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ordet | ordet |

Når vi nærmer os 
påske, tænker jeg 
ofte på nogle ord, 
Jesus sagde til sine 

disciple. Det er ordene »Se, vi går op til 
Jerusalem«. (Luk. 18,31). Jesus havde et 
mål for sin vandring: Jerusalem. Han 
vidste at det ville blive hans død. For 
netop det fortæller han til sine disciple. 
Ingen tvang Jesus til at gå til Jerusalem 
for at dø. Han valgte det selv. – Det er 
underligt. Han kunne have valgt så me-
get andet.

Men hans valg, var et valg i kærlighed. 
Ikke til sig selv, men til dig. Jesus valgte 
at gå til Jerusalem og lide døden på et 
kors, fordi han elsker dig. Han gik ikke 
i blinde og blev ikke overrasket over at 
møde lidelse og død. Det vidste han alt 
om. – Men han gik i kærlighed – til dig. 

Det var kærligheden der førte ham til 
at bære lidelsen og døden i dit sted. Da 

han led, led han for dig. Da han døde, 
døde han for dig. Og da han gjorde det, 
havde Gud lagt al din skyld og synd 
mod ham på Jesus. Der i Jerusalem lod 
han straffen for den ramme ham i ste-
det for dig. 

Målet for Jesu rejse, var ikke at se og 
opleve Jerusalem under en højtid. Han 
kom ikke som turist. Målet var at åbne 
en vej for dig til Gud, eller rettere, en 
vej for Gud til dig. På grund af Jesu 
gerning, kan Gud nu komme til dig 
og tilbyde dig alle dine synders forla-
delse og evigt liv. Det fortæller han om 
i Bibelen. Der indbyder han enhver til 
at komme og få det helt gratis. Uden 
betaling. – Men skal du slet ikke give 
ham noget til gengæld? – Jo. Alle dine 

synder. Hver og en. Dem må du give 
ham. Du må endda kalde dem ved rette 
navn. Fortælle ham, at det er sådan du 
er og gør.

Så svarer han med at fortælle dig, hvor-
dan han er og hvad han gør: At han er 
nådig og tilgiver dig alle dine synder 
for Jesu skyld. Det er muligt fordi Jesus 
gik op til Jerusalem.

Men der skete mere i Jerusalem. Påske-
morgen stod Kristus op af graven. Han 
besejrede døden og Gud sagde ja til, at 
alt, hvad Jesus havde gjort, kan gælde 
for dig. Ja til at du ved troen på ham 
kan få det evige liv, og med det et hjem 
hos ham i himlen. – Jesus havde et mål 
for sin vandring, og med den ville han 
give dig et mål for din. – Glædelig på-
ske. 

Preben Skov Jensen, 
sognepræst

ingen tvang Jesus til at gå 
til Jerusalem for at dø.  
Han valgte det selv.

se, vi går op til jerusalem

| nyt altertæppe i Finderup |
På 2. søndag i advent blev et nyt dekorativt altertæppe indviet 
i Finderup kirke. Tæppet er smukt udført af Elin Stefansdottir 
i samarbejde med hendes mand, Gert Madsen. Tæppets farver 
og mønster er i fin samklang med kirkens øvrige udsmykning. 
Omkostningerne til udførelsen af tæppet er betalt via en arv 
som kirken modtog i 2008 til udsmykning af kirken. De an-
vendte midler må derfor siges, at være anvendt i god overens-
stemmelse med dette formål. /PSJ

