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Ved alle arrangementer tager vi højde for 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold 

til Coronavirus smitterisikoen. 

Vi tilstræber at holde et så normalt aktivitetesniveau 
i sognene, som muligt og vil forsøge at tilpasse vore 

aktiviteter til de til enhver tid gældende retningslinjer. 

Ændringer eller eventuelle aflysninger 
vil blive annoceret i så god tid som muligt 

på Rækker Mølle portalen og facebook.

Beskæring af træer ved Hanning kirke
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ORDET

| SKABT I GUDS BILLEDE |

»Gud skabte menne-
sket i sit billede; i 
Guds billede skabte 
han det, som mand 
og kvinde skabte han 
dem.« 1. Mos. 1,27 

– Så enkelt og smukt beretter Bibelen 
om menneskets skabelse. Vi lægger 
mærke til, at Gud er Skaberen. Menne-
sket skyldes ikke en tilfældighed og har 
ikke opfundet sig selv. Det er skabt af 
Gud og findes fordi Gud ville det. Gud 
ønskede en skabning, som han kunne 
overøse med sin kærlighed og til det 
herlige formål skabte han mennesket 
som skaberværkets krone.

At være skabt i Guds billede indebærer 
derfor blandt andet at kunne modtage 
og svare på Guds kærlighed. Det vil 
sige være i en gensidig personlig rela-
tion til ham, hvor mennesket erkender 
og stoler på ham som Gud. – Det skil-
ler mennesket ud fra alt det andet, som 
Gud har skabt. Der findes ingen anden 
skabning end mennesket, som har fået 
denne gave: at kunne høre Guds tale og 
svare på den, ved selv kunne tale med 
Gud. Det sidste er det vi kalder at bede.

En anden side af det at være skabt i 
Guds billede, er at mennesket skabtes 
som mand og kvinde. 

De fik hver deres særpræg og gaver, for 
at kunne komplettere hinanden. Man-
dens og kvindens komplettering af hin-
anden har Gud især ønsket skulle ud-
folde sig i et livslangt fællesskab, som 
han selv ville sammenføje og gøre dem 
til ét i. Det er ægteskabet. 

Derfor er det menneskets ære, at være 
skabt som mand og kvinde, for sådan 
blev vi skabt i Guds billede. At være 
mand eller kvinde er derfor givet os af 
Gud. Det er ikke noget vi kan tage af os 
selv eller gøre krav på. Det er Guds 
gode skaberordning, idet mennesket 
blev skabt til fortroligt fællesskab med 
ham og det af ham velsignede fælles-
skab med hinanden i ægteskabet som 
mand og kvinde.

Ulykkeligvis forkastede mennesket i 
syndefaldet, det at være skabt i Guds 
billede. Det ville selv være Gud og 
vendte ham ryggen. Det medførte tab 
af fællesskabet med Gud. Modstand 
mod ægteskabets gode ordning og op-
rør mod at være skabt som mand og 
kvinde.

Men Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, 
til os. Han kom for at genoprette det 
som mennesket havde ødelagt. Ved 
ham kan vi få den herlighed tilbage, 
som vi blev skabt til. Det sker ved troen 
på Jesus, for da gør Gud os til nye skab-
ninger i ham. Ved Jesus tilgiver Gud os 
og overøser os med hans kærlighed. Da 
begynder vi på ny at erkende, hvad det 
vil sige at være skabt i Guds billede til 
fællesskab med ham og hinanden som 
mand og kvinde.

Sognepræst
Preben Skov Jensen

Derfor er det menneskets  
ære, at være skabt som mand 

og kvinde
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 5. Lørdag 12.30 PSJ (1) 09.00 PSJ (1) 11.00 PSJ (1)

 6. 1. s. e. trin. 09.00 REK 09.00 PSJ 10.30 PSJ 

13. 2. s. e. trin. 10.30 REK 09.00 REK

20. 3. s. e. trin. 09.00 PSJ 10.30 PSJ

27. 4. s. e. trin. 10.30 PSJ 09.00 PSJ 09.00 REK

JU
LI

 4. 5. s. e. trin. 10.30 REK 09.00 REK 

11. 6. s. e. trin. 09.00 REK 14.00 REK

18. 7. s. e. trin. 09.00 REK 10.30 REK

25. 8. s. e. trin. 09.00 PSJ 10.30 PSJ

A
U

G
U

ST

 1. 9. s. e. trin. 10.30 PSJ 09.00 PSJ 

 8. 10. s. e. trin. 10.30 PSJ 09.00 PSJ

15. 11. s. e. trin. 09.00 PSJ 10.30 PSJ

22. 12. s. e. trin. 09.00 REK 10.30 REK

29. 13. s. e. trin. 10.30 PSJ 09.00 REK 09.00 PSJ

1: Konfirmation

 = Indsamling
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DET SKER

TILMELDING TIL KONFIRMAND-
UNDERVISNING FOR 2021-2022

Tilmelding foregår via hjemmesiden folkekirken.dk. Her går man 
ind under konfirmation og klikker på konfirmandtilmelding.  

