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ordet | ordet |

Vi har lige fejret Pin-
se. Det er den sidste 
af kirkeårets højti-
der, hvortil der er 

knyttet en ekstra helligdag, nemlig 2. 
pinsedag, mandag efter Pinsesøndag. 
Mange har spurgt, hvad vi egentlig fej-
rer i Pinsen.

I Pinsen fejrer vi at Gud opfyldte løf-
tet, om at sende Helligånden, til sine 
disciple og dem som tror på ham. Ved 
Helligånden blev de udrustet og sat i 
stand til at følge Jesu befaling, om at gå 
ud i al verden og forkynde budskabet 
om Jesu liv, død og opstandelse for alle 
folk, nationer og sproggrupper. 

I Apg. 1,8 læser vi at Jesus inden sin 
himmelfart sagde til sine disciple: 
»Men I skal få kraft, når Helligånden 
kommer over jer, og I skal være mine 
vidner både i Jerusalem og i hele Judæa 

og Samaria og lige til jordens ende«.  
Det var en stor opgave og var Gud Hel-
ligånd ikke kommet til dem, var kirken 
død med de første disciple. Men i Hel-
ligåndens kraft vidnede de om Jesus og 
mennesker kom til tro. Og de som kom 
til tro, vidnede for endnu flere om Jesus 
og på den måde voksede menigheden 
og kirken spredtes udover jorden. – 
Helt til Danmark.

Hver gang du derfor ser en kirke, et 
missionshus eller mennesker der deler 
Biblens ord med hinanden, så er det en 
»pinsevirkning«. Det blev sat i gang af 
Gud selv den første pinsedag. Effekten 
af dette har endnu ikke aftaget. Også 
i dag hører mennesker om Jesus og 
kommer til tro på ham. Både her i vort 
land og uden for dets grænser. Og så-
dan vil det fortsætte indtil Jesus kom-
mer igen.

Derfor er pinsen startskuddet til tri-
nitatistiden i kirken og signalerer at 
»pinsevirkningen« vil fortsætte gen-
nem Ordet og sakramenterne i Guds 
menighed og alle steder Bibelens ord 
deles mellem mennesker. – Pinsen var 
derfor ikke kun noget der skete for de 
første disciple. Også vi erfarer dens 
virkning, når vi lytter til ordet om Je-
sus. Ved det ord kan Helligånden også 
i dag virke troen i dit liv.

Preben Skov Jensen, 
sognepræst

Hver gang du derfor ser en 
kirke, et missionshus eller 

mennesker der deler Biblens 
ord med hinanden, så er det 

en »pinsevirkning«.

Hvad fejrer vi egentligt i pinsen?

| MenigHedsrådsvalg til efteråret |
Til efteråret er der menighedsrådsvalg. Fra 
kirkeministeriet og menighedsrådsforeningen 
har man besluttet at der over hele landet tirs-
dag den 13. september, afholdes orienterings- 
og opstillingsmøder til menighedsrådsvalget. 

Derfor bliver der i Rækker Mølle pastorat af-
holdt orienteringsmøde d. 13. sept. kl. 19.00 i 
Rækker Mølle skolens samlingssal. Enhver er 
hjertelig velkommen. Sæt allerede nu X i ka-
lenderen. 

Menighedsrådet
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 5. 2. s. e. trinitatis 9.00 PSj   10.30 PSj  9.00 FHM     ingen

12. 3. s. e. trinitatis 10.30 FHM ingen ingen 9.00 FHM K

19. 4. s. e. trinitatis 9.00 PSj 9.00 FHM K 10.30 PSj ingen

26. 5. s. e. trinitatis ingen ingen 9.00 PSj 10.30 PSj
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 3. 6. s. e. trinitatis ingen 9.00 FHM ingen 10.30 FHM     

10. 7. s. e. trinitatis 10.30 FHM ingen 9.00 FHM ingen

17. 8. s. e. trinitatis ingen 10.30 PSj ingen 9.00 PSj K

24. 9. s. e. trinitatis 9.00 FHM K ingen 10.30 FHM ingen

31. 10. s. e. trinitatis ingen 9.00 PSj K ingen 10.30 PSj
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 7. 11. s. e. trinitatis 10.30 PSj ingen 9.00 PSj ingen