Så flot er  
det nye  
tæppe



dato KirKeåret Bølling KirKe sædding KirKe Hanning KirKe Finderup KirKe

m
a

r
ts

 6. midfaste 10.30 9.00 10.30 FHm (1) ingen

13. mariæ bebudelse 9.00 FHm K 10.30 ingen 9.00 K

18. Fredag 19.30 K påsketoner

20. palmesøndag 9.00 FHm ingen 9.00 10.30 

24. skærtorsdag ingen 10.30 19.30 ingen

25. Langfredag 10.30 ingen ingen 9.00 

27. påskedag 10.30 10.30 FHm 9.00 9.00 FHm

28. 2. påskedag ingen ingen 9.00 FHm a 14.00 FHm

a
p

r
il

 3. 1. s. e. påske 9.00 FHm 10.30 9.00 K ingen

10. 2. s. e. påske 9.00 K ingen 10.30 FHm (1) 10.30 

17. 3. s. e. påske 10.30 th. Kristensen ingen ingen 9.00 th. Kristensen

22. Bededag ingen 10.00 (2) ingen ingen

24. 4. s. e. påske ingen ingen 10.00 (2) ingen

m
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j

 1. 5. s. e. påske 9.00 FHm a 10.30 ingen 9.00 K

 5. Kr. himmelfartsdag 9.00 9.00 FHm 10.30 ingen

 8. 6. s. e. påske ingen 9.00 FHm ingen 14.00 FHm a

15. pinsedag 10.30 FHm 9.00 K 9.00 FHm K 10.30 (3)

16. 2. pinsedag ingen 19.30 FHm a ingen 9.00 FHm

22. trinitatis søndag 9.00 K ingen 10.30 ingen

29. 1. s. e. trinitatis ingen 9.00 ingen 10.30 
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KirKeBil
Har du ikke selv mulighed for at komme til gudstjeneste i vore kirker, så vil vi 
gerne hjælpe dig med en kørelejlighed. ring til os senest fredag aften. 

Bølling:  Ove Villumsen tlf. 22678902 / 97368202 

sædding: peder Bork sørensen tlf. 22820664 

Hanning: jenny Nielsen tlf. 97351162 / 61691954

Finderup: Kirsten pahus tlf. 97361606 / 40787101 

(1) Familiegudstjeneste  |  
(2) Konfirmationer  |  
(3) Kirkekoret medvirker  | 

Dec · jaN · FeB 2015|16  | 3  

a= nadver
K= KirKeKaFFe   
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set & sKet

i storm og regn giK FaKlen ud
Stormen lagde en dæmper på festlighe-
derne, både med hensyn til fakkel op-
toget som blev aflyst, men også på 
fremmødet til juletræstændingen på 
Bølling torv. Inden for i den varme 
Bølling kirke, talte Preben Skov Jensen 
adventstidens komme og selv om der 
kun var tændt et lys, betød det ikke der 

kun var en uge til jul. Det var en ud af 
fire lys.  Det hele var »krydret« med 
dejlige adventssalmer. Ved Bølling torv 
sørgede Jens Landting for at juletræet 
blev tændt på behørig vis. Bagefter var 
der i forsamlingshuset, disket op med 
en lækker julefrokost, fremtryllet af 
Jytte Hansen og Berit Bollerup samt re-
sten af sogneforeningens bestyrelse. 

Lige som sidste år fortalte Berit histo-
rien om troldene fra Lisenborgvej, på 
en så livagtig måde så de 15 børn hvi-
nede på bedste vis! En slik pose blev 
nydt imedens.  En hyggelig aften slut-
tede med hjemmelavet citronfromage 
og til næste år ønsker vi sne til afveks-
ling!

Jens Landting

| lucia i Finderup |
Traditionen tro 
var der d. 3.
søndag i ad-
vent aftenguds-
tjeneste i Fin-
derup Kirke, 
hvor drenge og 
piger fra sog-
net medvirke-

de med Lucia-optog. Gudstjenesten begyndte med 
at Lucia og hendes følgere kom ind kirken. Lyset 
var slukket, så at kun skinnet fra børnenes stearin-
lys fyldte rummet. Børnene stillede sig oppe foran i 
kirken, hvor de sang endnu en sang før de syngen-
de – og med stil – gik ud af kirken igen. 

I sin prædiken fortalte præsten om, hvem pigen Lu-
cia var ifølge den katolske kirkes tradition – og om 
hvad hun udrettede i sit liv som gjorde, at hun blev 
ophøjet til at være helgen. 