Her kan man så tilmelde sit barn til konfirmationsforberedelse og 
konfirmation med sit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal 
begge forældre give samtykke til tilmeldingen.  

Hvis barnet er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, 
skal der bruges en indscannet kopi af dåbsattesten. Du kan tidligst 
tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis man ønsker barnet 
konfirmeret i Rækker Mølle skal tilmelding ske senest 12. august. 
Har man brug for hjælp til tilmeldingen, er man velkommen til 
at kontakte sognepræst Preben Skov Jensen på tlf. 9736 8027 eller 
mail prsj@km.dk. 

I Rækker Mølle Pastorat foregår undervisningen i konfirmand-
stuen på Åglimt 6B i Rækker Mølle onsdag eller torsdag morgener 
fra kl. 7.45-9.30, hvorefter menighedsrådet sørger for bustransport 
til skolerne i Skjern. Enkelte dage vil være heldagsundervisning. 
Undervisningen varetages af sognepræst Preben Skov Jensen, som 
også forestår konfirmationerne. 

Før undervisningen begynder, vil der være et kort informati-
onsmøde for forældre i Hanning kirke, hvor undervisningspla-
nen ligger klar. Forældre vil modtage information om mødet 
via mail.

/PSJ

| HAR DU BRUG
FOR BESØG |

Har du ønske om hjemmealtergang eller 
en samtale med præsten om den kristne 
tro eller menneskelivet, er du velkommen 
til at kontakte en af sognets præster. Det 
kan være hjemme, på plejehjemmet eller 
for sognepræst Preben Skov Jensens ved-
kommende på Åglimt 6B i Rækker Mølle.

Sognepræst
Ruben Elkjær Kristensen
træffes på 21 31 26 96

Sognepræst
Preben Skov Jensen
træffes på 97 36 80 27

Som sognepræster har vi tavshedspligt. Den-
ne gælder både samtalens indhold og hvem 
der deltager i samtalen.
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DET SKERDET SKER

KONFIRMANDER
Lørdag den 5. juni afholdes 
konfirmation i Rækker Mølle og 
følgende konfirmeres i:

Sædding kirke kl. 9.00
• Zelina Vigtoft Andersen
• Cecilie Søgaard Bredtoft
• Astrid Lind Madsen
• Peder Hvid Refstrup
• Freja Serup Emborg
• Line Uhre Dejgård
• Andreas Risager
• Iwan Gammeljord

Hanning kirke kl. 11.00
• Andreas Jun Spangsberg
• Nicki Rasborg Gråkjær Jespersen
• Lasse Sejersbøl Tobiasen
• Lukas Rørbæk de Place
• Gustav Stærmose Hansen

Bølling kirke kl. 12.30
• Thea Pilgaard Filt
• Mikkel Søndergaard Josefsen
• Iwan Gammeljord

| CAFÉ – FOR ALLE,  
DER HAR TID OG LYST |

Menighedsrådet påtænker at opstarte en café med bl.a. fæl-
lesskab, nærhed, hygge og ord til eftertanke som ingredienser.

Firkløver-caféen, som vi kalder den, har fået lov til at benytte 
fællesrummet i pensionistboligerne i Rækker Mølle til formå-
let. 

Caféen vil holde åbent en gang hver 14. dag.

Tidspunkt og opstartsdato oplyses, når vi ved, hvornår 
forsamlingsforbuddet indendørs hæves til et sted over 
25 personer. 

Hold jer opdaterede på www.rkmolle.dk

Venlig hilsen 
initiativgruppen 
Gert, Ingeborg og Anette



| EN AFTENSALME |

Hen over foråret har der hver anden 
torsdag været afholdt aftensang i Han-
ning kirke. Det har givet anledning til 
at synge nogle af vore gode aftensalmer 
fra Salmebogen. At vi ikke så ofte syn-
ger dem i kirken, skyldes primært at de 
fleste af vore gudstjenester ligger tidli-
gere på dagen. Førhen var aftensang i 
kirkerne mere udbredt end i dag, hvor-
for disse salmer var mere kendte. Flere 
af dem bruges dog stadig ved begravel-
ser.