14. 12. s. e. trinitatis ingen 10.30 FHM ingen 9.00 FHM

21. 13. s. e. trinitatis ingen 10.00 PSj (1) ingen ingen

26. Fredag ingen ingen ingen 21.00 FHM K (2)

28. 14. s. e. trinitatis 10.30 th. Kristensen ingen 9.00 th. Kristensen K ingen

gudstjenester
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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. 22 67 89 02 
sædding: Peder Bork Sørensen tlf. 22 82 06 64 
Hanning: jenny nielsen tlf. 61 69 19 54
finderup: Kirsten Pahus tlf. 40 78 71 01 

1) Firkløvergudstjeneste på festpladsen
 Kirkekoret medvirker.
2) pilgrimsgudstjeneste  

    indsamling

a  = nadver  ·  K  = Kirkekaffe  

indsaMlinger i vore KirKer
Fra menighedsrådets side er det be-
sluttet at vi i vore kirker vil have en 
månedlig indsamling til udvalgte 
kirkelige formål. Indsamlingen vil 
finde sted på den første søndag i må-
neden og annonceres i Kirke & Sogn. 

Indsamlingerne vil ikke erstatte hø-
stofferet, men give mulighed for at 
vi som menighed kontinuerligt kan 
give i fællesskab til gode formål.

Menighedsrådet

Indsamlinger:

Juni:  Danmarks Folkekirkelige  
 Søndagsskoler

Juli:  Promissio

August:  KFUM’s Soldatermission
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set & sKet | KonfirMander på tur |
Torsdag d. 17. marts var udflugtsdag 
for pastoratets konfirmander. Turen 
gik til Vedersø, hvor vi besøgte kirken 
og præstegården. Her, i de omgivel-
ser han levede i, fik vi fortalt om Kaj 
Munks liv og virke. Bla. fik vi i kirken 
en livagtig gengivelse af hans sidste 
prædiken. Det hele blev perspektiveret 
ved at det kostede Kaj Munk livet at stå 
fast på sin overbevisning. 
Fra Vedersø gik turen til Holstebro. 
Undervejs gjorde vi stop for at se om 
der var vand i Vesterhavet. – Det var 
der, og lidt i sko og støvler da vi tog 

derfra. I Holstebro var der spisepause 
på Mac Donald. Derefter besøgte vi 
Blå Kors og hørte om deres arbejde. 
En tidligere misbruger fortalte om livet 
som misbruger og den pris han havde 
betalt, både i fængsel og sygeseng, for 
sit misbrug. I genbrugsbutikken blev 
der også købt nogle effekter. Bla. en cy-
kel med tre hjul. Den kunne dog være 
i bussen, så køberne slap for at træde 
i pedalerne hele vejen hjem. Ca. kl. 15 
var vi tilbage i Rækker Mølle efter en 
god dag på farten.

Preben Skov Jensen

| nyt fra MenigHedsrådet |
Den 5. april havde vi licitation på nyt graverhus i Bølling. Licitatio-
nen blev vundet af Rækker Mølle Tømrer- Murer & Snedkerforret-
ning, den holdt sig indenfor de økonomiske rammer der var givet, 
og Skjern Provsti godkendte licitationen på et møde d. 7. april. Nu 
kan byggeriet påbegyndes først i maj og vi forventer at bygningen 
står færdig 1. oktober.

| Bliv Klogere på KristendoM! |
Til efteråret er der mulighed for at være med i et undervisningsfor-
løb om kristendom. Formålet er at styrke vores viden om kristen-
dommen som tro, livssyn og det vores samfundsværdier bygger på.
Underviser er sognepræst Flemming H. Møller og undervisningen 
vil foregå i konfirmandstuen på Åglimt 6B i Rækker Mølle. Første 
undervisningsaften er tirsdag d. 6.september kl. 19.00 til 20.00 
(ca.). Tilmelding er ikke nødvendig. Undervisningsforløbet er for alle 
interesserede. 
Nærmere information følger i næste nummer af Kirke & Sogn.

Aktivitetsudvalget og sognepræst Flemming H. Møller

| pilgriMsvandring |
Fredag den 26. august
•  Gåtur/vandring fra Hellig Kors kloster  
 til Finderup kirke
•  Tænke store tanker.
•  Samtale/være stille.
•  Være sammen med familien.
•  Gå for sig selv.
•  Sensommeraften.
•  Gudstjeneste med levende lys.

Start: Helligkors Kloster 18.00.
Gudstjeneste i Finderup kirke kl. 21.00.
Inden gudstjenesten er der pilgrimskaffe
for alle. 