Efter gudstjenesten var der samling i Kernehuset, 
hvor der blev serveret hjemmelavet gløgg, varm 
chokolade, klejner og pebernødder. Der var også 
slik på bordene til børnene. Men undertegnede så, 
at også de voksne lystigt tog for sig af slikket…

Flemming H. Møller

| sKøre og dejlige… |
Her ser I de skøre og dejlige minikonfirmander. Hver torsdag fra 
kl.10 til 12 fra sidst i august til sidst i november havde Anette Kjær-
gaard og undertegnede den fornøjelse at have besøg af 3. klasse fra 
Rækker Mølle Skolen. Vi har sunget en masse, lavet kreative ting, 
hørt om Jesus, været i Hanning Kirke, hoppet rundt i store sække 
på græsplænen og meget mere. Og så har vi spist chokoladeboller 
og drukket masser af saft. Søndag d. 22. november havde vi så fa-
miliegudstjeneste i Hanning Kirke, hvor vi markerede afslutningen 
efterårets minikonfirmandundervisning.

Minikonfirman-
derne sang for 
os og de modtog 
bl.a. deres diplo-
mer som bevis 
for, at de nu er 
udlærte mini-
konfirmander.

Efter gudstjene-
sten var der fest-
lig samling i Fin-
derup Forsam- 
lingshus, hvor og- 
så forældre og søskende var inviteret med. Her diskede menigheds-
rådet op med lækker mad. Alle 200 frikadeller blev spist. 

Flemming H. Møller

| juletræstænding i Bølling |
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| KonFirmandweeKend! |
Sidst på eftermiddagen fredag d. 6. november ankom en 
bus til Holmsborg, fyldt med forventningsfulde konfir-
mander. Der var knap 50 konfirmander fra både Borris-
Faster og Rækker Mølle pastorat. Efter at være blevet 
indkvarteret var der velkomst og spisning af madpakker.
Gennem gruppetimer, kreative aktiviteter, bibeltime og 
gudstjeneste førtes vi gennem påskens begivenheder og 
fik at høre om Jesu lidelse, død og opstandelse for os. 
Undervejs var der god mad, masser af kage og højt hu-
mør. Lørdag aften var der smuglerløb i klitterne, og det 
holdt heldigvis tørvejr så det blev en god oplevelse der 
sluttede med natmad. 
Søndag sluttede lejren med gudstjeneste, hvortil foræl-
dre og søskende var inviteret. Det blev en festlig og vel-
besøgt afslutning og konfirmanderne tog hjem trætte og 
måske med lidt sand i sko, lommer og øjne. PSJ

| juleaFslutning med 
sKole og BørneHave |

Torsdag d. 17. dec. og fredag d. 18. dec. var Hanning kirke 
fyldt med glade og forventningsfulde børn. Julen stod for dø-
ren og i kirken stod juletræet pyntet og med lys. Der var sang 
og bibelfortælling om julens evangelium. Torsdag var børne-
have og dagplejemødre til julegudstjeneste og fredag hele 
Rækker Mølle skolen. To festlige formiddage, hvor varmen og 
lyset i kirken, gav ly for blæsten og kulden udenfor.  /PSJ

| BisKoppen  
i ræKKer mølle |

Fredag d. 23. oktober tog Minihøjskolen hul på programmet 
for sæsonen 2015-16. En veloplagt Poul Nielsen ledte slagets 
gang og bød de ca. 130 deltagere velkommen til det, han mente 
ville blive den bedste sæson i Minihøjskolens 32-årige historie.

Dagens foredragsholder var Ribe Stifts biskop, Elof Wester-
gaard, som talte over emnet: »Folk og kirke i dag – kirken på 
landet 2015«. 

»Hvor mange kirker kommer du så til at lukke i din tid, Elof?« 
Sådan lød et af de spørgsmål, som Elof Wes ter gaard blev stillet 
i forbindelse med sin til-
træden i embedet for et 
års tid siden. »Forhåbent-
lig ingen«, var hans svar. 
»Hvis kirkegangen er svin-
dende i et sogn, så hellere 
omdanne kirken til en lej-
lighedskirke og så håbe på 
at en vækkelse igen vil 
blæse over landet og kirke-
gangen igen blive større«. 