Men aftensalmer bruges også tit i hjem-
mene, som en sungen aftenbøn ved da-
gens slutning. Enkelte vers er blevet 
egentlige aftenbønner, som mange er 
vokset op med og som er blevet sunget 

eller bedt ved sengetid. Et eksempel på 
det er nr. 789 i Salmebogen: »Nu lukker 
sig mit øje.« 

Mange aftensalmer er som før nævnt 
udformet som aftenbønner, hvor der 
drages paralleller fra det timelige til det 
åndelige. Man glæder sig over at da-
gens arbejde er til ende og takker for 
Guds beskærmelse gennem dagen. Nu 
udtrykkes ønsket om at måtte lægge sig 
til hvile i Guds varetægt og Jesu nåde, 
samtidig med at blikket rettes fremad 
mod den evige hvile hos Gud i Paradis.

Disse salmer er stadig brugbare som 
sungne eller læste aftenbønner i hjem-
met. For mange har de været en hjælp 

til at få sat ord på det, som de vanske-
ligt selv kunne finde ord for. Samtidig 
har de forkyndt Bibelens lære om Guds 
forsyn og lært Guds folk at bede om 
syndernes forladelse for Jesu skyld. I 
Den danske Salmebog kan man finde 
aftensalmerne fra nr. 757-791. Det kan 
anbefales at finde og bruge dem som 
bønner ved sang eller læsning enten i 
fællesskab med andre eller for sig selv.

En af aftensalmerne, som vi har sunget 
ved aftensangen i Hanning kirke, er 
Den danske Salmebogs nr. 759: »Nu 
hviler mark og enge.« Den er formet 
som en bøn til Gud ved dagens slut-
ning.

PSJ
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Kort om forfatteren:  
Salmen er skrevet af en tysk præst ved navn Paul Gerhardt (1607-1676). Han oplevede 30-årskrigens hærgen med efterføl-
gende plyndringer m.m. og pestepedmi. Selv blev han ikke skånet, men mistede både bolig og embede, fordi han stod fast 
på Bibelens lære. Dertil kom at han måtte bære 4 af sin 5 børn til graven og til sidst også sin hustru.

1) Nu hviler mark og enge,
nu alle går til senge,
nu slumrer by og land;
men I, min sjæl og tunge,
skal nu til afsked sjunge,
hvad jeres skaber tækkes* kan. *tækkes = behage

2) Se, dagen gik til ende,
i himlens sal sig tænde
de gyldne stjerner små;
som dem skal Gud mig smykke,
når han mig vil bortrykke,
hjem til hans Paradis at gå.

3) Som mine trætte hænder,
når dagens gerning ender,
til hvilen glæder sig,
så glæd dig og, mit hjerte,
til efter strid og smerte
at vinde fred i Himmerig!

4) Træt er jeg af at våge,
luk jer, I øjenlåge!
men over liv og sjæl
våg du i al din nåde,
og vogt dem vel fra våde,
du øje over Israel!

5) I kære alle vegne,
om eder Herren hegne* hegne = værne
mod fare én og hver;
Gud jeres slummer lette,
med gyldne våben sætte
om jeres seng sin englehær!

6) O Jesus, du min glæde,
du dine vinger brede
og sænke om mig ned!
Vil Slangen mig omslynge,
så lad din engel synge:
Det barn er gemt i Herrens fred!

  Paul Gerhardt 1647. Peder Møller 1682
  Fr. Hammerich 1850. Bearbejdet 1889

Nr. 759: Nu hviler mark og enge

JUNI · JULI · AUGUST 2021  | 7  



 

| LM I SÆDDING |
Kontaktperson: Thomas Christensen tlf. 3037 0623.

JUNI
  6. Årsmøde i Vestjyllands afdeling, 
 program følger
  9. kl. 19.30 Bedemøde
15.  kl. 19.30 Fællesmøde med LMU
23. Bibelkreds
27. kl. 10.30 Møde v/ Jens Scmidt

AUGUST
11. kl. 19.30 Bedemøde
15. kl. 10.30 Møde v/ Anders Kronborg
18. Bibelkreds
28 kl. 17.30 Evt. social aften
29. kl. 13.00 Møde v/ Bjarke Nørholm Pihl