Kom og vær med!
Arr. Sognepræst Flemming Harpøth Møller

og menighedsrådet

Ved Kaj Munks grav.

Besøg hos 
Blå Kors.



| fastelavn i Hanning! | set & sKet

Rigtig mange børn og voksne deltog i Fastelavns-
gudstjenesten i Hanning og efterfølgende tøndeslag-
ning på »Tingager«, hvor der var fyldt godt op med 
børn og voksne.
Ca. 40 fint udklædte børn og ca. 50 voksne havde 
en hyggelig stund med tøndeslagning og kaffebord 
søndag eftermiddag (7/2-2016).
Tak for den store deltagelse og vi håber på, at dette 
arrangement kan gentages igen til næste år.

De venligste hilsener Menighedsrådet 
og Hanning Borgerforening

Tekst og foto: Hans Dalgaard

| spejdernes sponsorløB |
Endnu engang var det flot vejr til spej-
dernes årlige sponsorløb. 48 spejdere 
cyklede / løb / gik og den samlede ind-
tægt blev 35.700 kr., et fantastisk flot 
resulktat.
Derefter var der kaffe og kage til børn 
og voksne. De voksne fik afholdt det 
årlige valg til grupperådet og forelagt 
regnskabet for året 2015.
Gruppen er for 3. år i træk steget i antal 
medlemmer (aktive spejdere), hvilket 

er særdeles tilfredsstillende. 2013: 82, 
2014: 93, 2015: 102 registrede hos korp-
set.
Regnskabet viste et pænt overskud, som 
ikke mindst skyldes børnenes cykelløb, 
men også stor frivillig indsats for grup-
pen.
Ca. 60 personer bliver i spejderhuset 
hele weekenden, og holder intern lejr.

Hans Dalgaard                                          

Dec · jan · FeB 2015-16  | 5  
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| BaBysalMesang |

Så har vi afsluttet endnu et babysalmesangshold. 6 
skønne babyer samt deres mødre har været  tilmeldt. 
Sammen har vi sunget gamle som nye salmer, vi har 
lavet fagter, fanget sæbebobler, lyttet til lyde, danset og 
vugget i takt til musikken. Efter 45 min. fulde af syns- 
og lyd-indtryk er børnene ofte trætte, og tager sig en 
god middagssøvn.
For baby er det bedste ved babysalmesang mors stem-
me, mors blik og mors berøring. For den, der betragter 
det mere udefra, er det mest fantastiske, den relation, 
der er mellem mor og barn; den kærlighed, der er lagt 
ned i mor og far fra den dag, de blev forældre. Den 
kærlighed er en lille afglans af den kærlighed, Gud har 
til hans ypperste skabning : os mennesker.
Vi tilbyder babysalmesang igen til efteråret. Holdet 
starter op tirsdag d. 23. august og slutter d. 11. okto-
ber, i alt 8 gange. Babysalmesang er for babyer mellem 
3 og 8 mdr. (eller deromkring) ifølge med en forælder.
Vil du tilmelde dig eller bare høre mere om babysalme-
sang, kan du kontakte Anette Kjærgaard på tlf. 97 36 26 
40 eller 20 46 69 60.    

Anette Kjærgaard

set & sKet

| frivillig 
arBejdsKraft |

Rækker Mølle Gården mangler frivillig arbejdskraft. 
Kom og vær med. Der afholdes traktor træk og åben stald lør-
dag den 4. juni. Lørdag den 18. juni er der bagagerums marked 
og åben stald. Der er åben kaffe stue hver søndag fra den 10. juli 
til den 11. september fra kl. 14 -16.30.

Rækker Mølle Gården 

| påsKetoner |
Fredag d. 18. marts var der Påsketoner i Sædding kirke. I år var 
der besøg af et børnekor fra Astrup. Børnekoret og vort eget Kir-
kekor satte med hver deres repertoire Påskens alvorlige og glæ-
delige budskab på ord og toner. Vore organister havde sammen-
sat programmet og bidrog også med festlig orgelmusik.

Preben Skov Jensen

Kirkekoret synger ved Påsketoner.

