kirke kl.
19.30 og fortsætter i Finderup Forsamlingshus.
Inger og Arne Holmgaard vil fortælle om missionsarbejdet i Etiopien, og herefter vil menighedsrådet kort
orientere om årets arbejde.

Konfirmandforberedelse 2014-15

Det er nu lykkedes at samle trådene for det kommende års konfirmandforberedelse. 19 elever forlader
Rækker Mølle Skolen og spredes ud på 3 skoler i Skjernområdet. 16 elever har valgt at følge undervisning
i Rækker Mølle. Undervisningen følger den aftale, der er indgået med Amagerskolen og Kirkeskolen, som
indebærer 4 dage med heldagsundervisning og morgenundervisning i perioden fra efterårsferien til vinterferien. Eleverne fordeles på et onsdags- og et torsdagshold, og menighedsrådet sørger for transport fra
konfirmandstuen til de respektive skoler. Flemming Harpøth Møller vi starte holdene op i september, og
efter efterårsferien vil den nye sognepræst tage over frem mod konfirmationerne den 1. og 3. maj 2015.
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Torsdag den 5. juni inviterede Rækker Møllegaarden og
IM i Bølling-Sædding traditionen tro til grundlovsmøde
på Møllegaarden. Vejret tillod ikke, at arrangementet
blev afholdt i det grønne; men så har man heldigvis
stalden. Så mellem de mange lopper blev der fundet
plads til de ca. 50, der havde valgt at fejre Grundloven
sammen med Ruth Brik Christensen.
Ruth Brik Christensen er kendt for at være en god
foredragsholder og for sit virke som soldaterhjemsleder i Irak, Afghanistan og Libanon. I 2009 blev hun af
Jyllands-Posten kåret til ”Årets helt”, og hendes bog,
”Ruth i krig” er solgt i flere oplag.
Gert Thorø bød velkommen. Efter fællessangen: ”Du
gav mig, o Herre, en lod af din jord” blev der budt på
kaffe og kage. Efterfølgende sang Kirkekoret 3 velklingende sange, der passede til årstiden.
Ruth indledte med at pege på, at vi skal være taknemlige for, at vi har en god grundlov, der beskytter vore
rettigheder. Hun havde inviteret en ung afghansk pige,
Fatima til grundlovsmøde. Efter en hurtig omklædning til
burka dukkede Fatima-Ruth op og læste fra den Sharialov, som Taliban har underkastet hende.
Der er tale om en umenneskelig lov, der ikke tillader
unge piger skolegang og forlanger, at de ikke må færdes
i det offentlige rum uden i følgeskab med en mand – og
naturligvis helt tildækket. Sharia-loven udsteder også
dødsstraf over den, der forsøger at omvende en muslim,
ligesom utroskab straffes med stening. Loven forbyder
sang, dans og spil og går en ung pige med neglelak er
straffen afhugning af en finger. Mange flere uhyrligheder
og umenneskeligheder sanktionerer sharia-loven.