DET SKER

BØLLING & SÆDDING

| LMU I SÆDDING-ASTRUP |
Kontaktperson: Kathrine Hagelskjær tlf. 2386 4541
JUNI
  1. Studie - Astrup Missionshus
  8. Bibeltime - Sædding Missionshus
15. Fællesmøde med LM Sædding  
 - Sædding Missionshus
22. Sankt Hans hos Benjamin, Clausagervej 1
29. Sommerferieprogram hos Tove og Bjarne 
 Mogensen, Pilevænget 64
JULI
  6. Sommerferieprogram hos Adam,  
 Fjelstrupvej 20
13. Sommerferieprogram hos Benjamin,  
 Clausagervej 1
20. Sommerferieprogram hos Samuel,  
 Videbækvej 22
27. Ung Uge på Virksund
AUGUST
  3. Sommerferieprogram hos Signe, Pilevænget 2
10. Opstartsaften - Astrup Missionshus
17. Bibeltime v/ Kristian Larsen  
 - Sædding Missionshus
24. Spørgsmålsaften hos Tove og Bjarne  
 Mogensen, Pilevænget 64
31. Studie - Astrup Missionshus

| LÆRKEKLUBBEN |
er for børn fra 0.-3. klasse. Vi mødes hver mandag  
kl. 19.00-20.00 på Sædding Efterskole (i håndarbejds-
lokalet). Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, 
laver kreative ting og meget andet.

Kontaktperson: Didde Christiansen, mobil 4220 9021

| BØRNEKLUBBEN |
Har du lyst til at synge, høre bibelfortælling, lege, grine 
og lave forskellige aktiviteter, så er børneklubben noget 
for dig. Klubben er for de 3-6 årige. Vi mødes hveran-
den onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus kl. 15.30-
16.30. Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra. 

Ledere: Maria Kongshavn og  
Berit Kronborg tlf. 2990 5827
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DET SKER

BØLLING & SÆDDING

| IM I BØLLING 
& SÆDDING |

Alle er velkomne til vores møder. Alle møder starter 
kl. 19.30, hvis ikke andet er skrevet. Har du/I brug for 
kørsel, så kontakt Gert Thorø, tlf. 9736 2294.
JUNI
  5. Grundlovsmøde v/ Ruben Elkjær Kristensen 
 kl. 14.30 på Rækker Mølle gården
  9.  Bibelkreds hos Jytte & Thorkild Baun,  
 Fyrstenborgvej 6
16.  Udflugt – program følger
30. Bibelkreds hos Elsebeth & Niels Pedersen, 
 Sæddingvej 31
JULI
  7.  Sangaften v/ Asbjørn Hansen
14.  Bibelkreds hos Lisbeth og Jens Lykke, Bolvej 4
28.  Bibelkreds hos Karen og Henning Holmgård,  
 Solvangvej 4
AUGUST
11.  Opstart bibelkreds 
 kl. 18.30 Fællesspisning hos Lisbeth & Jens  
 Lykke, Bolvej 4 
24.  Bibelkursus i Finderup 

v/ Bjarne Hvidberg
25.  Bibelkursus i Sædding 

v/ Bjarne Hvidberg

| KFUM & KFUK 
VOKSEN- OG FAMILIEARBEJDE |
Kontaktperson Fredagspasta: Jonna Nielsen tlf. 2463 
2340. Kontaktperson Bibeltime for alle: Susanne Vil-
lumsen tlf. 4219 7118.

JUNI
  8. Bibeltime for alle hos Synnøve og John Boel
18. Sommerafslutning 
 Ansvarlige: Daff og Morten, Jytte og Thorkild

JULI
Uge 30 Holmsborg Bibelcamping 
 Se program på: 
 holmsborgbibelcamping.kfum-kfuk.dk

AUGUST
17. Bibeltime for alle hos Ingeborg og  
 Peder Sørensen

| JUBII-KLUBBEN |
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:
 Jon Hansen og Anders Kronborg tlf. 2380 4625
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| IM FINDERUP |
Finderup IM: 9736 1029 / 2972 9460

www.finderup.indremission.dk
Alle møder er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

JUNI
  1. Bibeltime hos (oplyses senere)
  5. IM's online årsmøde fra København
8.-14. Teltuge i Kibæk
10. Midsommerfest på efterskolen
15. Bibeltime hos (oplyses senere)
22. Bibeltime hos (oplyses senere)
29. Bibeltime hos (oplyses senere)

JULI
23.-31. Holmsborg Bibelcamping

AUGUST
10. Bibeltime hos (oplyses senere)
17. Bibeltime hos (oplyses senere)
24.  Minibibelkursus i Finderup 

v/ Bjarne Hvidberg
25.  Minibibelkursus i Sædding 

v/ Bjarne Hvidberg

| IM HANNING |
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162.

