Kirke & sogn
Hanning

Finderup

Bølling

Årets konfirmander fejres
af menighedsrådet

Sædding

Nr. 3 | September · Oktober · November | 2016

ordet

| Passeig de Gràcia |

I foråret var min søn
og jeg i Barcelona –
først og fremmest for
at se Messi og de andre spille bold. Søndag morgen – efter
den sene aftenkamp om lørdagen - var
det besværligt at få min søn ud af sengen, så vi blev enige om, at jeg gik mig
en længere tur, mens hans fik hvilet ud.
Jeg havde i guide-bogen haft kik på et
kvartér i Barcelona, som bærer navnet
Gràcia og bestemte mig for at gå derhen. Da jeg kom dertil, gik jeg mig en
tur på bydelens hovedgade, Passeig de
Gràcia. »Gràcia« betyder »nåde« og
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»passeig« kan oversættes til »boulevard«. Gaden var bred og flot og med
en masse butikker, hvor man kunne
købe de fineste ting. Jeg gik rundt og
kikkede – og købte bl.a. et postkort.
Da jeg kom hjem hængte jeg det op på
væggen foran mit skrivebord på kontoret.
Min morgentur til Gràcia-kvartéret og
mit postkort herfra er kommet til at
betyde meget for mig. For postkortet
over mit skrivebord minder mig dagligt om, hvor godt og livgivende det
er for mig, hver dag – billedlig talt - at
være i »Nådens kvartér« og gå mig en
tur på »Nådens Boulevard«. »Nådens
kvartér« i mit liv, er det »nåderige«,

som Gud har skabt og som han har sat
mig ind i, så at jeg får lov at leve mit liv
hér. Gud grundlagde sit »nåderige«, da
Jesus døde på korset for verdens synd
– og tre dage senere opstod fra graven.
Og Gud satte mig ind i sit »nåderige«,
da jeg den 23. juli 1961 blev døbt til at
tilhøre Ham.
I Guds »nåderige« har jeg frimodighed
til at være mig selv, hele pakken – med
min skrøbelighed, de synder og svigt,
som klæber til mit levede liv, og med
mine gode og mindre gode sider. Og
hvorfor kan jeg være mig selv i Guds
»nåderige«? Jo, fordi der her ingen fordømmelse er – men kun Guds nåde.
I Guds »nåderige« er der også – billedlig talt – mange skønne butikker. Men
her behøver jeg ikke have pengepungen frem
for at betale.
Jesus har betalt,
så for mig er alt
gratis. Hér – i
»nådens riges«
butikker – finder jeg livsmod,
håb for fremtiden,
glæde ved livet og
mange andre gode
ting til dagen og
vejen.
Sognepræst
Flemming
Harpøth Møller

gudstjenester

Oktober

September

Dato

Kirkeåret

sædding kirke

Hanning kirke

9.00 PSJ

10.30 PSJ

4.

15. s. e. Trinitatis

11.

16. s. e. Trinitatis

18.

17. s. e. Trinitatis

10.30 FHM

25.

18. s. e. Trinitatis

9.00 PSJ K

2.

19. s. e. Trinitatis

9.00 PSJ

10.30 PSJ

9.

20. s. e. Trinitatis

9.00 PSJ

19.30 FHM (3)

16.

21. s. e. Trinitatis

23.

22. s. e. Trinitatis

30.

23. s. e. Trinitatis

9.00 FHM A

Alle Helgen

9.00 FHM

10.30 FHM

13.

25. s. e. Trinitatis

14.00 FHM A

9.00 FHM	

20.

S. s. i kirkeåret

27.

1. s. i advent

6.
November

Bølling kirke

Finderup kirke

10.00 PSJ
9.00 FHM A

(2)
10.30 PSJ

9.00 FHM

10.30 PSJ

9.00 PSJ K

10.30 PSJ
14.00 FHM K A

10.30 PSJ (6)

K (1)

9.00 FHM K
10.30 FHM (4)

19.30 PSJ (7)

1) Fælles høstgudstjeneste m. offergang
hos Pahus
2) Traditionel høstgudstjeneste
m. offergang, Kirkekoret medvirker
3) Spillemandsmesse
4) Familie- og BUSK-gudstjeneste
5) Familiegudstjeneste og
minikonfirmandafslutning
6) Familie og adventsgudstjeneste
7) De ni læsninger v. Sædding Efterskole
		
= Indsamling

Kirkebil

A = Nadver

9.00 PSJ

10.30 PSJ

10.30 FHM (5)

9.00 FHM A

14.00 PSJ (6)

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

Indsamlinger i vore kirker
September:

Offergang

Oktober:

Bibellæseringen i Danmark

November:

Gideonitterne

K = Kirkekaffe
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| Fælles takke- og høst
gudstjenste for hele familien |
Søndag d. 11. september vil der være fælles takke- og høstgudstjeneste for hele familien i maskinhuset på herborgvej
18 i Finderup (hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus) med offergang.
Kl. 9.30-9.50 serveres der kaffe og rundstykker inden gudstjenesten.
Medbring stol at sidde på. Enhver er hjertelig velkommen.

| Spillemandsmesse |
Søndag d. 9. oktober kl.19.30 er alle velkomne til spillemandsmesse i Hanning Kirke. En spillemandsmesse er en
gudstjeneste, som er iklædt toner og takter fra spillemandsmusikken. Aftenen er hovedsagelig med lokale kræfter bestående af »Kirkekoret« v. Anette Kjærgaard og sopran Birthe
Ilsø Mathiesen. Musikken leveres af en spillemandskvartet,
bestående af Jens Peder Knudsen (kontrabas), Søren Villadsen (violin), Anders Løager (violin) og Jan Ilsø (harmonika),
hvor de to sidstnævnte har rødder i lokalområdet. Desuden
medvirker sognepræst Flemming H. Møller.
Teksterne til spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner
og musikken er skrevet af Ivan Bjerre Damgaard og Michael
Sommer.
Der venter en god, festlig og musikalsk oplevelse, hvor menigheden også bliver involveret i såvel fællessalmer og gudstjenestens elementer i det hele taget.
Senest vi havde spillemandsmesse i Rækker Mølle Pastorat
var i foråret 2013, hvor en fyldt Finderup Kirke lagde rammer til. Nu prøver vi igen.
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| Sæt X allerede nu |
Søndag d. 4. december: Julekoncert i Bølling Kirke.
Torsdag d. 5. januar: 	Hellig tre kongers aftengudstjeneste i Hanning Kirke.

| Bliv klogere
på kristendom! |
I løbet af det kommende efterår bliver der mulighed for at være med i et undervisningsforløb om
kristendom i Rækker Mølle Pastorat. Formålet
med tiltaget er, at forøge vores viden om kristendommen, både som tro, livssyn og som det grundlag vores samfundsværdier bygger på.
Der er indtil videre planlagt 3 undervisningsaftner,
nemlig tirsdag d. 6. september, onsdag d. 5. oktober og torsdag d. 27. oktober. Vi begynder kl. 19.00
og runder af ca. kl. 20.00.
Emnerne, som vil blive behandlet er:
Tirsdag d. 6. september:
Kristendommen – et livssyn
blandt mange andre
Onsdag d. 5. oktober:
Hvad siger Bibelen om Gud?
Torsdag d. 27. oktober:
Hvad siger Bibelen om Mennesket?
Underviser er sognepræst Flemming H. Møller og
undervisningen vil foregå i konfirmandstuen ved
præsteboligen, Åglimt 6B, Rækker Mølle. Tilmelding er ikke nødvendig. Undervisningsforløbet
naturligvis gratis og er i øvrigt for alle, som har
interesse.
Aktivitetsudvalget og
sognepræst Flemming H. Møller
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| Koncert |

| Konfirmandfest |
Igen i år blev vore konfirmander fejret af menighedsrådet.
Det forgik tirsdag d. 3. maj i Rækker Mølle skolens samlingssal. Mange konfirmander med forældre havde taget
mod indbydelsen. Det var dejligt at se mange af konfirmanderne i deres fine tøj. Simon Vestergaard fra Blåkilde
Ungdomsskole var inviteret og talte til konfirmanderne om
livets mange valg og muligheder. Derefter var der »konfirmand-menu« med pizza og is. Sognepræsten rundede aftenen af. Tak til Menighedsrådet for at arrangere festen og til
Rækker Mølle skolen for lån af lokale.
			
PSJ

Koncert med Marcussen orglet i Hanning søndag d.
13. november kl. 16.00 i Hanning Kirke
Selvom om Marcussen & Sønner- orglet i Hanning Kirke kun har ét manual, har stemmerne på samme tid en
blød men fyldig klang.
Jeg synes det kunne være spændende at lave en koncert
med orglet også for at vise dets muligheder.
Udover nogle fællessalmer vil der være musik af bl.a.
Bach og Buxtehude, samt nyere dansk orgelmusik.
Der er gratis adgang!
Velkommen til enhver! 

