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Hvorfor dog dette misforhold mellem over-
skrift og billede? Blomsten ser jo bestemt 
ikke særlig skøn ud! 

Vi såede den i en lille bakke i foråret og 
satte den ved vinduet. Senere plantede vi 
den udenfor, og da vi midt på sommeren 
kom hjem fra ferie, stod den smuk og rank i 
vores have med en stor brun og gul blomst. 
Den smukkeste solsikke, jeg nogensinde har 
set, tror jeg!

Nu er den ved at være vissen og er ikke mere 
smuk som i sommer. 
Men den er fuld af frø, som har dens liv i sig. 
Og når foråret kommer, kan hundredevis af 
små solsikker gro frem i vores have på grund 
af denne ene solsikke. 
Derfor er vores solsikke virkelig den skøn-
neste blomst!

Om få uger kan vi fejre, at det dejligste lille 
barn engang blev født i Betlehem.

Flere hundrede år forinden havde profeten 
Esajas skrevet om, med hvilke øjne mange 
mennesker ville komme til at se på Jesus.  
 
”Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så 
ham, men vi brød os ikke om synet. Forag-
tet og opgivet af mennesker, en lidelsernes 
mand, kendt med sygdom, én man skjuler 
ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke 
for noget”.

Det er profetens måde at bekrive, hvordan 
mennesker så på Jesus, da han 34 år senere 
hang på et kors. 

Sidst i dette bemærkelsesværdige kapitel 53 
i Esajas Bog, står der: ”Men han bar de man-
ges synd og trådte i stedet for syndere”

Jesus led og døde for vore synders skyld. Tre 
dage senere opstod han fra graven. Derfor 
kan vi i troen på ham have evigt liv og fæl-
lesskab med den hellige Gud.

Flemming H. Møller

Den skønneste blomst
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Økonomisk støtte til børne- og ungdomsarbejdet
Menighedsrådet ønsker også i år at  yde økonomisk støtte til det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i de 4 sogne.  
Den økonomisk ansvarlige  i de forskellige klubber kan inden den 20. december sende en ansøgning til  menig-
hedsrådet. Angiv venligst klubnavn og formål samt antal medlemmer. Oplys bank reg. nr. og kontonr.  
Mail: 8775@sogn.dk

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 2267 8902 / 9736 8202
Sædding: Peder Bork Sørensen 2282 0664
Hanning: Jenny Nielsen 9735 1162, 6169 1954
Finderup: Kirsten Pahus 9736 1606 / 4078 7101

MENIGHEDSMØDE 2013 

I forbindelse med gudstjenesterne søndag den 27. 
oktober inviterede menighedsrådet efterfølgende til  
Pasta med kødsovs og salat samt menighedsmøde. 
Spisningen foregik i minihallen i Rækker Mølle.
Ca. 55 personer havde taget imod invitationen.
 
Inden spisningen blev menighedsrådet præsenteret 
og efterfølgende blev der kort orienteret om nye tiltag 
i 2013 samt planer for 2014. Regnskabet for 2012 og 
budgettet for 2013 var fremlagt på bordene til gen-
nemsyn for interresserede.
Laila Frandsen
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   IM i BØLLING & SÆDDING

Du/I er altid velkommen til vores møder.
Alle møder er kl.19.30, hvis ikke andet er skrevet.
Har du/I brug for kørsel, så kontakt Gert Thorø 
på tlf. 9736 2294

DECEMBEr
 4. Bibeltime hos Karen og Henning Holmgaard,  
  Solvangvej 4
 11. Juleafslutning  med bogsalg v/Kirsten og
  Svend hos Kirsten og Erik Villumsen
  Arnborgvej 15
 28. Julefest i Sædding missionshus.
JANuAr
 6. Bedemøde i Sædding Kirke
 7. Bedemøde hos Birgit og Gert Thorø
  Fyrstenborgvej 4
 8. Bedemøde i Sædding missionshus
 9. Bedemøde hos Birthe og Jørgen Thomsen,
  Vinkelvej 36
 20. Kredsgeneralforsamling i 
  Dejbjerg missionshus
 22. Bibeltime hos Ingeborg og Peder Sørensen,
  Slumstrupvej 13
FEBruAr
 5. Soldatervennerfest i Sædding missionshus
 12. Bibeltime hos Vera Nielsen, Vinkelvej 2
  Missionsuge
 17. Missionær Bjarne Lindgren
 18. Medvandrer Hans Jørgen Steffensen
 19. Leif Kofoed

   FAMILIE OG SAMFuND

NOVEMBEr
 26. Julehygge på rækker Møllegaarden sammen
   med strikkedamerne kl. 19.30. 
  Pakke a´ 30 kr. medbringes
JANuAr
 31. Gule ærter på rækker Møllegården kl. 18.30
  Tilmelding til Jytte 9736 8025 inden 25. januar
FEBruAr
 21. Bowling og spisning i Tarm. Tidspunkt og pris  
  oplyses ved tilmelding til: Inger 9736 8087 eller
  2062 5841 senest den 15. februar

Aktivitetskalender
   LMu i SÆDDING-ASTruP (SALMu)

Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398

DECEMBEr
 3. Leif Kofoed holder noget for os i Kollektiv
 10. Bibeltime v. Dan Hessellund
  Hos Ole og Annette Hauge, Lærkevinget 15
 17. Studie hos Inge og Kurt, Fasterlundvej 5
 24. Juleaften
 27. Sædding LM’s julefest
 28. Astrup LM’s julefest
 31. Nytårsaften
JANuAr
 7. Bedeuge i Sædding Missionshus
 14. Studie hos Helen og Axel Myhre, Egerisvej 18
 21. Møderække i Astrup Missionshus
 28. Bibeltime hos Svend og Birthe Kjeldsen,
  Dyssevænget 36
FEBruAr
 4. Lovsangsarrangementet WestSidePraise på
  Sædding Efterskole
 11. Vinterferie
 18. Bibeltime hos Tove og Bjarne Mogensen,
  Egerisvej 8 
 25. Indsamlingsaften i Astrup Missionshus

   KFuM&KFuK voksen- og familiearbejdet

Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
 
NOVEMBEr
 26. Bibeltime. Vita og Hans
DECEMBEr 
 10. Vi synger Julen ind hos Bente og Ove rix
 15. Juletræshentning/kaffe mm. 
  hos Jens og Gitte. Tidspunkt følger senere
 28. Juletræsfest i Sædding Missionshus med
  spisning sammen med IM. Program følger
JANuAr 
 7. Bibeltime hos John og Synnøve
 14. Senioraften i rindom Kirkehus ved    
  sognepræst Steen Andreasen, Silkeborg
  Nelson Mandelas liv og betydning 
 21. Bibeltime hos Gitte og Jens Landting
 31. Fredagspasta ved Majbrith/Karsten
FEBruAr 
 4. Bibeltime hos Ingeborg og Peder Sørensen
 18. Vor egen aften hos Kirsten og Carsten
 28. Fastelavnsfest/fredagspasta 
         Arrangør Karsten/rossmary og Inge/Ove