Da Ruth efter hjemkomsten
fra Afghanistan hørte tale
om, at der var folk, der ville
have indført områder i Danmark, hvor sharia-loven
skulle gælde, blev hun
oprørt og var klar til at stille
op til at ”pumpe cyklen”, så
folk af sådan mening hurtigst muligt kunne forlade
Danmark.
Efter indledningen om Grundloven fortsatte Ruth med
at fortælle og vise billeder fra det soldaterhjem i MOB
Price, hun var med til at starte. Ruth er en medrivende
foredragsholder, der med en skarp humor forstår at
fange tilhørerne.
En spændende og lidt utraditionel grundlovsdag blev
det på Møllegaarden. Tak til arrangørerne, at de påtog
sig den opgave at fejre Grundloven. Det tjener til, at vi
får øje på lyset, når det bringes i kontrast til mørket. Det
lykkedes bestemt Ruth at fremkalde taknemligheden
over, at vi er givet godt lys i Grundloven - og bestemt
ikke skal ønske os under anden lov. JH
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Søndag den 25. maj gav Canterinokoret fra Århus koncert i
Sædding kirke.
Præstens tak efter koncerten.
Hjertelig tak for en smuk, stemningsfuld, ren, vårgrøn og dugfrisk tidlig sommerkoncert her i Sædding kirke. Når I
”fund vej” – sådan hedder det på de her kanter – når I fund vej til Sædding, er jeg overbevist om at årsagen ikke
er den, at koret ved prøverne de lange kolde vinteraftener har stillet sig selv spørgsmålet: Hvem er det lige, vi
skal synge for? – og derefter som med en mund svaret: Vi skal da naturligvis til Sædding – verdens navle – en
kendt plet på verdenskortet. Nej, de fleste af jer anede givetvis ikke, hvor Sædding lå, og at der overhovedet var
et sted med det navn. Der kan måske være få undtagelser, fordi Sædding faktisk er på verdenskortet pga. Søren
Kierkegaard-navnet. Sidste år fejrede vi hans 200 års fødselsdag, og der kom faktisk folk fra både fjern og nær,
som også musikalsk fik sig en oplevelse med musikere fra Det jyske Musikkonservatorium. Nej, når i fund vej til
Sædding, så hænger det jo sammen med jeres korleder: Martha Fyrstenborg. Hun er jo herfra – og i øvrigt også i
familie med Søren Kierkegaard.
Jeg har konfirmeret Martha, og hun hørte bestemt til en af dem, præsten så et stort lys brænde i. Og det har holdt
stik. Bundmusikalsk er hun og vil gerne dele sin glæde over musikken med andre - hvad hun også beviste, da hun
i gymnasietiden blev organist her ved Sædding kirke og satte sig på den orgelbænk hendes farmor havde siddet
på i 40 år – dog var hun nede engang imellem!
Vi er taknemlige for, at du, Martha fik den helt igennem glimrende idé, at det kor, du har ledet siden 2012, skulle
besøge din hjemegn og synge for os.
Tak for ord, takt og tone og ønsket om festlige dag i august, hvor I givetvis skal fejre korets 25 års jubilæum. JH
Lørdag den 14. juni summede sportspladsen i Rækker
Mølle af liv. Hanning Boldklub havde inviteret til hjemmestævne for hold fra U6 til U12.
300 glade børn fordelt på hold fra Ringkøbing i vest til
Sdr. Felding i øst skulle dyste om æren. Kurt Kirkeby, der
var tovholder omkring organiseringen og afviklingen af
de ikke mindre end 42 kampe, glædede sig over synet
af de mange børn, og glæden udtrykte han med ordene:
”Det er som at se en flok kvier, der efter en lang vinter
lukkes ud på græs!”
Stævnet blev afviklet fra kl. 10-16 på 8 baner: To
7-mands, fire 3-mands og to 5-mands. Nu skal banestørrelsens mandsbetegnelse naturligvis tages med
et gran salt, for pigerne var naturligvis solidt repræsenteret.
Tolv dommere sørgede for at de mange kampe blev
afviklet efter DBUs regler. På spørgsmålet: Får vinderne
en pokal? Svarede Kurt Kirkeby prompte: ”Ja, de får
æren og dertil en fransk hotdog og en sodavand!”
Arrangørerne havde derfor købt stort ind – og naturligvis
lokalt! Alle de 300 spillere gik fra kampene med æren
i behold.
Et flot stævne fik Hanning Boldkub afviklet og i behageligt dansk sommervejr. JH
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Hjemmestævne

Mandag den 19. maj indbød sognepræsten konfirmanderne til Blå mandags-tur til Århus. 26 konfirmander havde
taget imod invitationen og mødtes i konfirmandstuen kl. 8.30, hvor der blev serveret morgenmad. Konfirmanderne
var spændte og i højt humør og havde den store pung med og var i det hele taget klar til at indtage Århus.
Kl. 11 ankom bussen til banegårdspladsen, hvor konfirmanderne blev sat af og straks delte sig i grupper, der gik på
shopping i gågaden og givetvis også fik stillet sulten. De voksne fulgte stort set det samme program.
Klokken 14 dukkede konfirmander atter op på banegårdspladsen udstyret med indkøbsposer, og bussen kørte os
nu til Tivoli Friheden. Vejret var med os – ikke en dråbe regn, skønt vejrudsigten ellers havde spået byger. Konfirmanderne morede sig med at prøve de mange forlystelser og nød hinandens gode selskab. Klokken 18 samledes
vi atter til det obligatoriske fællesfoto mættede med mange spændende oplevelser. Turen gik nu atter mod Rækker
Mølle – dog ikke uden et stop ved en McDonalds. Appetitten var stor, og de sidste kroner fik ben at gå på.
En vellykket Blå mandag uden uheld blev det – også takket være de to forældre, Synøve Boel og Else Marie Henning, der hjalp præsten med at holde sammen på en flok dejlige konfirmander. JH
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Øverste række: Christian Koldtoft Rix, Benjamin Kjærgaard, Christian Nørgaard Henning, Jacob Tylvad
Midterste række: Mads Dammark Nielsen, Niels Tang Tylvad, Samantha Egsgaard Breth Hansen, Jonas Askjær-Jørgensen,
Jeppe Ernborg Skot-Hansen
Nederste række: Cecilie Kristine Stahl Søvang, Carina Guldberg Lauridsen, Josefine Christensen