Hilsen organist
Asbjørn Hansen

| Indvielse |
Indvielse af stald og stort loppemarked på Rækker Møllegården. Lørdag d. 8. oktober kl. 10.00 slås dørene op.
Der er mulighed for at gøre et kup og støtte det lokale
initiativ.

| De 9 læsninger |
Sammen med Sædding Efterskole indbyder vi igen i år
til »De 9 læsninger« i Sædding Kirke. Det sker på 1.
søndag i advent, d. 27. november kl. 19.30.
Kom og vær med til en festlig begyndelse på adventsog juletiden. Det er gratis at deltage.

| Adventsfejring i Bølling |
I år prøver vi noget nyt i Bølling på 1. søndag i advent,
som falder d. 27. november.
Kl. 10.30 vil der være adventsgudstjeneste for hele familien i Bølling Kirke, hvorefter der er julemarked i forsamlingshuset. Her vil der desuden være mulighed for
at købe jule-tapas, gløgg og æbleskiver.
Senere vil der være fakkeltog gennem byen som slutter
ved torvet hvor træet tændes.
Kom og vær med.
Arr.: Sogneforening, forsamlingshuset
og menighedsrådet/Bølling
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| menighedsrådet |

se her

Hvad laver vi og hvad betyder det at være med i arbejdet
Formålet med arbejdet er at være med til
at skabe gode rammer,
for arbejdet i og ud fra
kirken/kirkens liv og
vækst.
Jeg får indflydelse på alle beslutninger,
menighedsrådet skal tage, lige fra præstevalg til ændring af kirkerummet/
kirkegården - MANGE beslutninger
Mine konkrete opgaver er: Sekretæropgave: Bla. tage referater fra MR-møder,
give en hånd ved forskellige arrangementer, indkøb af forskelligt teknik....
Jeg er med til at skabe nye tiltag, nye
ideer og ellers alt hvad der kan nævnes
af opgaver, beslutninger, prioriteringer,
økonomi, osv
Hvad får jeg personligt ud af det?
Et godt fællesskab med de andre »MRrødder«, indblik i hvordan folkekirken
er »skruet sammen«, nye spændende
opgaver.		
Ulrik Christiansen, Finderup
Formålet for mig er at
gøre den danske folkekirke i Rækker Mølle
Pastorat folkelig. Mest
fordi kirken er vores
fælles hus, historie og
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stedet vi kommer til vores store fester
(dåb, konfirmation, bryllup). Når sorgen og døden banker på mødes vi også
i kirkerummet. Ønsker også at vi møder hinanden i livets hverdag.
Indflydelse får jeg mest på de ting jeg
personligt brænder for.
At sidde i menighedsrådet kræver blot
at jeg sætter mig ind de sager som
kommer på dagsordenen, og derefter
deltage i debatten hvor mine personlige holdninger får værdi i beslutningerne. Muligheden for at sætte ting på
dagsordenen må man endelig benytte
sig af.
Jeg har indflydelse på beslutningerne i
det omfang jeg involverer mig.
Mit personlige udbytte er at medvirke
til en saglig og god debat.
Ove Villumsen, Bølling
Formålet med arbejdet
er at bevare og arbejde
for en levende folkekirke, som er for alle.
Jeg får indflydelse på alt
det, som måtte interessere mig indenfor folkekirken.
Mine opgaver har været præstegårdsudvalg, byggeudvalg samt en række

praktiske opgaver i forbindelse med
møder og lignende
Jeg har indflydelse på de ting og opgaver, som interesserer mig i menighedsrådet (valg af ny præst, byggeri af graverhus, præstegården mm.)
Personligt får jeg Baggrundsviden omkring folkekirken, samt hvad der rører
sig i denne også på lokalt plan
Niels Pedersen, Sædding
Jeg ønsker at hjælpe
med at skabe godt rammer for kirkens liv og
fremtid i Danmark
Jeg hjælper med alt
muligt fra kirkekaffe
over mursten og præstevalg og medarbejderansættelse
Mine opgaver er aktiviteter og nye tiltag så flere kan få øje for de fantastiske
vilkår vi har i et frit Danmark
Jeg har indflydelse på konkrete ting
som konfirmandfest, pilgrimsvandring, temaaftner, kirkekaffe
Hvad får jeg personligt ud af det?
En masse gode oplevelser og mere
kendskab til sognene og en hel del nye
venner( andre rødder)
Jenny Nielsen, Hanning

Mød op til dit lokale

det sker

| menighedsrådsvalg |
Menighedsrådet er din lokale kirkes
ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i vore sogne. Der er valg til
menighedsrådet – og det er din chance,
for at få indflydelse på din kirke.
Stil op som kandidat – eller kom og vær
med til at vælge et nyt menighedsråd.
Der skal i alt vælges 12 personer. 3 fra
hver af sognene Bølling, Finderup,
Hanning og Sædding.
BLIV KANDIDAT
Vi afholder et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Her kan der opstilles én eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk
her, du skal møde op, hvis du ønsker at
få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt,
hvis der kun indleveres én liste.