Lørdag den 28. december er der juletræsfest i Sædding 
missionshus. Arrangementet 
begynder med fællesspisning 
kl. 18. Tilmelding kan ske til 
Elsebeth og Niels Pedersen 
på tlf. 2234 1687 og senest 
den 18. december.
Vi spiser, danser om juletræ, 
julehygger og ser, hvad der 
ellers sker.
Alle er velkomne

JULETRÆSFEST
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Bølling & Sædding

   LM i SÆDDING

Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771

DECEMBEr 
 4. Bedemøde
 8. 10.30 møde v. Bent Larsen, nadver
 11. Bibelkredse
 27. Julefest v. Villy Kjeldsen / Bibelkreds 3
JANuAr 
 5. 10.30  møde v. Jørgen Enevoldsen
 6. 19.30 bedemøde i Sædding Kirke
 7. 19.30 bedemøde i Missionshuset
 8. 19.30 bedemøde i Missionshuset
 19. 13.00 møde v. Bent Kjøller Hansen
  uge 4  møderække i Astrup LM
FEBruAr
 2. 10.30 møde v. Thomas Beck, nadver
 16. 13.00 møde v. Svend Erik Søndergård
  uge 8  IMs  missionsuge

LÆrKEKLuBBEN er for børn fra 0. – 3. kl.
Vi mødes hver mandag kl. 18.45 – 20.00 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.

   MINIHØJSKOLEN

Kontakt: ulla Skyttegaard
Pga. ombygningen af rækker Mølle Skolen afholdes 
arrangementerne i Sædding Forsamlingshus. Arran-
gementerne afvikles fredag formiddage.

NOVEMBEr
 22. Frisind, ved Carsten Hjorth Petersen, Hillerød
  Den røde tråd, ved Hanne Astrup og Jørgen
  Bækby, Hammershøj
DECEMBEr
 13. underholdning ved Spjald-Grønbjerg
  Musikforenings Folkemusikgruppe 
JANuAr
 10.  I det skjulte… ved Frede Agger, Skjern
 24. Det nye Kina, ved Ole Hauge, rk. Mølle
  Kristendom, socialisme og musik
  ved Frederik Madsen, Sdr. Nissum
FEBruAr
 7. Sædding og Søren Kierkegaard,
  ved Leif Kofoed, rk. Mølle
  Bundsbæk Naturpark – en lille perle,
  ved Sabine Jensen, Dejbjerg
 21. Fire generationers kvindeliv,
  ved Lisbeth Filtenborg, Gauerslund
  Fra musikkens verden,
  ved Tanna Kjær-Dona, Dejbjerg 
 
FrEDAG DEN 7. MArTS kl. 18.00 – afslutningsaften.
 Indslag ved Peter Hedegaard, Holstebro

”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

”BØrNEKLuBBEN” er for de 3 - 6 årige. 
Vi mødes onsdag eftermiddag kl. 15.30 – 
16.30. Ledere: Berit Kronborg og Anette 
Madsen. Tlf. 9736 2148

Kom og oplev Tanzania på tæt hold. Onsdag den 26/2 
2014 får vi besøg af en ægte pioner og missionær, 
Knud Elmo Knudsen fra Kipili i Tanzania.
Han har gang i mange ting: Førskoleprojekt, 
håndværkerskoler, bådklinik, evangelisation m.m.
Nyligt hjemkomne voluntører vil medvirke ved ar-
rangementet.
Mødet finder sted på Sædding efterskole kl. 19.00.
IM og LM i pastoratet, LMU, senior KFUM
og K og menighedsrådet støtter arrangementet.
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Aktivitetskalender
   IM i FINDEruP

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

DECEMBEr
 3. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
 10. Bibeltime hos Jensine og Frederik Graakjær
 17. Julehygge hos Ingrid og Jens Thomsen
  v/ Hans Særkjær (Selma Lagerløff’s legender)
 27. Juletræ i Forsamlingshuset 
  v/ Lone Langdahl kl. 19
JANuAr
 5. Hellig 3 Kongers gudstjeneste (se kirkebladet)
 6. Bedemøde hos Harald Larsen
 7. Bedemøde hos Karen Hansen
 8. Bedemøde hos LM i missionshuset
 9. Bedemøde hos Inger og Jakob Thomsen
 10. Bedemøde hos Anette og robert Damgaard   
  LM er inviteret
 17. Familieaften i Forsamlingshuset kl. 18
  v/ Brian Thorø
 21. Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj
 31. Bibelkursus i LM’s missionshus, se under LM
FEBruAr
 1. Bibelkursus i LMs missionshus, se under LM
 4. Bibeltime hos Inger Marie og 
  Peder Kristian Kyndesen
 11. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen
  Møderække i Forsamlingshuset
 18. Peder-Henning Søderstjerna, Lønborg
 19. Bjarne Lindgren, ringkøbing
 20. Bjarne Lindgren, ringkøbing
  På Sædding Efterskole:
 21. Bjarne Lindgren/Flekkerøgutterne
 22. Kl. 14 Sangeftermiddag sammen med
  Flekkerøygutterne. Andagt v/Tor Svein Langås
 22. ragnar ringvoll/Flekkerøgutterne

   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

DECEMBEr
 5. Samtalemøde hos Erik Nielsen
 12. Møde v/Svend Taulborg, Struer
 28. Julefest v/Hanne Pedersen, Herborg
JANuAr
 6.  - 9. Bedeuge
 17. Kl. 18. Familieaften i Finderup Forsamlingshus
  v/Brian Thorø, Vorgod. Fællesspisning. 
  Tilmelding: iboel@thomsen.mail.dk/97361029
 23. Samtalemøde hos Anne Marie og 
  Bent Søndergård
 30. Møde v/Medvandrer Hans Jørgen Steffensen
FEBruAr
 6. Samtalemøde hos Anna Laursen
 18. Møde i Finderup Forsamlingshus 
  v/Peder-Henning Søderstjerna, Lønborg
 19. Møde i Finderup Forsamlingshus 
  v/Bjarne Lindgren, ringkøbing
 20. Møde i Finderup Forsamlingshus 
  v/Bjarne Lindgren, ringkøbing
 21. Bjarne Lindgren/Flekkerøgutterne
 22. Kl. 14 Sangeftermiddag sammen med
  Flekkerøygutterne. Andagt v/Tor Svein Langås
 22. ragnar ringvoll/Flekkerøgutterne

   FINDEruP PENSIONISTFOrENING

Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset.
Alle er velkomne!

NOVEMBEr
 19. Steen Espersen fortæller om hedebønder og
  hedopdyrkning 
DECEMBEr
 3. Spillemændene fra Videbæk spiller og synger
  sammen med os
JANuAr
 14. Frede Agger fortæller
FEBruAr
 4.  Bertel Jensen, Troldhede vil fortælle om
  brunkullejerne
 25. Svend Erik Larsen underholder med sang 
  og musik

   BEDEMØDEr I FINDEruP

Alle er hjertelig velkommen!
Møderne starter kl. 20

DECEMBEr
 4. Hos Ingrid og Jens Thomsen
 18. Hos Karen Hansen
JANuAr
 15. Hos Harald Larsen
 29. Hos Ingrid og Jens Thomsen
FEBruAr
 12. Hos Karen Hansen
 26. Hos Harald Larsen

FINDEruP JuNIOrKLuB 
er for børn i 4. - 6. klasse. Vi mødes hver mandag i 
”Kernehuset“, Fårborgvej 2, fra 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
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Hanning & Finderup
   LM FINDEruP

Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30
 
DECEMBEr
 3. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen
 5. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen
 12. Møde i missionshuset v/Jens C. Schmidt
 19. Juletræspyntning/hygge hos Erik Pedersen 
  28. Julefest i missionshuset v/ Bent Larsen  
JANuAr
 7. Bedemøde i missionshuset
 8. Bedemøde i missionshuset sammen med IM
 9. Møde i missionshuset v/ John Nørlund
 10. Bedemøde hos IM
 14. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal
 16. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen
 24. Møde i missionshuset v/ Børge Haahr Nielsen
 31. Bibelkursus i missionshuset 
  v/ Ejler Nørager Andersen
FEBruAr
 1. Kl. 14 og 19.30. Bibelkursus fortsat 
 6. Kredsmøde i missionshuset med 
  sædvanlig dagsorden
 11. Bibelkreds 1 hos Tove Korsgaard
 13. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen
  uge 8. Mødeuge i IM. Se IM
 28. Møde i missionshuset v/ Jens Holm

FINDEruP BØrNEKLuB
er for alle børn fra ca. 3 - 10 år.
Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skolefe-
rierne)  kl. 15 - 16.30 i ”Kernehuset” på Fårborgvej 
2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m.
Kontaktperson:  Joan Clausen tlf. 2045 0568

Hellig Kors
Kloster

Inger Lis og Lars ulsdal har indstillet deres tje-
neste på Hellig Kors Kloster. Der er endnu ikke 
udpeget et lederpar, men har man ønske om en 
rundvisning eller et besøg i Klosterkirken kan 
man henvende sig på tlf. 9734 1142. Verner og 
Marie Kofoed Pihl har pt. ophold på Klosteret og 
varetager tjenesten.

Med udgangspunkt i Løgstrups etik forelæses:
18. januar 2014 kl. 9-11.30
Claus Thomas Nielsen
1. februar 2014 kl. 9-11.30
Professor emeritus Ole Jensen
22. februar 2014 kl. 9-11.30
Universitetslektor Klavs Birkholm
15. marts 2014 kl. 9-12.30 - Gudstjeneste/forelæsning 
Annemarie Morris medlem af etisk råd.

Sted: Skjern kirkehus, Fredensgade 9, 6900 Skjern
Pris: 75 kr. pr. gang
Tilmelding ikke nødvendig.

Vestjysk Kirkehøjskole 2014
Teologi for alle

”Etik og moral i tiden”
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1. sæson af babysalmesang er nu forbi.  9 babyer 
samt deres mødre har været tilmeldt fordelt på et 
efterårs- og forårshold. 

Vi har lyttet til og sunget salmer, vi har lavet fagter, 
danset, vugget og forsøgt at stimulere børnenes 
sanser gennem forskellige lyd- og synsindtryk.  
MEN i forhold til babyen er mor den vigtigste part, 
når det handler om at gå til babysalmesang; mors 
stemme, mors kærlige og vedholdende blik, mors 
berøring osv.

Af salmer har vi sunget flest af de gammelkendte, 
men vi har også sunget en del nye. Oftest har vi kun 
sunget 1. vers, så vi hurtigt fik dem lært udenad. 
Sangbogen, der er blevet brugt til samlingerne, har 
mødrene fået med hjem, så de kan synge videre for 
deres børn.

Alle, der har børn i alderen 3-8 mdr. er meget velkom-
ne til melde sig til den kommende sæsons hold.

FOrÅr 2014
Vi starter tirsdag den 18. februar og fortsætter frem 
til den 8. april.

EFTErÅr 2014
Vi starter tirsdag den 19. august og fortsætter frem 
til den 7. oktober.

Babysalmesangen foregår i konfirmandstuen på 
Åglimt 6b, Rækker Mølle.

Tilmelding kan ske til Anette Kjærgaard (97362640) 
og helst inden 14 dage før opstart.
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Mandagen før det traditionsrige loppemarked på Ræk-
ker Møllegaarden kørte en flok glade støttemedlemmer 
sædvanen tro til Roslev i Salling for at plukke æbler 
og pærer til loppemarkedet.

Det er blevet en god tradition med denne tur, og 19  
støttemedlemmer hyggede sig på turen. Ved ankom-
sten til Roslev nød vi den medbragt formiddagskaffe, 
og derefter fordelte Inger Dalgaard opgaverne til pluk-
ningen af de forskellige æblesorter. 
Vejret var skønt, og alle nød turen i æblegården. Efter 
plukningen blev der spist medbragt frokost ved borde, 
som ejeren af ”Roslev Frugt” havde opstillet.
På vejen hjem fik vi kaffe ved Præstbjerghøje raste-
plads og fik lasten vejet hos Dlg i Spjald

Ved loppemarkedet lørdag den 12. oktober på Mølle-
gaard gik salget godt. Såvel æbler som alle de øvrige 
sager, der blev faldbudt, fandt sig en ny ejermand. 
En rigtig god dag for de handlende og ikke mindst for 
de mange frivillige, der gør en stor indsats for  Rækker 
Møllegaardens beståen.

Foto og tekst: Hans Dalgaard

ÆBLEr OG LOPPEr
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Lørdag den 21. september mellem kl. 14 og 15 var 
vejene omkring Rækker Mølle Hallen tæt pakket 
med cyklister med rygmærker. Årsagen var et cy-
kelsponsorløb arrangeret af Rækker Mølle KFUMs 
Idræt. 
I forbindelse med sponsorløbet blev der afholdt 
træningsweekend med overnatning i hallen. Mange 
hjem i Firkløveret havde forinden dagens løb haft 
besøg af unge, som gerne ville tegne en sponsor-
kontrakt. Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med 
den positive modtagelse, de mange unge har fået. 
Jens Jakob Østergaard, der er formand for Rækker 
Mølle KFUMs Idræt, siger, at med en omsætning i 
klubben på 1,6 mill. kr. er der virkelig brug for ind-
tægterne fra cykelsponsorløbet. Det var på dagen 
endnu uvist, hvor mange penge der er blevet cyklet 
ind til klubben; men man håber på et beløb omkring 
75.000 kr. 
Selv om vinden var imod de mange cyklister, blev 
der gået til den med godt humør. 63 voksne cyklede 
på den store bane og 9 små på den korte bane på 
parkeringspladsen. 26 stillede op til løb/gang på en 
1-km bane.
JH
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Øverste række: Mike Degn Hansen, Flemming Toustrup Boel, Nichlas van Tol Brølling, Jonas Hedegaard, Christian 
Nørgaard Henning, Nicklas Kristensen, Samantha Egsgaard Breth Hansen, Jeppe Ernborg Skot-Hansen
Nederste række: Niels Tang Tylvad, Jonas Askjær-Jørgensen, Martin Fromberg Hansen, Christian Koldtoft Rix, 
Mads Tylvad, Maria Nedergaard Hindbo, Mathias Lyhne Kyed Jensen

Øverste række: Cecilie Landting Falkesgaard Hansen, Nikolai Nielsen, Mathilde Edsen-Johansen Nonbo, Lizette 
Midtiby, Josefine Christensen, Cecilie Kristine Stahl Søvang, Mads Dammark Nielsen 
Nederste række: Jacob Tylvad, Carina Guldberg Lauridsen, Rikke Korsholm Bendtsen, Liane Skovholm Plauborg, 
Nanna Tylvad, Hans-Peder Gørtz Andersen, Benjamin Kjærgaard
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Den 22. oktober inviterede Skjernkredsen til soldater-
vennestævne i missionshuset i Skjern. Salen var fyldt 
til bristepunktet med venner fra hele kredsen. Henning 
Holmgaard, der er kredsformand, indledte mødet med 
en særlig velkomst til alle og med et bibelvers fra 1. Joh 
1,1-4. Henning pegede på, at soldatermissionens opgave 
er at skabe hjem for soldaterne, og fra det hjem skal 
livets ord også rækkes til dem. Henning Holmgaard bød 
efterfølgende velkommen til Kirsten og Alex Pedersen fra 
Strarup, der i to omgange har været soldaterhjemsledere 
på KFUMs soldaterhjem i Camp Bastian i Afghanistan. 
Efter en kort indledning over vers fra Matt. kap. 18 om 
”Den største i himmeriget” forsatte Alex med at fortælle 
og vise billeder fra soldaterhjemmet i Camp Bastian. Alex 
fortalte indledningsvis om Afghanistans nyere politiske 
historie. Landet har 29. mill. indbyggere og er 15 gange 
større end Danmark. Gennemsnitslevealderen er 44 år 
og 63% af befolkningen er under 18 år. Alex karakterise-
rede afghanerne som et venligt folkefærd. Et spændende 
indblik fik deltagerne i livet på Camp Bastion. Opgaven 
som soldaterhjemsledere består først og fremmest i at 
tilbyde de udsendte soldater en hjemlig ramme. Det gør 
man ved at servere kaffe og kage og tilbyde rum til hyg-
gesnak og andagt. Der bliver serveret meget kaffe på 
soldaterhjemmet, der består af et par store containere 
med en overdækket terrasse.  Det er meget varm i det 
ørkenområde, hvor lejren ligger, så derfor er terrassen det 
sted, man helst opholder sig. 
1200 kopper kaffe serveres der hver dag i ugen og altid 
med friskbagt kage til. Om søndagen serveres der dansk 

morgenmad. Det er et hit blandt de 287 udsendte, ligesom 
lagkagebanko og servering af lagkage i forbindelse med 
fødselsdage er det. Familie og venner til udsendte kan 
via internettet bestille en lagkage, der så bliver serveret 
på dagen for netop deres soldat.
Under kaffen blev der solgt lodder til et amerikansk lotteri. 
Som vanligt havde handlende og privatpersoner været 
rundhåndede med gevinster.  
Soldaterhjemsleder i Borris, Kurt Benthin Nielsen sluttede 
aftenen med glimt fra en Israel-tur. Turen havde gjort stort 
indtryk på ham. Han havde bl.a. truffet Tass Saada, der 
var snigskytte for Arafat, men nu er konverteret fra islam 
til kristendom.
En berigende aften om livet i Camp Bastian. For tiden er 
det Judy Jochumsen og Selma Schou, der er soldater-
hjemsledere i Camp Bastian. Selma Schou er datter af 
Harry Jensen i Hanning. Når hun ikke er soldaterhjems-
leder, er hun ansat på Felix-rejser. JH
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Igen i år kunne udvalget for Firkløverweekenden 
præsentere et flot resultat. Firkløverweekenden, der 
afholdtes i slutningen af august, har til formål at støtte 
lokale initiativer. I år kunne der uddeles 75.000 kr. 

Det skete på Rækker Møllegaarden fredag den 25. 
oktober. Firkløverudvalget, der består af: Jon Hansen 
- Hanning, Jacob Sunesen - RK. Mølle, Allan Skov-
gaard - Sædding, Thomas Holmgaard – Rk. Mølle, 
Thomas Rabek – Finderup, Heidi Wøldike – Finderup 
og Ejnar Tylvad – Sædding, havde blandt de mange 
ansøgere valgt at støtte 9 initiativer. 

Ejnar Tylvad bød velkommen og understregede, at 
grunden til, at der kunne uddeles 75.000 kroner, ikke 
mindst skyldes de 52 velvillige sponsorer og de over 
100 frivillige, som får Firkløverweekenden til at blive 
en fornøjelig weekend for alle aldre. 

Udvalget havde besluttet at støtte følgende initiati-
ver: 
Borgerforeningen støttes med 8.000 kr. til et bo-
sætningsprojekt i samarbejde med Borris, Astrup og 
Stauning. 
Dagplejen støttes med 5.000 kr. til aktiviteter for 
børnene i hallen. 
Sædding Forsamlingshus støttes med 10.000 kr. til 
nyt gasfyr og 5.000 kr. til ny trappe. 
Børnehaven Lærkereden støttes med 7.500 kr. til 
stort modullegetøj, der både stimulerer motorikken 
og kreativiteten 
Kroket støttes med 5.000 kr. til en plænetraktor 
4H-madskole støttes med 5.000 kr. til inspirerende 
madskole for børn 
Hanning Boldklub støttes med 5.000 kr. til en ny 
kridtmaskine 
rækker Mølle Købmand støttes med 25.000 kr. til 
inventar i butikken i forbindelse med opstart af den 
Foreningen Kierkegaard i Jylland støttes med 5.000 
kr. til det store arrangement i forbindelse med fejringen 
af 200 året for Kierkegaards fødsel 

Efter uddelingen af de mange støttekroner sluttede 
Ejnar Tylvad med at udrykke håb om, at de mange 
initiativer fortsat ville medvirke til, at Firkløversognene 
forsat vil være et attraktivt sted at bo og med et højt 
aktivitetsniveau. JH

Købmanden i
rækker Mølle

Forsamlingshuset

Hanning Boldklub

Lærkereden

4H-madskole

Dagplejer

Borgerforeningen

Kroket
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B
ølling og Sæ

dding

Gudstjenestelisten
Peder Høy Kristensen

November Bølling Sædding November Hanning Finderup 
17. 25. s. e. trin. 10.30 ingen 17. 25. s. e. trin. ingen 9.00
24. S. s. i kirkeåret ingen 9.00 24. S. s. i kirkeåret 10.30 10.30
December Bølling Sædding December            Hanning Finderup
  1. 1. s. i advent 16.00 19.30   1. 1. s. i advent 14.00 ingen
  8. 2. s. i advent ingen 14.00   8. 2. s. i advent Ingen 9.00
15. 3. s. i advent 9.00 ingen 15. 3. s. i advent 10.30 19.00
22. 4. s. i advent ingen 9.00 22. 4. s. i advent Ingen 10.30
24. Juleaften 14.00 15.30 24. Juleaften 15.30 14.00
25. Juledag 10.30 Ingen 25. Juledag 9.00 Ingen
26. 2. juledag ingen 9.00 26. 2. juledag ingen 14.00
29. Julesøndag 9.00 ingen 29. Julesøndag 10.30 Ingen
Januar Bølling Sædding Januar Hanning Finderup
  1. Nytårsdag ingen 14.00   1. Nytårsdag ingen 10.30
  5. H. 3. k. søndag 9.00 Ingen   5. H. 3. k. søndag 10.30 14.00
12. 1. s.e.h.3.k. ingen 10.30 12. 1. s.e.h.3.k. 9.00 Ingen
19. 2. s.e.h.3.k. 9.00 9.00 19. 2. s.e.h.3.k. ingen 10.30
26. 3. s.e.h.3.k. 10.30 ingen 26. 3. s.e.h.3.k. 9.00 Ingen
Februar Bølling Sædding Febbruar Hanning Finderup
  2. 4. s.e.h.3.k. ingen 9.00    2. 4. s.e.h.3.k. 10.30 9.00
  9. S.e.h.3.k. 9.00 ingen   9. S.e.h.3.k. ingen 10.30
16. Septuagesima ingen 10.30 16. Septuagesima 9.00 Ingen
23. Seksagesima 9.00 ingen 23. Seksagesima ingen 14.00

Søndag den 24. november 
kl. 10.30 holdes afslutnings-
gudstjeneste i Hanning kirke 
for minikonfirmanderne. 
Gudstjenesten er for alle. 
Kom og giv minikonfirman-
derne en god afslutning på 
minikonfirmandforberedel-
sen.

1. december kl. 19.30 synges 
julen ind i Sædding kirke. Sæd-
ding Efterskole medvirker med 
”De 9 læsninger” og musik.

Julen synges indDen 1. december holdes der ad-
ventsgudstjeneste i Hanning kirke 
kl. 14. Derefter er der fakkeltog til 
Hanning, hvor juletræet tændes, 
og julen synges ind. Efterfølgende 
er der kaffe i Missionshuset. Alle 
er velkommne. Menighedsrådet 
og Borgerforeningen.

Den 1. december holdes der ad-
ventsgudstjeneste i Bølling kirke 
kl. 16. Derefter er der fakkeltog 
til torvet, hvor juletræet tændes. 
Efterfølgende er der spisning i for-
samlingshuset. Alle er velkomne. 
Menighedsrådet og Borgerforenin-
gen. Kirkekoret medvirker!
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FAMILIEGuDSTJENESTE

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

F

Torsdag den 12/12 - Kirke-
korets Julekoncert med de 9 
læsninger i Hanning kirke kl. 
19.30.

Julen synges ind

Flemming H. Møller

Gideonit

A

A

Det danske Bibelselskab

Folkekirens nødhjælp
Syrien

BDM
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Gudstjenestelisten
November Bølling Sædding November Hanning Finderup 
17. 25. s. e. trin. 10.30 ingen 17. 25. s. e. trin. ingen 9.00
24. S. s. i kirkeåret ingen 9.00 24. S. s. i kirkeåret 10.30 10.30
December Bølling Sædding December            Hanning Finderup
  1. 1. s. i advent 16.00 19.30   1. 1. s. i advent 14.00 ingen
  8. 2. s. i advent ingen 14.00   8. 2. s. i advent Ingen 9.00
15. 3. s. i advent 9.00 ingen 15. 3. s. i advent 10.30 19.00
22. 4. s. i advent ingen 9.00 22. 4. s. i advent Ingen 10.30
24. Juleaften 14.00 15.30 24. Juleaften 15.30 14.00
25. Juledag 10.30 Ingen 25. Juledag 9.00 Ingen
26. 2. juledag ingen 9.00 26. 2. juledag ingen 14.00
29. Julesøndag 9.00 ingen 29. Julesøndag 10.30 Ingen
Januar Bølling Sædding Januar Hanning Finderup
  1. Nytårsdag ingen 14.00   1. Nytårsdag ingen 10.30
  5. H. 3. k. søndag 9.00 Ingen   5. H. 3. k. søndag 10.30 14.00
12. 1. s.e.h.3.k. ingen 10.30 12. 1. s.e.h.3.k. 9.00 Ingen
19. 2. s.e.h.3.k. 9.00 9.00 19. 2. s.e.h.3.k. ingen 10.30
26. 3. s.e.h.3.k. 10.30 ingen 26. 3. s.e.h.3.k. 9.00 Ingen
Februar Bølling Sædding Febbruar Hanning Finderup
  2. 4. s.e.h.3.k. ingen 9.00    2. 4. s.e.h.3.k. 10.30 9.00
  9. S.e.h.3.k. 9.00 ingen   9. S.e.h.3.k. ingen 10.30
16. Septuagesima ingen 10.30 16. Septuagesima 9.00 Ingen
23. Seksagesima 9.00 ingen 23. Seksagesima ingen 14.00

Julen synges ind Søndag den 15. december kl. 19.00 i Fin-
derup Kirke.
Juniorklubben medvirker med Luciaoptrin.
Efter Gudstjenesten serveres der gløgg og 
godter i Kernehuset.
Slut op om dette arrangement. Kirken er 
trængt og behøver dit engagement for at 
overleve lokalt!
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Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. Møller

Flemming H. MøllerF

Den 5. januar holdes der 
hellig 3 kongers gudstjeneste 
i Finderup kirke kl. 14. 
Efterfølgende er der kaffe 
i Forsamlingshuset, hvor 
overlæge Knud Aage Møller 
fortæller om et missionsar-
bejde i Indien.

Mandag den 6. januar 2014 kl. 19.30 indbydes 
der til at begynde Evangelisk Alliances Bede-
uge i Sædding kirke. Hører du til i den beden-
de flok, er kirken et godt sted at begynde!

Bedeugegudstjeneste

Julen synges ind

Gideonit

Det danske Bibelselskab

Folkekirens nødhjælp
Syrien

BDM
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Pilgrimsvandring fra Sædding til Hanning kirke

Efter at det havde regnet om formiddagen, var det 
blevet en dejlig skøn sensommeraften. Fredag den 30. 
august om aftenen havde 30-35 personer valgt at sætte 
hinanden stævne ved Sædding kirke. 
Sognepræst Flemming Harpøth Møller gav en kort 
introduktion og et oplæg til vandringen. 
Temaet var de 7 inspirationsord: 
Langsomhed - frihed - enkelthed - bekymringsløshed - 
stilhed - fællesskab - åndelighed. 

Stærke ord i en verden, hvor alting forandrer sig i et 
hastigt tempo - nogle gange lidt for hurtigt! 
Der blev også givet nogle salmer, der kunne mediteres 
over, medens man vandrede. 
Vandrerne blev opfodret til at gå langsomt, og man 
kunne gøre det enkeltvis eller i små grupper, hvor man 
kunne samtale om mere dybsindige ting – endelig ikke 
kornpriser eller nyt køkken!! 

Efter en veloverstået tur afsluttedes aftenen i Hanning 
kirke med pilgrimsgudstjeneste, hvor levende lys var det 
eneste, der oplyste teksten i salmebogen.
Organisten havde fået fri, men med Flemmings flotte og 
kraftfulde stemme… ja så var det ingen sag at synge 
rummet op!

Efter en rigtig dejlig og stemningsfuld gudstjeneste var 
der pilgrimskaffe i skæret fra kirkens udendørslampe. 

Tekst og billede af Jens Landting Falkesgaard Hansen

Pilgrimsvandring
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Liggende fra venstre: Lauge Tang Tylvad, Nicolai Søgaard Bredtoft, Sebastian Van Tol Brølling 
Midterrækken fra venstre : Laura Hvid Refstrup, Mathilde Stærmose Hansen, Sofie Søndergaard Dransfeldt 
Bagerst fra venstre: Simon Hvergel, Jakob Alexander Nielsen, Thomas Dahlmann Nielsen, Oskar Bæk Ander-
sen, Magnus Egsgaard Breth Hansen

Minikonfirmanderne 2013
Kort efter skolestarten i sensommeren begyndte undervisningen af minikonfirmandholdet 2013. I år er 3.klasse på 
Rækker Mølle Skolen lille, og derfor var det også en mindre flok, der troppede op i konfirmandlokalet i præsteboligen 
sidst i august. Siden da har vi hver tirsdag efter skoletid samledes for at synge, høre bibelhistorie og klippe og klistre. 
Og selvfølgelig får vi også saft og kage.
Sidst i oktober var vi på besøg i Hanning Kirke, hvor vi hørte om, hvad der skete den sidste aften, Jesus var sam-
men med sine disciple før sin død. Og så var vi en tur oppe i kirketårnet for at se udsigten heroppefra, og for at høre 
klokkerne ringe på tæt hold.
Minikonfirmandholdet 2013 er et super-godt hold med masser af energi og lyst til at synge og høre fra Bibelen. Og vi 
ledere håber meget, at der også de kommende år -når den store skolereform træder i kraft - bliver plads i børnenes 
uge til at komme til minikonfirmand.

Flemming H. Møller, sognepræst
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Søndag den 22. september blev der fejret høst- og 
takkegudstjeneste i Sædding kirke. Der var ikke den 
store tilslutning af børn, men de, der deltog, så ud 
til at gå op i takken og lovprisningen til Gud for det 
daglige brød.
Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet på 
sandwish, sodavand og kaffe.
Der blev holdt takke og høstgudstjenester i alle fire 
kirker, og der blev indsamlet et høstoffer alle steder. 
Høstofferet i de fire kirker blev:
Bølling kr. 1.450,-
Hanning kr. 5.250,-
Sædding kr. 2.482,-
Finderup kr. 6.854,-
En del var ”øremærket” til bestemte formål. Resten kr. 
10.636,- er blevet fordelt af menighedsrådet. 
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Søndag d.29.september blev der fejret høst- og tak-
kegudstjeneste i en propfyldt Hanning Kirke. Thomas 
Larsen havde pyntet kirken smukt op med blomster 
og grene, så de bedste rammer var sat til en festlig 
gudstjeneste. Ved gudstjenestens begyndelse spil-
lede organist, Anette Kjærgaard til sangen ”Nu går 
vi glad vor kirkegang”, mens ca. 30 spejdere og 
også andre børn fra sognet sammen med præsten 
gik i procession ind i kirken. I hænder og favn havde 
børnene majs, sukkerroer, frugter og bær, som de 
placerede på nadverskranken ved alteret. Ind- og 

udgangsbønnerne stod årets minikonfirmander for, 
ligesom de også sang to sange for menigheden. Søn-
dagens tekst fra Bibelen handlede om, dengang Jesus 
spurgte nogle mennesker om, hvem de mente, Kristus 
er og hvis søn, han er. Imidlertid er det vigtigere for os, 
hvad vi mener om Jesus, og det var der rigtig mange i 
kirken, der havde gode svar på. Dem ”afleverede” de så 
i mikrofonen, som præsten gik rundt i kirken med – en 
mikrofon, som ved nærmere eftersyn viste sig at være 
en gul majskolbe! Sidst i gudstjenesten blev der samlet 
mange tusind kroner ind til flere forskelige gode - både 
lokale og landsdækkende – formål. Det var menighe-
dens måde, at udtrykke deres tak til Gud på – ud over 
tilbedelsen og lovsangen til ham ved gudstjenesten. 
Flemming H. Møller, sognepræst
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Lørdag den 26. oktober åbnede Clausager Kunstvirke dørene for deres juleudstilling med en fernisering. Kunstneren, 
Bodil Lund fra Ry var udvalgt til at udstille. Min erfaring med god kunst er, at den kræver en god ramme for at komme til 
sin ret - og Clausager Kunstvirke er netop det sted i lokalområdet, der kan tilbyde det. Det kan vi være stolte over. 

Lotte Hvid har været sikker i sin smag ved netop at genvælge Bodil Lund som udstiller. Bodil Lund har tidligere prydet 
Clausager Kunstvirke, og det er bestemt et godt valg at lade hendes nyere værker ophænge. Hun har noget at byde 
ind med. 

Lotte Hvid bød de alt for få fremmødte velkommen med ønsket om, at det måtte blive en god december for Clausager 
Kunstvirke. Herefter fik kunstneren ordet. Hun opridsede sin baggrund. Det er altid rart at høre, at der er smerte og 
offer bag kunsten. Det er der, når det handler om Bodil Lunds kunst. I år 2002 valgte hun helt at hellige sig kunstens 
usikre vej. 
Ved ferniseringen udtrykte hun sin glæde over atter at kunne udstille på Clausager kunstvirke. Hun iklædte glæden 
ordene: ”At her er stor ånd!”. Det kunne hos referenten selvsagt ikke føre til andet end en reference til Søren Kierkega-
ard. Da han i 1840 besøgte sognet, gav han sin sansning af stedet ordene: ”Det er skikket til at opfostre stor ånd.” 
Selv om vinden pt. blæser med lavere styrke, glæder det mig, at en kunstner har fået givet så fornem en sansning af 
vores egn. Her er der noget at leve op til! Derfor er det tid til et besøg på Clausager. 

På referentens spørgsmål til Bodil om, hvorvidt der er en religiøs dimension i hendes kunst, svarede hun: At en del 
af hendes billeder henter inspiration i påskens budskab. Som jeg ser og læser Bodils kunst er den, som al god kunst 
en dør og et vindue til en åndelig dimension, vi har gavn af at komme i berøring med. 

Ud over Bodils kunst kunne man også se taskekunst af Elsebeth Mølgård, Agnethe Fjord og Magny Svoldgaard Niel-
sen. I øvrigt fik referenten en god oplevelse med kunstnerens samlever - tidligere læge, Hans Peter Grønne. 
Han er åndelig set optaget af Haiku, der er en japansk lyrikform med strenge formkriterier. Efter en samtale med 
præsten formede han følgende digt: 
Tankevækkende!/ Tænke-Tanken - tænker/ Tanker vækker - TAK./ Tak vækker tanker./ Tanker tænketank og TAK 
vækker TÆNKER! 

En flot fernisering med indhold, som mange med en forståelse for, at det æstetiske og det kristelige ikke er en mod-
sigelse, burde have sluttet op om. Fat mod! Du kan nå det endnu. Se november og decembers program på: www.
rkmolle.dk på banneret for Clausager
JH
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Finderup Efterskoles 10 års fødselsdag

Fredag den 13. september var flaget til tops på Finderup 
Efterskole. Anledningen var, at skolen kunne fejre 10 
års fødselsdag. Der var sendt invitationer ud til nær og 
fjern. Naboerne i byen var inviteret, og naturligvis havde 
nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer også 
fået et praj om, at de var velkomne. Blandt gæsterne 
sås også tidligere lærere og et par skoleledere fra na-
boefterskolerne. Fødselsdagsfesten begyndte under 
blå himmel med fodboldkampe mellem bestyrelsen og 
lærerne, eleverne mod bestyrelsen og endelig en kamp 
mellem lærerne og eleverne. Alle kampe blev naturligvis 
afviklet på den nyopførte bane ved Finderup Bypark. Efter 
kampene samledes fødselsdagsgæster i skolens hal, hvor 
skoleleder Karen Bastrup bød velkommen med et vers af 
Jens Sejer Andersen. 
Når du åbner din hånd, 
ser du synlige spor af usynlige bånd. 
Du har fat i et stykke 
af dit medmen´skes lykke. 
Det kan føles som fnug eller veje et ton: 
Det er lagt i din hånd. 

Karen Bastrup fortalte i øvrigt, at hun blot havde været 
skolens leder i ét af skolens ti år, og derfor var hun glad 
for at kunne byde skolens lederpar fra de første 9 år vel-
kommen. Oluf og Trine Therkildsen var synligt glade for 
at gense gamle elever og bestyrelsesmedlemmer. Man 
havde bedt Oluf om at være toastmaster, og som det 
første i den rolle indbød han gæsterne til sang og stort 
fødselsdagskaffebord. 

Efter kaffebordet fulgte et righoldigt program. Skolens 
medarbejdere fremførte en fødselsdagssang skrevet over 
Arne Andreasens sang: ”Sommeren gik så sin skæve 
gang”. Herefter fremførte skolens musik- og dramaelever 
et nummer af Nephew, ”Hjertestarter”. Efter en fælles-
sang blev der vist en mega sej film, om hverdagslivet på 
Finderup Efterskole - produceret af en elev! 

Efterfølgende indledtes talerækken. Bent Dyrvig, der er 

skolens bestyrelsesformand, tog i sin tale fat om skolens 
start for 10 år siden og glædede sig over det store enga-
gement, bestyrelsen siden havde mødt fra ”de tre ben”, 
skolen hviler på: KFUM/K, Y’smen og Skolekredsen – et 
engagement, der ikke fornægter sig. Blot 10 år efter star-
ten er Finderup Efterskole en veletableret skole med 54 
elever og 27 medarbejdere. Bent Dyrvig takkede også 
medarbejderne for deres fødselsdagsgave – en hjælp til 
en bedre og mere fornem skiltning. Man forestiller sig en 
granitsøjle ved skolens indgang. 

Efter Bent Dyrvigs tale, fik skolens første formand, Lisbeth 
Saugmann ordet. Hun tog udgangspunkt i, hvordan et barn 
på 10 år er og glædede sig over både den selvstændighed 
og søgen, et barn på det alderstrin har. ”Man regner nu 
med Finderup Efterskole i søskendeflokken af efterskoler 
i området, fastslog en stolt Lisbeth. 

Skolens naboer havde samlet ind til en fødselsgave, som 
blev overrakt med gode hilsner af skolens nærmeste nabo, 
Lisbeth Ilsø. Hun lod naboernes gave følge af en sokkel-
sten og pegede dermed på, at skolens i sit virke har været 
med til at give eleverne et godt fundament i livet. 
Jens Christian Meldgaard, der er sognepræst i Vadum, 

Finderup Efterskoles 
10 års fødselsdag
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og som var en af idémændene og initiativtagerne til Fin-
derup Efterskole glædede sig i sin tale over resultatet og 
mindede om, at liv kun er liv, hvis der er nogen, der vil 
tage imod det. 

Bente Graakjær, der er medlem af Efterskolens besty-
relse, trak en tråd langt bagud. Hun mindedes skolen, da 
den var hendes barmdomsskole og med en pædagogik, 
hvor en tur i skammekrogen hørte til daglig-dagen. For 
mange gav det ar på sjælen. I 1971 lukkede skolen, og 
hendes far, Peder Graakjær købte den. I 25 år blev den 
rammen om virksomheden: ”Anne Maries konfektion”. 
Bente mindedes skolens svære fødsel og glædede sig 
over den særlige Finderup Efterskole-ånd, hvor ”man 
holder af og holder ud”. Til slut bragte Bente et par citater 
fra skolens ugebrev. 

Talerækken blev afsluttet 
af Bent Kokholm, som 
repræsenterede Y’smen. 
Dagens toastmaster, Oluf 
Therkildsen afrundede 
den bevægende fødsels-
dagsfest. 
Stort tillykke med 10 års 
fødselsdagen. JH

Lisbeth 
Ilsø

Bente 
Graakjær

Lisbeth 
Saugmann

Bent 
Dyrvig

Oluf Therkildsen
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Så er forberedelserne til revyen i 2014 i gang. Alle-
rede nu vil revyudvalget indkalde foreninger til at få 
del i revyens overskud. Har I et spændende projekt, 
der kræver en økonomisk håndsrækning, så kan I 
allerede nu sende en ansøgning. Klik forbi Rækker 
Mølleportalen på www.rkmolle.dk og se, hvordan du 
gør. Sidste frist er allerede den 15. november.
Du kan løbende holde dig orienteret om revyforbere-
delserne gennem små videoklip på Portalen!

revyen 2014
- så behøver du kun at handle et sted!
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24.08.2013 Sædding Kirke: Nina Hove Ulriksen
og Peter Hove Ulriksen

07.09.2013 Hanning Kirke: Lisbeth Mielec Møller og 
Henning Møller Jensen

07.09.2013 Hanning Kirke: Janni Hyldgaard Danielsen 
og Anker Hyldgaard Danielsen

Dødsfald/Begravelser
 

09.10.2013 Kristian Danielsen
Videbæk/Finderup kirkegård

21.10.2013 Ketty Alvilde Christoffersen
Hadsun/Bølling kirkegård

Nu er livet gemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håbet er tændt i savn og sorg.
Ingen er glemt af Gud.
DDS 550 vers 1
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18.08.2013 Bølling Kirke:  Ida Fæster Kjærsgaard 
Majbritt Fæster Andersen og Martin Kjærsgaard

20.10.2013 Finderup Kirke: Storm Reinhold Juhl Backen-
haus. Debbie Dagmar Juhl og Denni Backenhaus

20.10.2013 Sædding Kirke: Anna Skovholm Kronborg
Berit Skovholm Kronborg og Anders Kronborg

06.10.2013 Finderup Kirke: Agnes Overgaard Ellesen
Charlotte og Andreas Overgaard Ellesen
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27.10.2013 Sædding Kirke: Heidi Lillian Juhler
Cecilia Jensen og Christian Vinther Juhler

27.10.2013 Sædding Kirke: Clara Toft Brølling Rasmussen 
Anna Grete Espersen og Daniel Toft Brølling Rasmussen

27.10.2013 Bølling Kirke: Isabella Løvbjerg Gjørup 
Winnie Løvbjerg Jensen

27.10.2013 Hanning Kirke: Isabella Christensen
Anne-Mette Christensen og Hans Henrik Christensen
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Sognepræster:
Jens Kristian Holmgaard
Tlf.: 9736 8027 / 5115 8027
Mail: jkh@km.dk

Flemming Harpøth Møller
Tlf: 2131 2696
Mail: fhm@km.dk

 

Graver: Bente Rix
Tlf. 2962 7038 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen
Tlf: 2282 0664
Kirkeværge: Jens Landting 
Falkesgaard Hansen
Tlf: 9736 8726

Graver: 
Henning Holmgaard
Tlf: 2049 3278 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Anette Kjærgaard
Tlf.: 9736 2640
Kirkesanger: Se Bølling + Finderup
Kirkeværge: Karsten Gammeljord
Tlf: 2881 2726

 

Graver: Thomas Larsen
Tlf: 2931 0159 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Erik K. Nielsen
Tlf: 9735 1162
Kirkeværge: Elsebeth Houmand 
Tlf: 4051 7550

Graver: Jens Henning
Tlf: 2323 0602 (Bedst i arbejdstiden)
Organist: Henrik West
Tlf: 2990 9019
Kirkesanger: Kirsten Jensen
Tlf: 9736 1063
Kirkeværge: Jens Thomsen
Tlf: 9736 1029

Menighedsrådsformand
Laila Frandsen  
V. Finderupsvej 7, Finderup
Tlf: 2530 8977 / 9736 1197

Bølling

Sædding

Hanning

Finderup

Kirkernes hjemmeside: www.rkmolle.dk
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad er 
den 3. februar 2014. Omdeling 25.-26. februar 2014
Stof kan sendes på mail til jkh@km.dk

Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henven-
delse til sognepræsten, inden program fremsendes! 
Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

Igen i år opføres der rakker Julespil på Bundsbæk Mølle.
Der spilles den 30. november og den 1. december. Igen
den 7. og 8.. december. Alle dage kl. 12 og 14.
Der er tale om et spændende stykke, der tager udgangspunkt 
i et forordning fra 1698, der foreskriver, at øvrigheden skal 
være til stede ved dåb og begravelser ligesom øvrighedens 
fruer skal være med til fødsler i sognet. Naturligvis kommer 
rakkerbørnene også i klemme i systemet.
Ta’ en tur til Bundsbæk i julemåneden - der er rigtig hygge-
ligt.