Øverste række: Mathias Lyhne Kyed Jensen, Nicklas Kristensen, Martin Fromberg Hansen, Jonas Hedegaard, Mads Tylvad,
Flemming Toustrup Boel, Nikolai Nielsen
Næstøverste række: Hans-Peder Gørtz Andersen, Nichlas van Tol Brølling, Mike Degn Hansen
Midterste række: Maria Nedergaard Hindbo, Nanna Tylvad, Cecilie Landting Falkesgaard Hansen, Liane Skovholm Plauborg,
Lizette Midtiby
Nederste række: Rikke Korsholm Bendtsen, Mathilde Edsen-Johansen Nonbo
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Traditionen tro indbød Rækker Mølle menighedsråd til konfirmandfest. I år afholdtes arrangementet den 27. maj,
og renoveringen af Rækker Mølle Skolen var så fremskredet, at festen kunne stå i skolens nye samlingssal.
Tilslutningen var perfekt - stort set alle konfirmander deltog med forældre. En del af konfirmanderne havde fulgt
opfordringen til at få fremvist konfirmationstøjet en sidste gang.
Menighedsrådet havde indbudt Hans Jørn Østerby til at underholde. Han optrådte bl.a. med bibelfortællinger, som
han dramatiserede. Naturligvis sang han også og viste, at han mestrer at rappe. Dukken ”Jack” kom naturligvis
også på scenen, og bugtaleriet blev såmænd også praktiseret på præsten, der havde fået mundkurv på. Hans
Jørn Østerby leverede et medrivende show, der fangede konfirmanderne og deres forældre.
Tragtementet bestod traditionen tro af pizza og is. Inden sognepræsten sluttede aftenen hyggede konfirmanderne
sig med en tur rundt på deres gamle skole.
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Gode ord!
Den 22. april fik Bølling sogn besøg fra Afrika. Johnstone
Umbunda, der er pensioneret skoleleder og er fra det
område i det nordvestlige Kenya, der hedder Khasokomungore, var inviteret på en måneds ophold af Kirsten
og Erik Villumsen.
Johnstone har været samarbejdspartner med Vestjysk
U-landsservice, så længe denne hjælpeorganisation
eksisterede.
Bent og Vera Haaning Andersen knyttede i 1988 forbindelse til Johnstone, og da de flyttede til Bølling,
etablerede de Vestjysk U-landsservice. De drev det med
henblik på at yde hjælp til søsterorganisationen i Khasokomungore. Hjælpearbejdet blev over årene meget
omfattende: En special- og primaryskole i Khasoko, en
erhvervsskole, etableringen af flere kvindegrupper og
et sundhedscenter. Alt sammen har det haft meget stor
betydning for området.
I 2009 fik Kirsten og jeg sammen med Bent mulighed for
at besigtige de mange projekter, og det glædede os at se
det løft, som arbejdet har betydet for det lille samfund.
Kirsten og Erik Villumsen havde tilrettelagt et fint program
for Johnstone med udgangspunkt i Bents ønske om, at
der måtte bevares et ”link” til Bølling sogn.
Johnstone fik lejlighed til at hilse på de mange frivillige,
som har deltaget i Vestjysk U-landsservice’s arbejde.
Han mødte bl.a. de mange frivillige ved deltagelse i
et bibelkredsmøde hos Inger Nielsen, ligesom han fik
mulighed for at bringe en hilsen ved en gudstjeneste i
Bølling kirke. Ved et stuemøde i Rk. Mølle præstebolig
viste Johnstone billeder fra indvielsen af det sidste projekt, som Vestjysk U-landsservice har støttet. Ved mødet
deltog også Johannes og Else Kjærgaard, der har været
med til at sponsere Johnstones besøg. Johannes havde
taget nogle bogmærker med til omdeling. Teksten er
Swhahili, men lykkeligvis havde Else broderet en klokkestreng med den danske tekst.
Et godt vidnesbyrd bringes os med disse ord, som fortæller om den tryghed, det er at leve og hvile i, at vi har
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en himmelsk far, der har øje, hjerte og hånd for os - og
dertil har et himmelske mål for os!
Johnstone pegede ved gudstjenesten bl.a. på Herrens
bud: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele dit sind” - og følgerne
af dette bud. Bølling sogn ønsker Guds velsignelse til
menigheden i Khasokomungore.
JH

Sidste skoledag
Fredag den 27. juni var det sidste skoledag inden ferien
på Rækker Mølle Skolen. For de 19 elever i 6. klasse
var det den aller, aller sidste dag på skolen.
Der knytter sig traditioner til dagen – én af dem er, at 6.
klasse skal spille fodbold mod lærerne og personalet.
I år var ingen undtagelse.
Kl. 10.30 samledes de festligt udklædte elever i Hallen
til 2 gange 10 min. i indendørsfodbold. På lægterne sad
de øvrige elever, og der var naturligvis ikke tvivl om,
hvem de holdt med! Nogle klasser havde lavet bannere, og da kampen blev fløjtet i gang, rejste der sig et
øredøvende brøl fra de mange elever, der heppede på
6. klasse. Dagplejerne var også repræsenteret, men for
nogle af de mindste blev larmen dog for voldsom.
Kampen blev meget jævnbyrdig, men det lykkedes alligevel Niclas Lodahl fra 6. klasse at score sejrsmålet.
Efter kampen var der afslutning i klasserne. Til slut
mødtes alle eleverne omkring uglen i skolegården og
istemte feriesangen. 1. vers lyder:
En og en er tre
og jorden den er flad,
Gorm den Gamle var smed i Hobro.
Alt, hvad vi har lært,
alt det, der var så svært,
vil vi glemme, for ho’det skal ha’ ro:
Ferie, ferie, ferie.
Slap nu af, du har fri
og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi.
Den vil skinne, til ferien er forbi.
Til slut blev der krammet og sagt farvel til lærerne og så må vi håbe, at sangens vejrudsigt holder, så
eleverne er godt brune, når de vender tilbage til den
færdigrenoverede skole. JH
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Motionsløb
Børnehaven Lærkereden i Rækker Mølle samlede torsdag den 22. maj 85 børn og 15 glade voksne, der takker for
veste, som Skjern Bank har sponsoreret.
I Lærkereden er vi begyndt at løbe med børnene hver torsdag - og derfor blev Skjern Bank forespurgt, om de ville
sponsorere 100 veste. Det ville de heldigvis gerne.
Når vi har valgt at løbe med børnene, er det bla. fordi det styrker deres motorik. Vi ved også, at det gavner deres
indlæringsevne - og ja! så blir’ man i et dejligt godt humør, når man har motioneret, fået frisk luft og har gennemført
løbet.
På dagen havde vi valgt at holde Åbent Hus for forældre, bedsteforældre, onkler og tanter mv., som selvfølgelig var
friske og løb med på ruten. En rigtig dejlig dag i Børnehaven Lærkereden.
Hanne Markussen, leder i Børnehaven Lærkereden.

Skolebestyrelsesvalg
Torsdag den 24. april blev der inviteret til skolebestyrelsesvalg på Rækker Mølle Skolen. Mødet blev afholdt i
skolens nye samlingssal. Interessen var ikke overvældende i betragtning af, at skolebestyrelsen har stor indflydelse på skolens drift og rammerne omkring elevernes
dagligdag. Der var 24 fremmødte inklusive den afgående
bestyrelse. Skolelederen fra He skole, som i øvrigt er
Torbens Svendsens hustru, deltog for at få et indblik i
valget. Lærer Mads Broch Eriksen, der er medarbejderrepræsentant, var ekstra interesseret, idet han er blevet
udnævnt til skoleleder på Faster skole.
Skoleleder, Torben Svendsen bød velkommen og orienterede om valgreglerne og opdaterede deltagerne på
implementeringen af den nye folkeskolereform og færdiggørelsen af renoveringen af skolen. Man regner med, at
renoveringen kan afsluttes indenfor en måned, og man
påtænker at markere færdiggørelsen med en stor fest.
H.C. Tylvad, der er formand for den nuværende bestyrelse, orienterede om bestyrelsesarbejdet. Efter orienteringen gik man over til en forslagsrunde. Der blev opstillet
12 kandidater. Efterfølgende blev der afholdt valg mellem
de opstillede. De 7 med flest stemmer indtræder i den

nye bestyrelse og de øvrige 5 som suppleanter.
Valgets udfald (navnene er i tilfældig rækkefølge). Til bestyrelsen: Jon Hansen, Line Lind Madsen, Birgit Dransfeldt,
H.C. Tylvad, Ove Villumsen, Bjarke Midtiby, Mathilde Kristensen.
Suppleanter:
(1) Bente Tang, (2) Randi Bredtoft, Betina Søvang, Bjarne Agerbo, Flemming Andersen.
Den nye bestyrelse tiltræder den 1/8-2014 og er valgt for en 4-årig periode.
Arrangementet sluttede med, at der blev budt på lækker pålægskagemand. JH
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Lørdag den 26. juli åbnede endnu en gårdbutik i Finderup.
Butikken har adresse på Hestkærvej 7. Gårdbutikken
kommer nu ikke til at konkurrere med den i Elmelund,
bedyrer butiksindehaver, Adal Faragalla.

Adal har en millitær uddannelse bag sig, som bla. førte
ham til Bornholm. I 2001 mødte han sin tilkomne, Helle
på soldaterhjemmet i Rønne, hvor hendes forældre var
soldaterhjemsledere.
Årene på Bornholm havde givet ham smag for de mange
gode specialprodukter, der tilbydes på øen. Derfor stod
det klart for ham, at hans gårdbutik skulle tilbyde disse
varer i lokalområdet. På gårdbutikkens logo kan man da
også læse ”… den lokale bornholmer”.
Til de bornholmske produkter, butikken tilbyder, hører: Kjærstup Chokolade, saft fra Bornholms Mosteri,
Christiansøpigens kryddersild og pasta fra Danmarks
eneste pastafabrik i Svaneke. Der tilbydes også lokale
kvalitetsprodukter fra Rækker Mølle Bryghus og fra Stauning Whisky, ligesom butikken også vil forhandle Chriss
Hedeagers biodynamiske økologiske produkter.
Ud over det nyindrettede butikslokale er der også indrettet et mindre lokale ved siden af butikken, som skal
anvendes til en anden af Adals kompetencer. Adal har
en uddannelse som massør og vil gerne tilbyde massage
til sportsfolk og folk, der har en ensidig arbejdsstilling og
måske er udsat for kulde og træk.
JH
Læs mere på gårdbutikkens hjemmeside
www.den-lokale-bornholmer.dk

Dødsfald
Begravelser
18.05.2014
Ruth Kjeldgaard Simonsen
Bølling/Hover
31.05.2014
Ane Margrethe Jensen
Finderup/Videbæk
10.06.2014
Erna Kirstine Kollerup
Hanning/Sædding
29.06.2014 Esther Flink
Skjern/Sædding

02.08.2014 i Hanning Kirke: Line Nørkjær Thomsen og
Benjamin Rahbek Stræde
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11.05.2014 Sædding Kirke: Liva Due Emborg
Maria Due Jensen og Michael Emborg

01.06.2014 Hanning Kirke Elijas Ellehuus Nielsen
Miriam Ellehuus Ørnebjerg og Mathias Nielsen

15.06.2014 Sædding Kirke Carl Peter Toft
Birgitte Petersen og Freddy Gudmund Toft

06.07.2014 Sædding Kirke Nynne Damgaard Rasmussen
Didde Damgaard Jensen - Dan Toft Brølling Rasmussen

Sognepræster:
Jens Kristian Holmgaard
Efter 1. oktober Preben Skov Jensen
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
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

Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede
i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup.
Alle forældre med spædbørn i alderen 3-8 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 2014: 19/8 – 7/10
Folderen kan hentes på kirkernes hjemmeside:
www.rkmolle.dk > Lokalområdet > Kirker > Babysalmesang

OBS! Indlevering af stof til næste kirkeblad!

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

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad
er fredag den 31. oktober 2014.
Stof kan sendes på mail til sognepræsten.
Kirkemailadressen er i skrivende stund ikke oprettet og kan først oplyses senere.
Omdeling af næste kirkeblad sker i perioden:
25. - 26. november 2014.
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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