Alle Folkekirkemedlemmer i sognet –
og sognebåndsløsere til sognet – der
er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt
opstille på en kandidatliste til valget.
Listen skal have opbakning fra mindst
5 stillere.

veringsstedet i sognet. Du kan finde
indleveringsadresser og tidsrum for
indlevering på www.sogn.dk.
Vi har et fælles Menighedsråd i Firkløverpastoratet, men der er separat opstillingsmøde.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten
fra opstillingsmødet den eneste liste,
der bliver indleveret – og dermed er
det på opstillingsmødet, at du kan få
indflydelse på, hvem der bliver valgt til
det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der
valg i sognet den 8. november 2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk
formular til kandidatlisterne. Den
kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den
udfyldte liste skal indleveres til indle-

| Orienteringsmøde |
Alle menighedsråd indbyder til offentligt orienteringsmøde. Her
orienterer vi om vores arbejde, kommende opgaver og reglerne for
valget.
Kom til orienteringsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.30 på
Rækker Mølle Skolen, Tylvadvej 2, Rk. Mølle
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| Midsommerfest
på Finderup Efterskole |
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00 indbød
Finderup Efterskole til deres årlige
Midsommerfest. Lærer Oluf Jensen
bød velkommen til gæster og elever i
den lyse hal. Der blev sunget og leget
spørge-hjørne leg. Aftenens båltale
holdt Else Marie Henning. Hun mindede om Guds kærlighed mod os og
fortalte os om hende og hendes mands
voksende samling af ravklumper. Vi

fik også et glimt fra Pipi Langstrømpes
verden. Til sidst sang skolens elever for
os, hvorefter bålet blev tændt på plænen overfor skolen. Som afslutning
kunne der købes pøser og brød m.m.
Kl. 21.30 var de fleste gæster taget hjem
og tilbage var oprydningen efter en
festlig aften. 				
PSJ

| Minihøjskolen |
Fredag den 28. oktober:

En personlig udlægning af mennesket Kaj Munk ved fhv. efterskolelærer Knud Tarpgaard, Ulfborg.
En munter sangtime ved fhv. lærer
Linda Søgaard Andersen, Spjald.
Fredag den 11. november:	
Et meningsfuldt liv ved leder af
viden og udvikling ved afd.leder
ved FUV Birgitte Graakjær Hjort,
Aarhus.
okalhistorie ved formidlingsL
inspektør Per Lunde Lauridsen,
Ringkøbing-Skjern Museum.
Fredag den 25. november:
Mit liv med TV-MidtVest – tanker
om mit otium ved fhv. TV-direktør
Ivar Brændgaard, Holstebro.
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Fredag den 9. december:
Luciaoptag ved Rk. Mølle Skolens
5. kl.
Som man ser det! ved fhv. skoleinspektør Frede Agger, Skjern.
Fredag den 13. januar:	
Tyrkiet - løst og fast om landet
mellem øst og vest og mellem kristendom og islam ved fhv. efterskolelærer Leif Kofoed, Rk. Mølle.
Fredag den 27. januar:	
Flygtningeproblematikken i Ringkøbing-Skjern Kommune belyst
fra to sider ved flygtningekoordi
nator ved Ringkøbing-Skjern kommune Enok Sørensen, Skjern, og
Hanna Esmarch Lund, Tarm.
Fredag den 10. februar:
Team Rynkeby Midtvest: Vi cykler
for kræftramte børn og deres fami-

lier ved bankdirektør Solveig Lauridsen, Sdr. Felding.
Ikke min – men Carl Nielsens fynske barndom ved fhv. lærer Ulla
Skyttegaard, Rk. Mølle.
Fredag den 24. februar
Med barnevogn fra Skagen til
Kruså ved Anne Helene Jensen,
Vildbjerg.
En musikers februarbetragtninger
ved fhv. organist Villy Egmose,
Skjern.
Fredag den 10. marts kl. 18.00 i
minihallen
Med håbet som drivkraft - billeder
fra et langt politisk liv ved Villy
Søvndal, Gl. Bjært.
Tre musikalske piger, Tanna, Henriette og Karen.