Vi har flere bibelkredse, også en der passer til dig.
Hvis andet ikke er oplyst, begynder møderne i Hanning 

missionshus kl. 19.30.
JUNI
  5. IM's online årsmøde fra København
17. Bibeltime ved Ruth og Jens Aksel
23. kl. 19.00 Sankt Hansaften ved Dorete og Peter

JULI
23.-31. Holmsborg Bibelcamping

AUGUST
20.  Opstart 

Mere information senere
24.  Minibibelkursus i Finderup 

v/ Bjarne Hvidberg
25.  Minibibelkursus i Sædding 

v/ Bjarne Hvidberg

DET SKER

HANNING & FINDERUP
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VEJVISER

SOGNEPRÆSTER
Preben Skov Jensen (Kbf.) · tlf. 9736 8027   
prsj@km.dk · Træffes ikke om mandagen

Ruben Elkjær Kristensen · tlf. 2131 2696  
rek@km.dk · Træffes ikke om mandagen

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Søren Søe · Landtingvej 4, Hanning · tlf. 9736 2314
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

BØLLING 
Graver: Bente Rix · tlf. 2962 7038 
Bedst i arbejdstiden
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen · tlf. 2282 0664
Kirkeværge: Berit Ærø Bollerup · tlf. 9737 3779

SÆDDING 
Graver: Jens Henrik Risager · tlf. 2082 2247
Bedst i arbejdstiden
Organist: Anette Kjærgaard · tlf. 2046 6960
Kirkesanger: Se Bølling / Finderup
Kirkeværge: Karsten Gammeljord · tlf. 2881 2726

HANNING 
Graver: Susanne Hammelsvang    
tlf. 8144 4213 - Bedst i arbejdstiden
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Erik K. Nielsen · tlf. 9735 1162
Kirkeværge: Jacob Spangsberg · tlf. 4073 2156

FINDERUP 
Graver: Jens Henning · tlf. 2323 0602
Bedst i arbejdstiden
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Kirsten Nørremark Jensen · tlf. 4081 7427
Kirkeværge: Jens Thomsen · tlf. 2192 3357

BRUG AF KIRKERNE: Ønsker man at benytte en af kir-
kerne, skal der i god tid rettes henvendelse til sognepræst 
Preben Skov Jensen og altid inden program udsendes.

| BEDEMØDER I FINDERUP |
Alle er hjertelig velkomne! Møderne starter kl. 19.30

JUNI
16. hos Anna Laursen
30. hos Ingrid og Jens Thomsen

AUGUST
11. hos Anna Laursen

| LM FINDERUP |
Missionshuset Holstebrovej 109a

Kontaktperson: 2762 9931
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30.

JUNI
  3. Møde i missionshuset  
 v/ Christian Haahr Andersen
10. Midsommerfest på efterskolen
17. Bibelkreds hos Debora og Vidjai
23.  Skt. Hans fest hos Lisbeth og Erik  

Pedersen, Holstebrovej 103a  
Tale v/ Torkild Lundberg

JULI
  1.  Møde i missionshuset  

v/ Bjarne Br. Mogensen

AUGUST
14. kl. 9.30 Samfundsdag
19. Bibelkreds hos Ginne og Lars Henning
26. Møde i missionshuset v/ Jens Holm
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SIDEN SIDST

KIRKEBLADET  | DEADLINE
Kirkebladet udgives af Rækker Mølle pastorats menighedsråd.  Ansvarshavende redaktør er sognepræst Preben Skov Jensen. 
Kirkebladet kan også læses online på: http://rkmolle.dk/9416-1_Kirker. 
Deadline for indlevering af stof til næste kirkeblad: 20. juli 2021. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk

INDKOMMET VED INDSAMLINGER
December KFUMs Soldatermission 630,00
Januar  Bibelselskabet 100,00 
Februar  Norea Radio 800,00

INDSAMLINGER I VORE KIRKER
Juni Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Juli Promissio
August Dansk Bibel Institut

MobilePay kan anvendes ved indsamlinger i vore kirker. 

Skriv indsamling i beskedfeltet og brug vort MobilePay 
nummer: 53761

Ekstrapladser i brug på en  
kølig Skærtorsdag morgen

DØBTE I RÆKKER MØLLE PASTORAT
28.02.21 Johannes Eskil Bech Nilsson Hanning Kirke
28.03.21 Rebecca Lilli Kofoed-Nielsen Hanning Kirke
30.04.21 Noah Levring Hjøllund Finderup Kirke

DØDSFALD | BEGRAVELSER
27.01.21 Kaj Brian Nielsen  Hanning/Ølgod
13.02.21 Jens Nielsen Spanien/Finderup
01.03.21 Søren Høj Bølling/Skjern
12.04.21  Kurt Nybo Christensen Videbæk/Finderup
19.04.21 Annette Gleerup Sørensen Broager/Hanning