Flemming H. Møller

Elof  
Wester gaard



| lærKeKluBBen |
er for børn fra 0.-3. klasse. Vi mødes hver mandag kl. 
19.00-20.15 på Sædding Efterskole (i håndarbejds-
lokalet). Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, 
la ver kreative ting og meget andet. 

Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, tlf. 9735 4452.

| im i Bølling & sædding |
Du/I er altid velkommen 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.

marts
 2.  Bibelkreds hos Eva og Jens Jørgen Larsen,  

Damslundvej 12, Bølling.
 8.  Bibelkursus: Finderup Forsamlingshus  

ved Morten Mouridsen.
10.  Bibelkursus: Hanning Missionshus  

ved Morten Mouridsen.
16.  Bibelkreds hos Lisbeth og Jens Lykke,  

Bolvej 4, Bølling.

april
 6.  Bibelkreds hos Kis og Hans Peder Boel,  

Damslundvej 10, Bølling.
20.  Møde i missionshuset i Sædding  

ved Simon Overgård.
27.  Bibelkreds hos Elsebeth og Niels Pedersen,  

Sæddingvej 31, Sædding.

maj
11. Filmaften i Sædding missionshus.
25.  Bibelkreds hos Inger Nielsen, Vinkelvej 24, Bølling.

det sKer

Bølling & Sædding | 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

| KFum & KFuK 
voKsen- og FamiliearBejde |
Kontaktperson: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

marts
 1.  Stævnemøde med præsten –  

hos Ingeborg og Peter kl. 19.30
 8.  Senior M & K »Barrabas« v. sognepræst Jan  

Bjerglund. Sted: Tarm Menighedshus kl. 19.30.
18.  Fredagspasta v. Daff og Morten /  

Rossmery og Karsten.
29. Bibeltime v. Susanne og Simon.

april
 5. Bibeltime hos Kirsten og Carsten.
12.  Senior M & K »På opdagelse i Fadervor«  

v. pastor m. Thomas B. Kristensen.
 Sted: Astrup Forsamlingshus kl. 19.30.
19. Fælles sangaften med IM – sted følger.
26. Bibeltime hos Synnøve og John.

maj
10. Bibeltime hos Rossmerry og Karsten.
24. Bibeltime hos Ingeborg og Peter.
27. Udflugt med KFUM & K – nærmere følger.

6  |  marts · apriL · maj 2016



det sKer

Bølling & Sædding

| lm i sædding |
Kontaktperson: Thomas Christensen 
tlf. 9736 2771

marts
 6. Møde kl. 10.30 v. Poul Fris, nadver.
 7. Afdelingsmøde i Skjern.
17. Bibelkredse.
20.  Forårsfest kl. 13.00 v. bibelkredsen.
31. Bedemøde.

april
 3. Møde kl. 10.30 v. Sv. Åge Kronborg, nadver.
13. Bibelkredse.
17. Møde kl. 13.00 v. Kurt Nielsen.
22.-24.  Landsmøde i Skjern.

maj 
 1. Møde kl. 10.30 v. Erik Sundgaard, nadver.
 11. Bibelkredse.
15. Møde kl. 13.00 v. Philip Bach-Svendsen.
25. Bedemøde.
29. Møde kl. 10.30 v. Daniel Kongshavn.

juni
 4.-5.  Årsmøde på Sædding Efterskole.
12. Lovsangsmøde kl. 13.00, nadver.
15. Bibelkredse.
26. Møde kl. 10.30 v. Thomas Bech.
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|grundlovsmøde 
på ræKKer mølle- 

gården |
Søndag den 5. juni kl. 14.30. 

Grundlovstale v. Kristian Andersen, Tarm.

| BaBysalmesang |
Menighedsrådet vil igen i år tilbyde babysal-
mesang for babyer i alderen 2-8 mdr. sam-
men med en forælder. Babysalmesangen 
foregår i konfirmandstuen i præsteboligen i 
Rækker Mølle. Vi samles 8 tirsdage kl. 9.30, 
hvor vi har 45 min. babysalmesang. Deref-
ter vil der være mulighed for en snak over en 
kop kaffe.
Forår 2016: 23/2-19/4
Efterår 2016: 23/8-11/10
Kontakt: Anette Kjærgaard  
(9736 2640 / 2046 6960)

Babysalmesang er sjovt for både børn og voksne



| lmu i sædding-astrup |
Kontaktperson: Louise Kragh tlf. 6080 9408.

marts
 1.  Studie. Mødeleder: Emma. Andagt:  

Jonas K. Hos: Jens og Karen Marie  
Kragh, Arnborgvej 6.