set & sket

| Grundlovsfest På Rækker Mølle Gården |
Traditionen tro var der indbudt til
Grundlovsfest på Rækker Møllegårdens have. I år var viceborgmester
Kristian Andersen indbudt som taler
og kirkekoret bidrog med sang i vanlig
stil. Efter fællessangen »I Danmark er
jeg født« fik Kristian Andersen ordet.
Fra barnsben var han bekendt med
området, idet hans morfar, Hans Arnbjerg, havde været præst i Hanning
og Finderup. Derfor var det blevet til
mange ferier i Hanning præstbolig og
senere fisketure ved åen, da han kom
på Sædding efterskole.
Vores grundlov fylder i år 167 år og det
fylder os med taknemlighed at vi bor i

et frit land med demokrati. Det er en
stor gave og et kæmpe privilegium at
være født i Danmark. I fællesskab må
vi værne om den fred og frihed vi har
i et demokrati. EU er en alliance, hvor
vi er sammen om at bevare dette, når
negative kræfter vil ødelægge vores tro,
tale og ytringsfrihed, sagde han bl.a.
Han pegede også på, at i Danmark
har vi et rigt foreningsliv og frie skoler, fordi der er vigtige ting at kæmpe
for. Vi tager ofte vores frihed for givet,
men den skal værnes. På efterskolen
Solgården (hvor Kristian Andersen er
Forstander) er 8 af eleverne i år flygtninge. En del af eleverne har lige været

på Sicilien og en af flygtningeleverne
holdt et oplæg. Hendes fortælling om
at være sulten og bange samt om at
skulle lære at stole på andre igen og
finde sig til rette i Danmark, gjorde et
stort indtryk.
Vi vil gerne demokrati og vi må lære at
det er ikke sikkert vi får ret denne gang,
men så får vi det måske næste gang. Vi
skal være rummelige overfor hinanden
så Danmark er et godt sted at bo, sluttede Kristian Andersen, hvorefter vi
sang »Jeg elsker de grønne lunde«.
					
Jenny Kongsholm Nielsen

| Sankt Hans fest På Rækker Mølle Gården |
Aftenen begyndte med regn over landet og fællesspisning i spejdernes telt
på pladsen bag Rækker Mølle gården.
Men inden der var spist op, var det
også blevet tørvejr. Christian Ahle fra
byrådet var inviteret til at holde båltalen. Han ønskede at give en hyldest
til landsbysamfundet. Det gjorde han
ved at pege på, at selvom der i det store

perspektiv kan være skræmmende faktorer og at mange beslutninger træffes
langt væk fra lokalsamfundet, så er det
dog her livet leves. Derfor er det vigtigt
at der til stadighed gives og tænkes i
gode livsvilkår over en bred front. Både
for at trække nye til og for at de lokale
kan trives i hverdagen. – Efter talen
blev bålet tændt og det brændte lystigt