Astrup børne-
kor synger ved 
Påsketoner.
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Bølling & Sædding| lM i sædding |
Kontaktperson: Thomas Christensen 
tlf. 9736 2771

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

juli
 Sommerarrangement, tid og sted følger!   

august 
  7. Møde kl. 10.30 ved Eigild Ditlevsen, nadver.
10.   Bedemøde kl. 19.30.
21. Møde kl. 13.00 ved missionsudvalget.
24. Bibel Academy 1/5 kl. 19.30 v. Dan Hessellund.
31. Bibelkredse.

| 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.  Grundlovsfest på Rækker Mølle gården kl. 14.30. 
 Tale ved viceborgm. Kristian Andersen.   
 Kirkekoret medvirker.
 Arr. Indre Mission & Rækker Møllegården
14. - 20. Teltmøde i Vorgod.
15.  Fælles afgang fra Sædding Missionshus kl. 19.
29.  Bibelkreds hos Birthe & Jørgen Thomsen,   
 Vinkelvej 36, Bølling.
juli 
22. -30. Holmsborg Bibelcamping
 Aftenmøde kl. 19.30. 
 22. Kurt E. Larsen | 23. Bodil Skjøtt
 24. Henrik Stubkær | 25. Familieaften.   
 Kirketeater | 26. Jens Chr. Hasager Kirk | 
 27. Niels Nymann Eriksen | 28. Niels Arne   
 Christensen | 29. Musikalsk festaften.

august 
17.  Vi starter op efter ferien med at spise sammen,  
 derefter bibelkreds hos Birgit & Gert Thorø,   
 Fyrstenborgvej 4, Sædding.
23.  Bibelkursus i Troldhede Missionshus   
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen.
24.  Bibelkursus i Sædding Missionshus 
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen.

| 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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| 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.



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

juni
  7. Alternativ aften.
14.  Studie. Hos: Kaj og Lone Christensen 
 Holstebrovej 85.
21.  Bibeltime v. Svend Åge Kronborg
 Hos: Kennet og Birgitte Christensen, 
 Pilevænget 2.
28.  Sommerferieprogram. Hos: Jonas K. 

juli
  5.  Sommerferieprogram.
 Hos: Jonas D - Holstebrovej 101.
12.  Sommerferieprogram. 
 Hos: Rebekka - Pilevænget 64.
19.  Sommerferieprogram. 
 Hos: Magnus - Lærkevænget 15.
26.  Ung Uge på Virksund Bibelcamping
 

august
  2.  Sommerferieprogram.
 Hos: Kennet - Fasterlundvej 1.
  9.  Sommerferieprogram.
 Hos: Christian - Holstebrovej 85.
16.  Opstartsaften. Hos: Louise - Arnborgvej 6
23.  Studie. Hos: Ole og Anette Hauge,
 Lærkevænget 15.
30.  Bibeltime v. Ole Pedersen.
 Hos: Jens Chr. og Ester Larsen, Egerisvej 30.

det sKer

Bølling & Sædding

| faMilie og saMfund |
juni
23. Sankt Hans på Møllegården kl. 18.30.
 Tilmelding til Maria 97362158 inden 16. juni.
 Se annonce i dagspressen.

august 
  4.  Aftentur for hele familien til Momhøje   
 Naturcenter. Afgang fra Møllegården kl. 18.30.
 Kaffekurv medbringes.
 Tilmelding til Inger 97368087 inden 1. august.

septeMBer 
12.  Regionsarrangement i Aulum kl. 19.00.
 Foredrag med Mette Mølbak om »Kærlighed til  
 kål«. Efter kaffen underholder gruppen   
 »Wåndsda« med folkemusik fra Irland, Skotland,  
 USA og Danmark. Tilmelding til Maria 97362158  
 inden 1. september. Pris 50 kr. for forplejning og  
 underholdning.
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| 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.
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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 velkomne! Møderne starter kl. 20.00

juni
 8.  hos Karen Hansen. 
22. hos Harald Larsen.

august
10.  hos Ingrid og Jens Thomsen. 
31. hos Karen Hansen.

| 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

| 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.

juni
  3. - 4. Årsmødefestival, Mørkholt.
  9.  Sangaften.
14. - 20. Teltmøder i Vorgod.
23.  Sankt Hans Aften hos Kirsten og Vagn

juli
22. - 30. Holmsborg Bibelcamping.

august
18.  Opstartsmøde.
23.  Bibelskole i Troldhede     
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen.
24.  Bibelskole i Sædding     
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen.

juni · juli · auguSt 2016  | 9  

| Hanning 
Borgerforening |

august
 5.  Grillaften i teltet på legepladsen i Hanning.   
 Sæt allerede nu x i kalenderen til en rigtig   
 hyggelig familieaften.  
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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.

juni
  2.  Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard. 
 Bibelkreds 2 hos: Lisbeth og Erik Pedersen. 
  9.  Møde i missionshuset v. Søren Andersen.
16.  Midsommerfest på efterskolen.
23.  Skt. Hans fest v. Ole Lønborg.
 Hos Lisbeth og Erik.
 Kl. 18.00 Tændt grill til medbragt mad.
30.  Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder.
 Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj.

juli
  7.  Møde i missionshuset v. Bent Kjøller Hansen.
14. Fællesbibelkreds hos: Erling Christensen.

august
  4.  Møde i missionshuset v. Børge Haahr Nielsen.
11.  Bibelkreds 1 hos: Ginne og Lars Henning. 
 Bibelkreds 2 hos: Debora og Vidjai.
18.  Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels Jørgen.
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder.
25.  Møde i missionshuset v. Preben Skov.   
 En aften om Helligånden.

| iM finderup |
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460

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

juni

  3.  Sundhordlandsmusikken. Prædikant:   
 Klaus Muff, i Finderup Forsamlingshus.
  7.  Bibeltime hos Karen Hansen, 
 Kirkevænget 7. 1. Mos. kap. 19.
14. - 20. Teltuge i Vorgod
15. Midsommerfest Finderup Efterskole kl. 19- 21.30.
28.  Bibeltime hos Jensine og Frederik Gråkjær,   
 Holmgårdvej 4. 1. Mos.kap. 21.

juli

 5.  Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen,   
 V. Finderupvej 7. 1. Mos. kap. 22.
22.  - 30. Holmsborg.

august
  7.  Udflugt.
  9.  Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj,   
 Herborgvej 67. 1. Mos. kap. 24.
16.  Bibeltime hos Bodil og Samuel,    
 Kirkevænget 1. 1. Mos. kap. 25.
23.  Minibibelskole i Troldhede
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen, M.F.
24.  Minibibelskole i Sædding
 v. Thomas Bjerg Mikkelsen, M.F.
30.  Bibeltime hos Harald Larsen,    
 Agertoften 30. 1. Mos. kap. 26.

10 |  juni · juli · auguSt 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. 4081 7427
Kirkeværge: Jens Thomsen · tlf. 9736 1029

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
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Konfirmeret i Hanning kirke d. 24. april: Bagerst fra. v.: Mads Sejersbøl Tobia-
sen, Anders Nørgaard Henning, Mads Schack Kjærgaard, Christian Stahl Søvang. 
Forrest: Eskild Tang Tylvad, Kathrine Tidemand Hansen, Anders Kjær.

Konfirmeret i Sædding kirke d. 22. april: Bagerst fra v.: Jon Milsø Graagaard, 
Patrick Simonsen, Kevin Skovholm Plauborg, Johan Cæsar Villumsen, Emil Hors-
bøl Tylvad, Viktor Albertsen Trøstrup, Benjamin van Tol Brølling. Forrest: Inger-
Marie Gørtz Andersen, Sara Corydon Eriksen, Christina Søgaard Bredtoft, Louise 
Korsholm Bendtsen, Julie Bøtcher Nielsen, Helene Skov Jensen, Astrid Tylvad.
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dødsfald | Begravelser

22.02.16  Peter Fougstrup Olesen, Hanning/Horsens
12.04.16 cecilie celine tarensa e. Hansen, Finderup

Han slipper ikke, 
hvem han har kær,på jord så lidt som i dødens dale,før sejrskransen engang vi bær’med ham i Himmerigs sale.

DDS 547 vers 8

07.02.16 Døbt i Bølling kirke
jonathan grønning nielsen thomsen

Forældre: Katja Marie thomsen 
& jacob grønning nielsen.

27.03.16 Døbt i Bølling kirke 
valdemar sanchez nielsen

Forældre: elizabeth Rossmerry
& Karsten nielsen.

28.03.16 Viet i Finderup kirke 
debbie dagmar juhl & 

denni Backenhaus

KonfirMationer
2017: Bølling og Sædding sogne: 
 Fredag d. 12. maj (Store Bededag)
 Hanning og Finderup sogne: Søndag d. 14. maj.

2018: Bølling og Sædding sogne: 
 Fredag d. 27. april (Store Bededag)
 Hanning og Finderup sogne:  Søndag d. 29. april.

KirKeBladet · deadline
Kirkebladet udgives af Rækker Mølle pastorats menigheds-
råd. 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:  
12. juli. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk


