
De indstillede til Rækker Mølle prisen 
 
 
1. Købmandsparret Ida og Henning Søndergaard for deres store arbejde for og med udvidelsen af 

Købmandsgården. En udvidelse på næsten 50 % samt nyt indgangsparti og energibesparende tiltag. 
Flot arbejde og tak for indsatsen. Håber at det bærer frugt. 

 
 

2. Chr. Sørensen, Christian er aktiv mange steder, der kan nævnes Firkløverweekend, revy, 
arbejdsdage på Rk. Mølle skolen, som \"aktiesælger\" ifbm udvidelse af Købmandsgården m.m. 
Christian kender ikke ordet nej, hvis han bliver bedt om en hjælpende hånd til gavn for Firkløveret 

 
3. Thomas Horacek for at have sat gang i bryggeriet og forpagtningen af restauranten. Det er dejligt at 

se ny aktivitet i bryghuset, som for eksempel Oktoberfest. 
 

4. Halbestyrelsen og Margit og Kurt for en flot renovering og god drift af hallen. Deres initiativ har gjort 
hallen meget mere indbydende med lyst og moderne design kombineret med energibesparende 
tiltag. 

 
5. Sommerskolen for et godt og varieret tilbud til områdets børn arrangeret at frivillige i sommerferien. 

De frivillige voksne yder en stor indsats for at børnene kan prøve en række nye og spændende 
aktiviteter i en uge. 

 
6. Olav Tylvad Han har deltaget i mange ting. Olav siger aldrig nej har altid en hjælpende hånd klar. 
      Han har ydet en stor indsats til ude lokalet ved skolen, bestyrelse i hallen. Udarbejdelse af planer og
 tilbud af ny multibane. Det er sådan en initiativtager vi har brug for. 

 
7. Mogens Jeppesen En Mand som er med til at forskønne Rk. Mølle med flotte ord og sange her 

tænkes der på revyen, hvor han er forgangsmand. 
 Flot indsats i skolebestyrelsen. Igen på banen i Sædding Forsamlingshus. 

 
8. Maria Tylvad er en meget aktiv person for områdets foreninger. Her skal især nævnes 

Møllegaarden, Familie & Samfund, Tingager Plejehjem, Borgerforeningen i Hanning. Hun er en 
\"blæksprutte\" som altid går til hånde hvor der er brug for hjælp. Ingen går forgæves efter hjælp, og 
Maria er meget aktiv og arbejdsom. 

 
 

9. Else og Søren Søe har begge gennem mange lagt en kolossal indsats hos KFUM spejderne i 
Rækker Mølle området. Trofast, uge efter uge på sommerlejre og på weekendture stiller de op. Else 
og Søren var ligeledes blandt initiativtagerne til det nye spejderhus midt i Rækker Mølle, som er 
blevet et fantastisk samlingssted for børn fra de 4 sogne. 

 
10. Aage Jensen. Aage har i mange år leveret en kæmpe indsats for fodbolden i området som formand 

for Hanning Boldklub og senere er han fortsat som træner og leder. Åge er altid klar når der mangles 
en hjælpende hånd. Til Firkløver weekend styrer han pølsevognen med sikker hånd også 
arbejdslørdag på skolen er han fast deltager i. En af initiativtagerne ved sammenlægningen af senior 
afdelingerne i Faster og Hanning Boldklub. God til at engagere børn og unge som trænere og 
hjælpere. 