 8. Ungdomsgudstjeneste v. Simon Møller Olesen.
15.  Bibeltime v. Leif. Mødeleder: Linda.  

 Andagt: Marianne. Hos: Leif og Grethe Koefod, 
Bøgebakken 6.

22. Påskeferie.
29.  Fællesmøde med LM Astrup v. Philip Bach-

Svendsen. Mødeleder: Louise. Andagt: Rebekka. 

april
 5. Bibeltime v. Erik Haarh. Mødeleder: Marianne. 
  Andagt: Christian. Hos: Thomas og Sockhradji 

Christensen, Dyssevænget 24.
12.  Fællesmøde med LM Sædding v. Morten Rugager.
 Mødeleder: Emma. Andagt: Jonas K.
19. Studie. Mødeleder: Rebekka. Andagt: Louise. 
 Hos: Kurt og Inge Larsen, Fasterlundvej 5.
26. Sportsaften på Sædding Efterskole. 

maj
 3.  Bibeltime v. Kurt Nielsen. Mødeleder: Marianne
  Andagt: Rebekka. Hos: Niels Jørgen og Lisbeth 

Dideriksen, Holstebrovej 101.
10.  Filmaften i Astrup Missionshus.  

Andagt: Rebekka.
17. Studie. Mødeleder: Emma. Andagt: Linda. 
 Hos: Orla og Anni Pedersen, Videbækvej 22.
24. West Side Praise på Solgården.
31. Bibeltime v. Knud Skov. Mødeleder: Louise.
  Andagt: Emma. Hos: Henrik og Karina Ander-

sen, Åglimt 6.

det sKer

Bølling & Sædding
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| 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: Randi Bredtoft og Berit Kronborg tlf. 2990 5827.

påsKetoner i sædding
I år synges påsken ind i Sædding Kirke. 
Det sker fredag d. 18. marts kl. 19.30.  Bl.a. 
vil følgende medvirke: Astrup Børnekor, 
Asbjørn Hansen på orgel og Kirkekoret.

| Familie og samFund |
marts
10.  Generalforsamling på Rækker Møllegården 

kl. 19.30. Udstilling af vinterens strikkerier.
 Pakke à 30 kr. medbringes. 

april
 5.  Regionsarrangement i Aulum kl. 19.00.
  »Lægeplanter i hverdagen« v. Rikke Goerliche og 

Dorte Kvist. Tilmelding til Maria 9736 2158 el. 
6111 4465 inden d. 22. marts.

26.  Travebingo ved Møllegården kl. 19.00. Bingo- 
plader 5 kr. pr. stk. Kaffe købes på Møllegården.

maj
21.  Udflugt. Heldagstur. Frokost medbringes.
 Middag på ? om aftenen.
 Tilmelding til Nora 9736 1149 el. 2477 3558 
  eller til Anna Marie 9736 2049 el. 2896 9147 

inden d. 10. maj.



det sKer

Hanning & Finderup

| Finderup teenKluB |
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 aktivi-
teter, spil, bibelarbejde, krea mm.

Venlig hilsen Ulrik Christiansen tlf. 2339 4248  
og Lisbeth Dideriksen tlf. 2616 5989

| Finderup BørneKluB |
er for alle børn fra ca. 3-10 år. Vi mødes hver fredag 
(med undtagelse af skoleferierne) kl. 15.15-16.30 i 
»Kernehuset« på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, 
synger, leger m.m.

Kontaktperson: Joan Clausen tlf. 2045 0568

| Bedemøder i Finderup |
Alle er hjertelig velkommen! Møderne starter kl. 20.00

marts
 2. hos Ingrid og Jens Thomsen. 
16. hos Karen Hansen. 
30. hos Harald Larsen.

april
13.  hos Ingrid og Jens Thomsen. 
27. hos Karen Hansen.

maj
11.  hos Harald Larsen.
25.  hos Ingrid og Jens Thomsen.

| Finderup juniorKluB |
er for børn i 4.-6. klasse. Vi mødes hver mandag i 
»Kernehuset«, Fårborgvej 2, 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

marts · apriL · maj 2016  |  9  

| 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.

marts
 3. Møde v. DBI.
 8.  Bibelskole v. Morten Mouritzen, Sørvad, 

i Finderup Forsamlingshus.
10.  Bibelskole v. Morten Mouritzen, Sørvad, 

i Hanning Missionshus.
17. Bibeltime hos Anna Laursen.
23. Påskeoptakt.

april
 8. Forårsfest. Fællesspisning kl. 18.
14. Bibeltime hos Anne Marie og Bent Søndergård.
21. Bede-hvede møde.
28. Møde v. Henning Hansen, Give.

maj
12. Møde v. Bjarne Hvidberg, Tistrup.
19. Bibeltime hos Jenny og Erik Kongensholm.
27.  Familieaften v. Mogens Thams, Rindum.  

Fællesspisning kl. 18.
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det sKer

Hanning & Finderup

| lm Finderup |
Missionshuset Holstebrovej 109a

Kontaktperson: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30.

marts
 1.  Møde i missionshuset v. DBI.
10. Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels J. Dideriksen. 
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder Lauridsen.
18.  Offeraften i missionshuset v. Jørgen Enevoldsen.  

Fællesspisning kl. 18.00.
31.  Bibelkreds hos: Tove Korsgaard. 

Bibelkreds 2 hos: Lisbeth og Erik Pedersen.

april
 7.  Møde i missionshuset v. Thorkild Lundberg.
14.  Bibelkreds 1 hos: Ginne og Lars Henning. 

Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj Christensen.
22.-24.  Landsmøde i Skjern Kulturcenter.
28.  Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder Christiansen. 

Bibelkreds 2 hos: Debora og Vidjai Dharampal.

maj
12.  Møde i missionshuset v. Rasmus Houler.
19.  Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels Jørgen Dideriksen.

Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder Lauridsen.
27.  Møde i missionshuset v. Christian Haahr Andersen.

| im Finderup |
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460

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

marts

 1.  Knud Elmo Knudsen hos Jensine og Frederik 
Gråkjær, Holmgårdvej 4.

 8.  Bibelkursus i Finderup ved Morten Mouridsen. 
Emne: Ikke forfulgt, men forført.

10.  Bibelkursus i Hanning ved Morten Mouridsen. 
Emne: Guds Helligånd.

15.  Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen,  
V. Finderupvej 7. 1. Mos. kap. 12.

22.  »Før påske« v. Jens Ole Nielsen, Hvide Sande,  
hos Tove og Johannes Korshøj, Herborgvej 67.

april

 5.  Hanne Esmarch hos Kaja og Alfred Nielsen,  
Herborgvej 55. Emne: »Når livet gør ondt«.

12.  Bibeltime hos Harald Larsen, Agertoften 30. 
1. Mos. kap. 13.

19.  Bibeltime hos Karen Hansen, Kirkevænget 7. 
1. Mos. kap. 14.

26.  Bibeltime hos Bodil og Samuel, Kirkevænget 1. 
1. Mos. kap. 15.

maj

 3.  Bibeltime hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen, 
Herborgvej 5. 1. Mos. kap. 16.

10.  Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen,  
Herborgvej 10. 1. Mos. kap. 17.

17.  Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus, Her-
borgvej 18. 1. Mos. kap. 18.

27.  Familieaften i Hanning kl. 18.00 
v. Marianne Ravn Olesen.

31.  Bibeltime hos Marie og Verner Kofod Pihl,  
Hellig kors Kloster. 1. Mos. kap. 19.

10  |  marts · apriL · maj 2016
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vejviser

sognepræster:
Preben Skov Jensen · tlf. 9736 8027 / 5115 8027
Mail: prsj@km.dk
Flemming Harpøth Møller · tlf. 2131 2696
Mail: fhm@km.dk

menigHedsrådsFormand
Søren Søe · Landtingvej 4, Hanning · tlf. 9736 2314

Bølling 
Graver: Bente Rix · tlf. 2962 7038 
Bedst i arbejdstiden.
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen · tlf. 2282 0664
Kirkeværge: Jens Landting Falkesgaard Hansen · 
tlf. 9736 8726

sædding 
Graver: Jens Henrik Risager · tlf. 2082 2247
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: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Erik K. Nielsen · tlf. 9735 1162
Kirkeværge: Elsebeth Houmand · tlf. 4051 7550

Finderup 
Graver: Jens Henning · tlf. 2323 0602
Bedst i arbejdstiden.
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Kirsten Nørremark Jensen · tlf. 9736 1063
Kirkeværge: Jens Thomsen · tlf. 9736 1029

KirKeBladet · deadline

Kirkebladet udgives af Rækker Mølle pastorats menighedsråd. Ansvarsha-
vende redaktør er sognepræst Preben Skov Jensen. Kirkebladet kan også læ-
ses online på: http://rkmolle.dk/9416-1_Kirker. Deadline for indlevering af 
stof til næste kirkeblad: 12. april. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk

Brug aF KirKerne:

Ønsker man at benytte en af kirkerne, skal der i god tid 
rettes henvendelse til sognepræsten og altid inden pro-
gram fremsendes. Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

det sKer

| KonFirmationer 2016 |

| samtale med præsten |

Fredag d. 22. april (st. bededag)  
kl. 10.00 i Sædding kirke

• Astrid Tylvad
• Benjamin van Tol Brølling
• Christina Søgaard Bredtoft
• Emil Horsbøl Tylvad
• Helene Skov Jensen
• Inger-Marie Gørtz Andersen
• Johan Cæsar Villumsen
• Jon Milsø Graagaard
• Julie Bøtcher Nielsen
• Kevin Skovholm Plauborg
• Louise Korsholm Bendtsen
• Patrick Simonsen
• Sara Corydon Eriksen
• Viktor Albertsen Trøstrup

Søndag d. 24. april  
kl. 10.00 i Hanning kirke

• Anders Kjær
• Anders Nørgaard Henning
• Christian Stahl Søvang
• Eskild Tang Tylvad
• Kathrine Tidemand Hansen
• Mads Sejersbøl Tobiasen
• Martin Schack Kjærgaard

Har du ønske om eller brug for en samtale omkring den kristne 
tro eller menneskelivet, er du altid velkommen til at kontakte en af 
dine sognepræster for at aftale tid og sted for en samtale.  

Sognepræst Flemming Harpøth Møller træffes på tlf. 21 31 26 96 
Sognepræst Preben Skov Jensen træffes på tlf. 51 15 80 27 
Som sognepræster har vi tavshedspligt og du kan derfor regne 
med at fortrolige oplysninger ikke videregives.
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25.10.15 Døbt i Hanning Kirke: 
milas William Lundquist jensen 

Forældre: Heidi Havndrup 
jensen og scott Oliver Lundquist 

carstensen

Døbt:  
eddie Liam Lauridsen 

Forældre:  
Henrik og julie Dam Lauridsen

Frikadellefræs for  
minikonfirmander

Fællesspisning 
ved menigheds-
mødet

De 9 læsninger

Fakkeltog i Hanning

dødsFald | Begravelser
16.11.2015 Karen pedersen, skjern/Bølling

21.11.2015 elly elisabeth Kongsholm, Videbæk/Hanning
23.11.2015 Karen Bastrup søndergaard, Borris/Bølling

14.12.2015 Kristine Burmølle, skjern/Hanning
22.12.2015 jørgen Birkmose Kyndesen, Århus/skjern

25.12.2015 arne Olesen, Bølling
27.12.2015  Dinna steffensen, Hemmet/sædding

01.01.2016 johanne Lodahl, skjern/Bølling
06.01.2016  Niels jørgen Knudsen, Hanning
27.01.2016 tove Højbjerg jacobsen, Hanning 

01.02.2016 Ove Kristian sørensen, sædding/ikast 
01.02.2016 maren eriksen, Bølling