mens Midsommersangen blev sunget
af de omkring 100 fremmødte. Til sidst
var der mulighed for at købe en kop
kaffe med kage, eller is i teltet. Og som
bålet stille brændte ned, sluttede en
festlig aften. Tak til borgerforeningen
for et fint og vellykket arrangement.
PSJ
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| 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.
September
7. 	Bibelkreds hos Ingeborg & Peder Bork Sørensen,
Slumstrupvej 13.
21. 	Sangaften med Asbjørn Hansen i missionshuset.
Alle er velkommen.
28. Gideonitterne i missionshuset.
Oktober
4. 	Oktobermøde i Borris kirke ved
sognepræst Simon Møller.
6. 	Oktobermøde i Spjald missionshus
ved sognepræst Thomas Kristensen.
8. Syng den igen i Skjern.
12. 	Bibelkreds hos Elsebeth og Niels Pedersen
Sæddingvej 31.
26. Litteraturaften med Frede Agger
November
1. Halmøde i Skjern kl. 19.30 ved Jens Jensen
2. Halmøde - kl. 10.00 ved Jens Jensen
kl. 19.30 ved ?
3. Halmøde - kl. 10.00 ved ?
kl. 19.30 ved Tony Dahl
4. Halmøde - kl. 10 ved Jens Lomborg
kl. 19.30 ved Jens Lomborg
9. 	Årsfest i missionshuset IM & LM taler:
Jens Peder Rejkjær
16. 	Bibelkreds hos Kirsten og Erik Villumsen,
Arnborgvej 15
25. 	Adventsfest i missionshuset IM & LM taler:
Simon Kronborg.
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| LM i SÆDDING |
Kontaktperson: Anders Kronborg
tlf. 9735 3711
August:
7.	Møde kl. 10.30 ved Eigild Ditlevsen, nadver.
10. Bedemøde kl. 19.30.
21. Møde kl. 13.00
24.	Bibel Academy 1/5 kl. 19.30 ved Dan Hessellund, bemærk er flyttet til Karen Marie og Søren
Vestergaard Sæddingvej 21.
31. Bibelkredse.
September
3. Kredslejr.
4. Kredslejr.
7. Bibel Academy 2/5 kl. 19.30 ved Dan Hessellund.
11. Missions event i Skjern Missionshus.
18. Høstfest kl. 13.00 ved Jens Birkmose, nadver.
28. Bibelkredse.
Oktober
2. Rundstykkefest kl. 10.30.
5. Bibel Academy 3/5 kl. 19.30 ved Dan Hessellund.
9. Missionsmøde ved Robert Refslund Nørgaard.
12. Bedemøde
16. Møde kl. 13.00 ved Bent Larsen.
26. Bibelkreds.
29. Bibelkursus ved Peter Leif Mostrup Hansen.
30. Bibelkursus ved Peter Leif Mostrup Hansen
November
2. Bibel Academy 4/5 kl. 19.30 ved Dan Hessellund.
7. Afdelingsmøde i Skjern Missionshus.
9.	Årsfest / missionshusets generalforsamling
kl. 19.30 tale ved Jens Peter Rejkjær.
13. Møde kl. 13.00 ved Erik Kloster, nadver.
16. Bibelkreds
25. Adventsfest kl. 19.30 ved Simon Kronborg.
27. Møde kl. 10.30.
30. Bibel Academy 5/5 kl. 19.30 ved Dan Hessellund.

| FAMILIE OG SAMFUND |
august
4. Aftentur for hele familien til
Momhøje Naturcenter. Afgang fra Møllegården
kl 18.30. Kaffekurv medbringes.
Tilmelding til Inger 9736 8087 inden 1. august.
September
12.	Regionsarrangement i Aulum kl. 19.00
om »Kærlighed til kål«. Underholdning ved
Folkemusikgruppen »Wåndsda«.
Tilmelding til Maria 9736 2158 inden 1. september.
Pris 50 kr. for forplejning og underholdning.
November
2.	Koncert i Lemvig Kulturcenter kl. 19.30 med
»FICHERS« og »SWING SISTERS«.
Tilmelding og billetter hos Maria 9736 2158
inden 1. oktober.
Pris for medlemmer 75 kr. Andre 150 kr.

| Lærkeklubben |
er for børn fra 0.-3. klasse. Vi mødes hver mandag kl.
19.00-20.15 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.

| 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

det sker
Bølling & Sædding

| KFUM & KFUK
voksen- og familiearbejde |
Kontaktperson: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
September
2.	Fredagspasta v. Daff og Morten,
Rossmery og Karsten.
6.	»Hvad er et menneske?«
v. Henning Kjær Thomsen, Spjald Missionshus.
6.	»Bliv klogere på kristendom«
v. Flemming H. Møller, konfirmandstuen.
13. Bibeltime v. Jytte og Thorkild.
30. Høstfest – invitation følger 
Oktober
4.	»Jeg tror – hjælp mig at tro om«
v. Oluf Therkildsen, Rindum Kirkehus.
5.	»Bliv klogere på kristendom«
v. Flemming H. Møller, konfirmandstuen.
11. Bibeltime Kirsten og Carsten.
27.	»Bliv klogere på kristendom«
v. Flemming H. Møller, konfirmandstuen.
November
8.	»Kvinder i reformationen« v. Jens Christian
Hasager Kirk, Hanning Missionshus.
11.	Fredagspasta v. Else Marie og Jens,
Synnøve og John.
12. Voksenevent på Nøvlingskov Efterskole.
22. Bibeltime v. Gitte og Jens .
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det sker
Bølling & Sædding

