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ordet | ordet |

»Life´s good« (livet 
er dejligt)! Sådan står 
der på skærmen i få 
sekunder, hver gang 

vi tænder vores TV hjemme hos os. - 
Og jeg er tilbøjelig til at være enig. 

Men i samme TV ser jeg billeder, som 
viser mig en hel anden side af virke-
ligheden: ansigter på udmattede flygt-
ninge, som vandrer op gennem Europa 
på marker og motorveje, - indslag om 
VW i Tyskland og SKAT i Danmark, 
som begge er godt i gang med at ned-
bryde noget af det vigtigste som vores 
samfund bygger på, nemlig tilliden.

I går eftermiddag cyklede jeg en tur ud 
over Skjern Enge nord for Lønborg og 
under septembers blå himmel. Hvor 
var det dog ubeskriveligt smukt! 20 
minutter senere var jeg vidne til en 
fodbolddreng, der midt i en kamp lå og 
vred sig i smerte på banen.

Hvor er vores verden og vore liv dog 
fuld af kontraster! Og det gælder for os 
alle sammen, uden undtagelse. I løbet 
af ganske kort tid kan der ske ting, som 
med et får os til at opleve tilværelsen 
helt anderledes.  

Der er så meget godt og smukt i ver-
den, fordi Gud har skabt verden god og 
smuk. Der er så meget ondt i verden, 
fordi mennesket gjorde oprør mod 
Gud og mener at vide bedre en Ham. 

Livet er dejligt! Og livet er forfærdeligt 
og fyldt med smerte. Samtidigt.

Jakob Knudsen skrev engang en salme, 
hvor han beskriver sin erfaring med 

det, at leve sit liv midt i en verden fuld 
af kontraster. Han skriver: 

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

 (Den Danske Salmebog nr.754)

Jeg kan genkende mig selv i det som 
Jakob Knudsen beskriver. Jeg er glad 
for livet og jeg fryder mig over det - på 
trods af at jeg også kender til synd og 
død i mit liv. 

Jeg tror på at mit liv er i Guds gode 
hænder. Jeg tror, at jeg har med Gud at 
gøre i alle de ting, der møder mig i mit 
liv. Gud er nær hos mig. Derfor er jeg 
tryg, midt i et liv fyldt med kontraster.

Flemming H. Møller, 
sognepræst

livet er dejligt! 
Og livet er forfærdeligt 
og fyldt med smerte.

 Samtidigt.

Midt i Kontrasternes verden



dato KirKeåret bølling KirKe sædding KirKe Hanning KirKe finderup KirKe

29. 1. s.  i advent 16.00 (2) 19.30 (3) 14.00 (1) Ingen

  6. 2. s. i advent Ingen 9.00 19.30 (5) 10.30 (4)

13. 3. s. i advent 9.00 FHM a Ingen Ingen 19.00 FHM (6)

20. 3. s. i advent Ingen 9.00 10.30 Ingen

24. juleaften 15.30 FHM 14.00 14.00 FHM 15.30

25. juledag 10.30 Ingen 9.00 Ingen

26. 2. juledag Ingen 10.30 FHM Ingen 9.00 FHM

27. julesøndag 9.00 Ingen 10.30 Ingen

  1. nytårsdag Ingen 10.30 Ingen 14.00

  3. Hellig 3 konger 10.30 Ingen Ingen 9.00

  5. H3K aften Ingen Ingen 19.30 (7) Ingen

10. 1. s. e. h. 3. k. 9.00 FHM Ingen Ingen 10.30 FHM

13. bedeuge gudstj. Ingen 19.30 FHM (8) Ingen Ingen

17. S. s. e. h. 3. k. 9.00 9.00 FHM 10.30 Ingen

24. Septuagesima 14.00 FHM Ingen Ingen 9.00 FHM a

31. Seksagesima 10.30 Ingen 9.00 Ingen

  7. Fastelavn 9.00 10.30 FHM 14.00 FHM (9) 10.30

14. 1. s. i fasten Ingen 10.30 9.00 FHM 9.00

21. 2. s. i fasten 9.00 FHM Ingen 10.30 FHM Ingen

28. 3. s. i fasten Ingen 9.00 Ingen 10.30
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*)  Indsamling til Det danske bibelselskab    |   (1) adventsgudstj. i Hanning Kirke, efterflg. fakkeltog til Hanning Torv, hvor juletræet  
 tændes og julen synges ind. Derefter er der sammenkomst i Missionshuset med kaffe og æbleskiver  
(2) adventsgudstj. i bølling kirke. Derefter går vi med fakler til bølling torv hvor juletræet tændes og efterflg. inviteres der til spisning og  
 julehygge i forsamlingshuset    |   (3) julen synges ind i Sædding kirke. Sædding efterskole medvirker med »De 9 læsninger« m.m. 
(4) Indvielse af nyt altertæppe    |   (5) julekoncert med kirkekoret    |   (6) juniorklubben medv. m. Luciaoptrin og efterflg. er der gløgg  
 m.m. i Kernehuset.    |   (7) Hellig tre kongers aftengudstj. Derefter samvær i konfirmandstue og præstebolig m. glimt fra Ydre Mission
(8) aftengudstj. i forbindelse med bedeugen    |   (9) Familie- og fastelavnsgudstj. i Hanning Kirke, hvor børnene gerne må komme  
  udklædte. Derefter er der tøndeslagning på Tingager med kaffe og præmier til de bedst udklædte børn.
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set & sKet | firKløvergudstjeneste |
I forbindelse med Firkløver weekenden blev der afholdt frilufts-
gudstjeneste på festpladsen for hele pastoratet, søndag d. 30. 
august. 
På trods af ustadigt vejr holdt det tørvejr søndag morgen med 
gode forhold til for gudstjenesten. 
Mange villige hænder sørgede for opstilling af bænke, alter og 
lyd. Vores lokale kirkekor bidrog med sang til at gøre gudstje-
nesten festlig.
Gudstjenesten var godt besøgt med omkring 120 deltagere fra 
hele pastoratet. Sognepræsten var i dagens anledning iført sin 
afrikanske præstedragt. 
Efter gudstjenesten var der mulighed for at købe kaffe og rund-
stykker i teltet, hvilket mange benyttede sig af. – Tak til udvalget 
for jeres samarbejde omkring gudstjenesten.

Preben Skov Jensen

| fælles taKKe- & Høstgudstjeneste |
Søndag den 13. september blev der 
afholdt en anderledes Takke og høst-
gudstjeneste for hele pastoratet i Fin-
derup. Gudstjenesten foregik i et ma-
skinhus på Herborgvej 18 og indledtes 
med rundstykker og kaffe. Halmballer 
var sat op som vægge, bænke og alter i 
maskinhuset så det udgjorde en festlig 
kulisse for gudstjenesten. Omkring 100 
havde taget mod indbydelsen og deltog 
i gudstjenesten. Også vores spejdere 

var godt repræsenteret. Tak til jer som 
sørgede for opstilling og festlig pynt-
ning samt servering af tidlig kirkekaffe.

Søndag den 20. september afholdtes 
endnu en fælles Takke- og høstgudstje-
neste i Sædding kirke. Ved begge guds-
tjenester blev der indsamlet takke- og 
høstoffer. Se angående fordelingen af 
dette andetsteds i bladet.

Preben Skov Jensen
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| pilgriMsvandring | set & sKet

fra Hanning KirKe til bølling KirKe den 28. august

For tredje gang arrangerede sognepræst Flemming Har-
pøth Møller og menighedsrådets aktivitetsudvalg en pil-
grimsvandring. 33 vandrere startede fra pladsen ved Han-
ning kirke, hvor der var en fælles indledning og information 
om turen. Vi var under kyndig vejledning af Niels Jørgen 
Pahus og hans vandre kammerat. Der var indlagt små op-
hold undervejs, hvor der var tid, til at tænke store tanker om 
livets vandring fra fødsel til livets slutning.
Velankommet til Bølling kirke, hvor der var levende lys 
indenfor og månen skinnede udenfor, holdt Flemming en 
meget nærværende gudstjeneste. Gudstjenesten blev holdt 
»un-plugged« og med tid til ro. Flemming talte om vort 
livs pilgrimsvandring som begynder ved dåben. Det sker at 
nogle kommer væk fra »livets sti«. Da gælder det om at se 
hen på Gud, for han følger os altid i vorts livs færden. Guds-
tjenesten sluttede med pilgrimssangen: 
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.
Bagefter var der pilgrims kaffe med pålæg og boller som 
blev nydt inde i kirken.

Jens Landting (tekst & fotos)

| Høst- & taKKeoffer |
Indsamlet ved fælles høstgudstjeneste i Finderup  5.970,00 kr. 
Indsamlet ved fælles høstgudstjeneste i Sædding 1.170,00 kr. 
1.400 kr.  var øremærket til bestemte formål. Resterende beløb på 5.740,00 kr.  er blevet fordelt 
af Menighedsrådet til følgende organisationer: Møltrup optagelseshjem, Dansk Bibel Institut, 
KFUMs soldatermission, Folkekirkens Ydremissions komité og Sct. Nikolai tjenesten.



| faMilie og saMfund |
januar
29. kl. 18.30: Gule ærter på Møllegården.
 Tilmelding til Jytte 97368025 inden d. 22. januar.  

februar
23. kl. 19.00: Foredrag med Gitte Hornshøj i Aulum  
 Kultur og Fritidscenter.
 Tilmeldinmg til Maria 97362158 inden d. 1. februar.
26. kl. 18.00: Bowling og buffet i Tarm kl. 18.00.
 Tilmelding til Inger 97368087 inden d. 20. februar.

| iM i bølling & sædding |
Du/I er altid velkommen til vores møder. Alle møder 

starter kl. 19.30 hvis ikke andet er skrevet. Har du/I brug 
for kørsel så kontakt Gert Thorø tlf. 97362294.

deceMber 
  2.   Bibelkreds hos Kirsten & Erik Villumsen.
16.  Juleafslutning hos Nora & Erik Jensen - bogsalg.
28.  Juletræsfest.

januar 
11.  Bedemøde hos Vera Nielsen.
12.  Bedemøde hos Birgith & Gert Thorø.
13.  Bedemøde i missionshuset.
18.  Kredsgeneralforsamling.
27.  Generalforsamling hos Birgit & Benedikt Hindbo.

februar 
  3.  Bibelkreds hos Jytte & Thorkild Baun.
15.  Missionsuge v/ Poul J. Brølling, Hvide Sande.
16.  Missionsuge v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
17.  Missionsuge  v/ Heri Eltør, Aulum
24.  Soldatervennefest.
27.  Bibelundervisning i kredsen.

| KfuM & KfuK 
voKsen- og faMiliearbejde |

Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

deceMber
  8. Vi synger julen ind hos Bente og Ove 
20. Juletræsfældning hos Jytte og Thorkild  
 - tidspunkt følger.
28. kl. 18.00: Juletræsfest i som vi plejer.    
 Sted: Sædding Missionshus. Indbydelse følger.

januar
12.  Bibeltime hos Gitte og Jens
19. Senior M & K: Hvad siger Bibelen om fortabelse?  
 v/ Sognepræst Steen Søvndal
 Sted: Borris Missionshus kl. 19.30
22. Aktiv fredag- program følger. 
26. Bibeltime hos Inge og Ove.

februar
  5. Fredagspasta v/ Majbritt og Karsten    
 og Kirsten og Carsten.
23. Vores egen aften hos Jytte og Thorkild.

det sKer

Bølling & Sædding

| 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
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det sKer

Bølling & Sædding

| lærKeKlubben |
er for børn fra 0. – 3. kl. Vi mødes hver mandag kl. 
18.45 – 20.00 på Sædding Efterskole, (i håndarbejds-
lokalet).
Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, laver krea-
tive ting og meget andet. 
Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, tlf. 9735 4452.

| lM i sædding |

Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771

deceMber
  6.  Møde kl 13.00 ved Ole Pedersen – Nadver.
  9. Bibelkredse.
16. Bedemøde.
20.  Møde kl 10.30 ved Søren Andersen.
27. Julefest, tale ved Andreas Ibsen – Bibelkreds 1.
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| 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

| KristendoMsKursus |

På grund af manglende tilmeldinger til kri-
stendomskursus, er kurset aflyst. Men har 
du ønske om eller brug for en samtale om-
kring den kristne tro eller menneskelivet, er 
du altid velkommen til at kontakte en af dine 
sognepræster for at aftale tid og sted for en 
samtale. 
Sognepræst Flemming Harpøth Møller træffes 
på tlf. 21 31 26 96.
Sognepræst Preben Skov Jensen træffes på tlf. 
51 15 80 27.
Som sognepræster har vi tavshedspligt og du 
kan derfor regne med at fortrolige oplysnin-
ger ikke videregives.

| juleHjælp 2015 |

Familier med børn, som af én eller anden 
grund har det økonomisk vanskeligt, får mu-
lighed for at søge om et lille tilskud til julen. 
Beløbet søges via Røde Kors, i samarbejde 
med Menighedsrådet. Alle ansøgninger vil 
blive behandlet fortroligt. 
Vi henviser til annoncering i Ugeposten i no-
vember måned. 
Har du spørgsmål til ovennævnte, så kontakt 
Laila Frandsen på tlf. 25308977. 



| lMu i sædding-astrup |
Kontakt: Louise Kragh tlf. 60809408.

deceMber 
  1.  Kollektiv uge - Bibeltime v. Leif
  8.  Studie. Mødeleder: Emma. Andagt: Jakob.
 Hos: Henrik og Inga Kjærgaard, Højervej 23.
15.  Bibeltime v. Morten Vibert. Mødeleder: Louise
 Andagt: Rebekka M. Hos:  Søren og Karen Marie  
 Vestergård, Sæddingvej 21.
22.  Julehygge (bestyrelsen står for det).
27.  Julefest i Sædding (LMU hygger bagefter).
28.  Julefest med LM Astrup i Astrup Missionshus.

januar
  5.  Studie. Mødeleder: Rebekka M. Andagt: Jonas K
 Hos: Rasmus og Bente Houler, Astrupvej 1.
12.  Bedeuge med LM Sædding i Sædding Missionshus.
 Mødeleder: Rebekka M. Andagt: Marianne.
19.  Bibeltime v. Filip Osmundsen (Ungdomskonsulent  
 i LMU). Mødeleder: Marianne. Andagt: Louise
 Hos: Willy og Ingelise Kjeldsen, Solvangvej 7.
26. Møderække med LM Astrup i Astrup Missionshus
 Mødeleder: Emma. Andagt: Rebekka.

februar 
  2.   Generalforsamling i Astrup Missionshus.
 Mødeleder: Louise. Andagt: Jonas K.
  9.  Studie. Mødeleder: Rebekka M. Andagt: Emma
 Hos: Erling og Lene Larsen, Astrupvej 6.
16.  Vinterferie.
23. Bibeltime v. Mathias Mogensen Brosbøl.
 Mødeleder: Marianne. Andagt: Rebekka M.
 Hos: Carsten og Hanne Schmidt, Fasterlund 1.

| ræKKer Mølle  
MiniHøjsKole  

- sæsonen 2015-16 |
Kontakt: Ulla Skyttegaard tlf. 97362072. 
Arrangementerne afholdes i Rækker Mølle skolens sam-
lingssal på fredage formiddage. Det koster 40 kr. pr. gang.

11. december:      
•  Luciaoptog ved 5. klasse.
•  Fhv. skoleinspektør Frede Agger, Skjern.  
 Fra min bogreol.
 8. januar: 
 Historiker Jørn Buch: 1864 - Kampen om   
 Sønderjylland 1864-1920.
22. januar: 
•  Naturvejleder Søren Frederiksen, Skjern  
 Skjern Å og den grønne korridor
•  Ledende medarbejder hos Vestas i over 40 år  
 Hans Laurids Pedersen, Aadum              
 Fra køkkenmaskiner til vindmøller    
 - fantasi og virkelighed
5. februar: 
 Sygehuspræst ved Vejle Sygehus Preben Kok, Vejle. 
 Modsætninger mødes i venskab og ægteskab.   
 Hvorfor? Et svar gives ud fra kunst og folkeeventyr
19. februar: 
•   Sognepræst Torben Bramming, Ribe   
 Opgør med den moderne myte
•  Lærer Birgitte Grün Christensen, Lem
 Fortællingen om hvordan vi fik vore nationale sange
4. marts:
•  Sæsonafslutning: Højskolelærer, musikpædagog 
 Erik Sommer, Nr. Nissum.  
 Musikalsk festforedrag.

det sKer

Bølling & Sædding
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det sKer

Hanning & Finderup| 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
  4.  Adventsmøde v. Erik Ladegaard, Holstebro
 - Kl. 18 med spisning.
10.  Bibeltime v. Marie og Verner
27.  Julefest i Finderup Forsamlingshus kl. 19.00   
 v/ Hanne Pedersen, Herborg.

januar
  4.  Bedeuge
  5.  Helligtrekonger gudstjeneste kl. 19.30. Efterfølgen- 
 de samvær i præstebolig og konfirmandstue med  
 glimt fra YM.
  6.  Bedeuge.
  7.  Bedeuge.
13.  Bedegudstjeneste i Sædding kirke.
22.  Familieaften i Finderup Forsamlingshus.
28.  Bibeltime v. Ruth og Jens Axel.

februar
  4.  Møde v. Peter Rahbek. Skjern.
11.  Bibeltime v. Jenny & Erik.
23.-27. Møderække i Finderup Forsamlingshus.
27. Kredsens bibelundervisning kl. 10.00.

| 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 aktivite-
ter, spil, bibelarbejde, krea mm.

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

| finderup børneKlub |
er for alle børn fra ca. 3 - 10 år. Vi mødes hver fredag 
(med undtagelse af skoleferierne) kl. 15.15 - 16.30 i 
»Kernehuset« på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, 
synger, leger m.m.
Kontaktperson: Joan Clausen tlf. 2045 0568

| bedeMøder i finderup |
Alle er hjertelig velkommen! Møderne starter kl. 20.00

deceMber
  9.  hos Harald Larsen. 

januar
20.  hos Ingrid og Jens Thomsen

februar
  3.  hos Karen Hansen.
17.  hos Harald Larsen.

| 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
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det sKer

Hanning & Finderup

| lM finderup |
Missionshuset Holstebrovej 109a

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

deceMber
  3.  Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder.
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder.
10.  Møde i missionshuset v/ Søren Pedersen.   
17.  Pynte juletræ/julehygge hos: ??
28.  Julefest i missionshuset v/ Bent Kjøller-Hansen.

januar
   7.  Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard.
 Bibelkreds 2 hos: Lisbeth og Erik Pedersen.
12.  Bedemøde i missionshuset.
13.  Bedemøde i missionshuset sammen med IM.
14.  Missionsaften v/ Mirjam og Rolf Leinum.
15.  Bedemøde med IM hos Inger Marie og Peder  
 Kristian Kyndesen.
21.  Bibelkreds 1 hos: Ginne og Lars Henning.
 Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj Christensen. 
29.  Møde i missionshuset v/ Hans Iversen.

februar
  5.  Bibelkursus v/ Birger Reuss Schmidt.
  6.  kl. 14.00 og 19.30 Bibelkursus fortsat
11.  Kredsmøde i missionshuset med sædvanlig  
 dagsorden.
18.  Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder Christiansen.
 Bibelkreds 2 hos: Debora og Vidjai Dharampal.
Uge 8 IM møderække i forsamlingshuset.

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

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

deceMber
   1.  Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen,   
  V. Finderupvej 7. Ap. Ger. kap. 24.
  8.  Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj,   
 Herborgvej 67. Ap. Ger. kap. 25.
15.  Juleafslutning v/Preben Skov Jensen hos Kaja og  
 Alfred Nielsen, Herborgvej 55.
27. Juletræ v/ Hanne Pedersen i forsamlingshuset  
 kl. 19.00.

januar
  Hellig 3. konger gudstjeneste se kirkebladet
11.  Bedemøde hos Harald Larsen, Agertoften 30
12.  Bedemøde hos Karen Hansen, Kirkevænget 7
13.  Bedemøde hos L.M. i missionshuset
14. Bedemøde hos Samuel og Bodil Boel, Kirkevænget 1 
15.  Bedemøde hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen,  
 Herborgvej 5, L.M. inviteret.
22.  Familieaften v/ pædagog Oddmar Steinholm i  
 forsamlingshuset kl. 18.00.
26.  Bibeltime hos Sine og Frederik Gråkjær,   
 Holmgårdvej 4. Ap. Ger. kap. 26.

februar
5.-6. Bibelkursus i L.M. missionshus, se L.M.
  9.  Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen,   
 Herborgvej 10. Ap. Ger. kap. 27.
16.  Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus,   
 Herborgvej 18. Ap. Ger. kap. 28.
23-27. Møderække i forsamlingshuset
23.  v/ missionær Preben Sørensen.
24.  v/ missionær Preben Sørensen.
25.  v/ missionær Bjarne Lindgren.
26.  v/ missionær Bjarne Lindgren.
27.  Hedensted- koret har hele aftenen.
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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. 97362314

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

sædding 
Graver: Jens Henrik Risager · tlf. 2082 2247
Bedst i arbejdstiden.
Organist: Anette Kjærgaard · tlf. 9736 2640
Kirkesanger: Se Bølling / Finderup
Kirkeværge: Karsten Gammeljord · tlf. 2881 2726

Hanning 
Graver: Thomas Larsen · tlf. 2931 0159 
Bedst i arbejdstiden.
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Erik K. Nielsen · tlf. 9735 1162
Kirkeværge: Elsebeth Houmand · tlf. 4051 7550

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

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

KirKebladet · deadline

Kirkebladet udgives af Rækker Mølle pastorats menighedsråd. Ansvarsha-
vende redaktør er sognepræst Preben Skov Jensen. Kirkebladet kan også læ-
ses online på: http://rkmolle.dk/9416-1_Kirker. Deadline for indlevering af 
stof til næste kirkeblad: 14/1-2016. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk

det sKer

| lucia optrin |
Søndag den 13. december kl. 19.00 i Finderup Kirke
Juniorklubben medvirker med Lucia optrin. Efter gudstjenesten 
serveres der gløgg m.v. i Kernehuset. 

| indvielse 
af altertæppe |

For nogle år siden modtog Finderup Kirke en arv i form af penge, 
som skulle anvendes til udsmykning af kirken. Vi er meget taknem-
melige for gaven. 

Tidligere har menighedsrådet købt et el-klaver til kirken og nu har 
en kunstner vævet et altertæppe, som skal ligge på gulvet mellem 
knæfaldet og altertavlen. Tæppet vil blive indviet ved gudstjenesten 
søndag den 6. december kl. 10.30.
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dødsfald | begravelser
19.07.2015 esther Marie Midtiby, Finderup

07.08.2015 jacob Stensig, Skjern/Sædding

21.08.2015 jens Peter Lindholdt Rasmussen, Sædding/Skjern

22.08.2015 Ruth Ingrid Kristensen, Skjern

29.08.2015 Svend alfred Sørensen, astrup/Hanning

09.10.2015 Martin Lundgaard Thysen, bølling/København

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

15.08.15 Viet i Hanning Kirke:
 birgit & niels Torbøl beenfeldt

08.08.15 Viet i Hanning Kirke: 
birgitte Lindholdt Mortensen 

og Louis Fevre jørgensen

08.08.15 Velsignelse i Sædding 
Kirke: cicilia Vinther juhler og 

christian Vinther juhler

16.08.15 Døbt i Finderup Kirke: 
nicoline Vestergaard,

Forældre: Sabrina Mikkelsen 
og Lars Vestergaard

25.07.15 Viet i Sædding Kirke:
Marianne Vesterager Hansen 

og Søren Guldager Larsen,

09.08.15 Døbt i Hanning Kirke:
Signe Marie buskbjerg Larse, 

Forældre ??

01.08.15 Viet i Hanning Kirke: 
Sonja Kongensholm nielsen og 
Lars Uhrskov Tolstrup, © LbM foto

06.09.15 Døbt i Sædding Kirke:
Theon Fahnø Riis 

Forældre: jannie Fahnø Røn og 
Thomas Riis