| LMU i SÆDDING-ASTRUP |
Kontaktperson: Louise Kragh tlf. 6080 9408.
September
2.-4. Kredslejr på Hemmet Strand.
6. West Side Praise på Solgården.
13. 	Bibeltime v. Thomas Beck
hos Svend Åge og Heidi Plauborg,
Sæddingvej 20. 20. Studie.
Hos Kaj og Lone Christensen, Holstebrovej 85.
27. Fællesmøde med LM Astrup v. Alex Karlsen.
Oktober
4. 	Bibeltime v. Rasmus Houler
hos Rasmus og Bente Houler, Astrupvej 1.
13. Lovsangsaften med Herning og Videbæk LMU.
18. Ferieprogram.
25. Bibeltime v. Flemming Mose Lauridsen
hos Bjarne og Tove Mogensen, Pilevænget 64
November
1. Studie hos Edvard og Ilse Rasmussen, Roderdal 2.
8. Fællesmøde med LM Astrup v. Dan Hessellund.
15. 	Bibeltime v. Ole Hauge
hos Ole og Anette Hauge, Lærkevænget 15.
22. Indsamlingsaften.
29. West Side Praise på Sædding Efterskole.
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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 hveranden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus kl. 15.3016.30. Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra.
Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg tlf. 2990 5827.

| Rejsegilde
i Bølling|
Fredag d. 24. juni var der budt til rejsegilde på det nye graverhus ved Bølling kirke. Kirkeværge og menighedsrådsmedlem, Jens Landting Falkesgaard Hansen, indledte festligheden med en tale. Han gav et par glimt fra de forskellige
traditioner der omgiver et rejsegilde. Herefter ridsede han
kort forløbet af projektet omkring graverbygningen op. Til
sidst gav han udtryk for glæden over de forbedrede og tidssvarende forhold for arbejdet på og omkring kirkegården
som det nye graverhus ville give og takkede stift og provsti
for tilsagn til byggeriet. Efter talen serverede menighedsrådsformand Søren Søe pølser og brød fra grillen. Og lige
så vel som der blev taget godt mod talen, blev der også taget
godt i mod traktementet.
PSJ
			

det sker

| IM HANNING |
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162.
Hvis andet ikke er oplyst, holdes møderne i Hanning
Missionshus kl. 19.30.
September
1. Bibeltime hos Ruth og Jens Axel Damgård.
12.	Fødselsdagsfest i Finderup
v. Henrik Dideriksen, Skive.
23. 	Høstfest m. fællesspisning
v. Hanne Pedersen, Herborg.
Oktober
1. Samfundssdag???? v. lejrudvalget.
4. 	Kredsens oktobermøde i Borris
v. Simon Møller, Borris.
6.	Kredsens oktobermøde i Spjald
v. Thomas Kristensen.
8. Kl. 19.00 Syng den igen i Skjern.
13. Bibeltime hos Anna Laursen.
28. YM-aften.
November
1.-4. Halmøder i Skjern – se særskilt program.
8. KFUM & K’s Voksenarbejde. v. J. C.Hasager Kirk.
10. Bibeltime hos Anne Marie og Bent Søndergaard.
17. Generalforsamling.
24. Bibeltime ved Anne Marie & Bent Søndergård.
29. Missionsuge v. Vagn Andersen, Skjern.
30. Missionsuge v. Martin G. Faldt, Hv. Sande.

| 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

Hanning & Finderup

| BEDEMØDER I FINDERUP |
Alle er hjertelig velkomne! Møderne starter kl. 20.00
September
14. hos Harald Larsen.
28. hos Ingrid og Jens Thomsen.
Oktober
12. hos Karen Hansen.
26. hos Harald Larsen.
November
9. hos Ingrid og Jens Thomsen.
23. 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

| Finderup Teenklub |
er for alle unge i 7.-9. klasse. Vi samles hver mandag
aften fra kl. 19.00 til 20.45 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
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| IM finderup |

Hanning & Finderup

Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460
www.finderup.indremission.dk
Alle møder er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

| LM FINDERUP |
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontaktperson: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30.
September
3.	Kl. 14.00 Samfundsdag på Skjernvej 16.
Besøg af Kaj G. Kristensen.
8. 	Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard.
Bibelkreds 2 hos: Lisbeth og Erik.
16. Høstfest i missionshuset v/ Torben Skov Jensen.
Kl. 18.00 fællesspisning
22. 	Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder.
Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj.
29. Møde i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen.
Oktober
6.	Bibelkreds 1 hos Ginne og Lars Henning.
Bibelkreds 2 hos Debora og Vidjali.
13. Møde i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen.
20. 	Bibelkreds 1 hos Lisbeth og Niels Jørgen.
Bibelkreds 2 hos Stinne og Peder.
27. Møde i missionshuset v/ Jens Olsen.
November
3. 	Suriname aften i missionshuset
v/ Debora og Vidjai.
10. 	Bibelkreds 1 hos Tove Korsgaard.
Bibelkreds 2 hos Lisbeth og Erik.
15.-18. Møderække i missionshuset
v/ Dan Hessellund
24. 	Bibelkreds 1 hos Karin og Peder.
Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj.
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September
6.	Bibeltime hos Verner og Marie Kofod-Pihl,
Hellig kors Kloster. 1. Mos. kap. 26.
12. 	Fødselsdagsfest v/Henrik Dideriksen
i Finderup forsamlingshus.
13. Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg.
23. Høstfest v/Hanne Pedersen kl. 18.00 i Hanning.
27. 	Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen,
Herborgvej 55. 1. Mos. kap. 27.
Oktober
4. Kredsens temamøde i Borris v/ Simon Møller.
6. Kredsens temamøde i ?? v/ Ths. Khristensen.
11. 	Generalforsamling hos Ingrid og Jens Thomsen,
Herborgvej 10.
18. 	Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen,
V. Finderupvej 7. 1. Mos. kap. 28
28. Basar i Hanning
November
1. Halmøde i Skjern v. Jens Jensen kl. 19.30.
2. Halmøde i Skjern v. Jens Jensen kl. 10.00 og 19.30.
3. Halmøde i Skjern v. Jens Jensen kl. 10.00.
3. Halmøde i Skjern v. Tony Dahl kl. 19.30.
4. 	Halmøde i Skjern v. Jens Lomborg kl. 10.00
og 19.30.
8. 	Bibeltime hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen,
Herborgvej 5. 1. Mos. kap. 29.
15.-18. L.M. missionsuge v/Dan Hessellund
22. 	Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus,
Herborgvej 18. 1. Mos. kap. 30.
29. Missionsuge i Hanning v/Vagn Andersen.
30. Missionsuge i Hanning v/Martin Faldt.
December
1. Missionsuge i Hanning v/Thue Thomsen.

Siden sidst

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

Guldkonfirmander 1. maj fra Bølling Kirke: Øverste række fra venstre: Niels
Pagaard, Anne Mette Gisselmann (Pedersen), Christian Ladekjær. Mellemste
række fra venstre: Birthe Poulsen (Visgård), Mette Hindbo, Birthe Henriksen
(Troelsen), Laura Madsen (Tang). Nederste række fra venstre: Christian Villadsen, Else Jakobsen (Jensen), Jens Erik Olesen, Dagny Østergård (Villumsen).

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

Guldkonfirmander 1. maj i Sædding Kirke: Fra venstre ses Anton Pedersen,
Ulrik Ulriksen, Johanne Kristensen (født Stensig) Hans Holm Kirkegård,
Kirsten Kynde Pedersen, Sonja Gahner Deele (født Klemmensen), Eske Villadsen, Kaj Pedersen, Jens Alfred Vendelbo, Hans Fyrstenborg Christensen, Ellen
Smidt Schrøder (født Pedersen).
Holdet var på i alt 16 konfirmander, men alle kunne ikke være med på dagen.

brug af kirkerne:
Ønsker man at benytte en af kirkerne, skal der i god tid
rettes henvendelse til sognepræsten og altid inden program fremsendes. Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk
September · Oktober
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05.06.16 Døbt i Hanning Kirke
Kim Nielsen
Forældre:
Rikke Nielsen og Bjørn Nielsen.

19.06.16 Døbt i Hanning Kirke
Ninni og Julie Lund Olsson
Forældre:
Simone Verona Henriksen Lund
og Henrik Lundgaard Olsson.

10.07.16 Døbt i Bølling Kirke
Claudia Nan Hansen
Forældre:
Janette Nan Pedersen og
Peder Nan Hansen, Hanning.

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.

02.07.16 Viet i Hanning Kirke
Charlotte Søe og
Martin Juel Okkerstrøm

21.05.16 Viet i Bølling Kirke
Susanne og Lars
Boel Kjær

Dødsfald | Begravelser
10.05 2016	Dine Birkmose Møller, Videbæk/Finderup
06.07 2016	Bjarne Søe, Hanning/Skjern
07.07 2016 	Karl Andersen Kjærside, Videbæk/Sædding

Han slipper ikke,
hvem han har kær,
på jord så lidt som
i dødens dale,
før sejrskransen eng
ang vi bær’
med ham i Himme
rigs sale.
DDS 547 vers 8

10.07 2016	Grethe Tidselbak, Sædding/Hanning
16.07.2016	
Anny Marie Holm Nielsen, Skjern/Hanning

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Deadline for indlevering af stof
til næste kirkeblad: 3. oktober.
Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk

