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Fuldt hus til minihøjskole 
på Rækker Mølle skole.
Se mere side 5.
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ordet | næring |
I kirkeåret er vi nået 
til trinitatistiden.  
Det er den længste 
del af kirkeåret og 
strækker sig fra efter 
pinse frem til ad-
vent, eller fra tidlig 

sommer til det sene efterår. De store 
højtider, jul, påske og pinse er bag os 
og foran venter en række søndage, hvis 
antal kan variere i forhold til tidlig el-
ler sen påske. I år er der 24 søndage i 
trinitatistiden, dvs. ca. et halvt år.

Denne tid er kirkens væksttid. Det 
betyder, at denne del af kirkeåret sær-
ligt handler om, at kirken, det vil sige 
menigheden, skal vokse i tro på den 
treenige Gud, som vi har fejret ved 
vinterens og forårets højtider og mær-
kedage. Her har vi lært ham at kende 
som Fader, Søn og Helligånd: 
•	 Som Faderen der har skabt os og  
 sendt sin søn for at frelse os. 
•	 Som Sønnen der blev menneske og  
 frelser for os, ved at dø på korset  
 for hele verdens synd.

•	 Som Ånden der ved troen har taget  
 bolig i os og bevarer os i en sand tro  
 til det evige liv.

Det er altså ikke en vækst der kan må-
les i antallet af kirkegængere. Det er 
en vækst i det skjulte, i hjerterne, hvor 
Ordet får lov at komme ind og virke til 
tro. Det er nemlig ved Ordet og sakra-
menterne at denne vækst sker. Derfor 
omhandler prædiketeksterne i denne 
periode Jesu virke, da han vandrede 
her på jord. 

Her kommer han til os gennem beret-
ninger, der fortæller, hvordan han, og 
dermed Gud, møder syndere og hjæl-
per dem med både timelig og evig nød. 

Fordi han ønsker at fortælle os, at så-
dan vil han også møde dig og mig: med 
hjælp i både timelig og evig nød. 

Måske tænker vi ikke så meget over 
det, men ligesom vort legeme har brug 
for daglig næring, sådan har vores tro 
det også. Samtidig er maden vi spiser 
dag efter dag ofte ens med små varia-
tioner, for at få den næring vi behøver i 
livet. Ligesådan har vi brug for at høre 
det samme igen og igen på forskellige 
måder, for at få næring til troen. 
Derfor er trinitatistiden en vigtig tid 
i kirkens liv, selvom den er uden høj-
tider. Det er nemlig i denne tid vi får 
mulighed for den stille vækst i troen, 
gennem regelmæssig at lytte til Guds 
Ord og modtage sakramenterne i me-
nighedens fællesskab. Og midt i hver-
dagens travlhed, minder det os om at 
»Der står skrevet: Mennesket skal ikke 
leve af brød alene, men af hvert ord, der 
udgår af Guds mund« (Matthæus Evan-
geliet 4,4).

Preben Skov Jensen, sognepræst

Måske tænker vi ikke så 
meget over det, men lige-
som vort legeme har brug 

for daglig næring, sådan har 
vores tro det også.
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dato Bølling KirKe sædding KirKe Hanning KirKe Finderup KirKe

  7. 1. s. e. trin. 9.00 FHM Kirkekaffe 10.30 ingen 9.00

14. 2. s. e. trin. 9.00 ingen 10.30 ingen

21. 3. s. e. trin. ingen 9.00 FHM Kirkekaffe ingen 19.30 FHM nadver

28. 4. s. e. trin. 10.30 FHM ingen 9.00 FHM ingen

  5. 5. s. e. trin. ingen 10.30 ingen 9.00 Kirkekaffe

12. 6. s. e. trin. 9.00 ingen 10.30 ingen

19. 7. s. e. trin. ingen 9.00 ingen 10.30 

26. 8. s. e. trin. 10.30 FHM ingen 9.00 FHM Kirkekaffe ingen

  2. 9. s. e. trin. ingen 10.30 FHM Kirkekaffe ingen 9.00 FHM

  9. 10. s. e. trin. 9.00 FHM ingen 10.30 FHM ingen

16. 11. s. e. trin. ingen 9.00 ingen 10.30

23. 12. s. e. trin. 10.30 Kirkekaffe ingen 9.00 ingen

28. Fredag 21.00 FHM ingen ingen ingen

30. 13. s. e. trin. Firkløvergudstjeneste
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KirKeBil
Har du ikke selv mulighed for at komme til gudstjeneste i 
vore kirker, så vil vi gerne hjælpe dig med en kørelejlighed. 
Ring til os senest fredag aften. 

Bølling:  Ove Villumsen tlf. 22678902 / 97368202 

sædding: Peder Bork Sørensen tlf. 22820664 

Hanning: jenny nielsen tlf. 97351162 / 61691954

Finderup: Kirsten Pahus      
tlf. 97361606 / 40787101 

| KonFirmation|
2016:  Fredag Store (Bededag) den 22/4 i Bølling   
  og Sædding kirker.
            Søndag den 24/4 i Hanning og Finderup kirker.
 
2017:  Fredag (Store Bededag) den 12/5 i Bølling   
  og Sædding kirker.
             Søndag den 14/4 i Hanning og Finderup kirker.
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| KonFirmandleJr |
Den 20. marts havde 36 konfirmander, 
9 ung-ledere og to præster sat hinan-
den stævne på Holmsborglejren. Bor-
ris-Faster og Rækker Mølle pastorater 

havde slået kludene sammen til en fest-
lig weekend. 

Aktiviteterne spændte fra natløb over 
blomsterbinding til slut-rengøring af 

lejren. 

Hele vejen 
igennem var 
der højt humør 
og det var en 
fornøjelse at 
være sammen 
med konfir-
manderne på 
lejren. 

I gruppetimer, 
fællesundervis-
ning og guds-

tjeneste fulgte vi disciplen Peter gen-
nem påskens begivenheder og der blev 
arbejdet solidt med emnerne. 

Gennem hele weekenden var vi velfor-
synet med boller og kage til pauserne 
og der var ingen der gik sultne fra bor-
det ved måltiderne. 

Søndag blev lejren rengjort og derefter 
var der gudstjeneste som afslutning på 
lejren og konfirmanderne blev hentet 
af deres forældre. - Og mon ikke der 
var en og anden af dem, der faldt i søvn 
på vejen hjem?

Det var en god weekend med et godt 
fællesskab.

Preben Skov Jensen

set & sKet

alle konfirmander 
på lejren.

Klar til natløb.

Fællessang. Spisetid.
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set og sKet

se Her

Minihøjskolen sluttede sin række af 
formiddags foredrag fredag den 20. fe-
bruar. Der var fyldt godt op ved borde-
ne i Rækker Mølle skolens samlingssal. 
Dagens program var to foredrag ved 
lokale »kendisser«. Efter velkomsten 
indtog Leif Bach Kofoed talerstolen 
og fortalte med bornholmsk accent og 
lune om Bornholms befrielse efter 2. 
Verdenskrig. 

Derefter tegnede Kaj Moslev et per-
sonligt rids over baggrunden for den 
spændte situation i Nigeria, der har 
medført mange konflikter mellem 
kristne og muslimer i landet. To beri-
gende foredrag med både historisk og 
nutidig horisont. Minihøjskolen slutte-
de sæsonen med festaften den 6. marts, 
hvor der var fællesspisning.

Preben Skov Jensen

| Berigende Formiddag |

leif Bach 
Kofoed fortæller.

Kaj Moslev 
fortæller.

| Fastelavn i Hanning |

| pilgrimsvandring |

Søndag den 15. februar var der faste-
lavnsgudstjeneste i Hanning kirke kl 
14.00. Her viste Flemming Harpøth 
Møller et filmklip om Jesus, der dø-
bes af Johannes Døberen i Ørkenen og 
hvor Jesus begynder sin gerning med 
at kalde mennesker til sit rige. Der var 
også fremvisning af børn i kreative ko-
stumer. Eftermiddagen sluttede med 
tøndeslagning på Tingager, samt ud-
deling af præmier og kroner til bedste 
udklædning. En god og folkelig tradi-
tion hvor alle kan være med.           JKN

Fredag den 28. august
•	 Gåtur/vandring fra Hanning   
 til Bølling kirke.
•	 Tænke store tanker.
•	 Samtale/være stille.
•	 Være sammen med familien.

•	 Gå for sig selv.
•	 Sensommeraften.
•	 Gudstjeneste med levende lys.

start: Hanning kirke kl. 18.30. 
Gudstjeneste i Bølling kirke ca. kl. 21. 

Efter gudstjenesten er der pilgrimskaf-
fe for alle.  Kom og vær med!

Sognepræst Flemming Harpøth Møller 
og menighedsrådet

ridder-besøg. Fe-besøg.

Tøndeslagning 
på Tingager.
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| 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.

Juni
  5.  Grundlovsmøde på Rækker Mølle gården. Kirke- 
 koret medvirker. Mødet starter med kaffe kl. 14.30.
10.  Bibelkreds hos Kis og Hans Peder Boel.  
 Damslundvej 10.
24. Bibelkreds hos Elsebeth og Niels Pedersen,  
 Sæddingvej 31.

Juli
Først på måneden tager vi på udflugt, program kommer 
senere.
17.  - 25 Holmsborg bibelcamping.

august
12. Opstart med spisning og møde kl. 18.3   
 hos Birgit og Gert Thorø, Fyrstenborgvej 4.
18. Bibelkursus i Troldhede missionshus   
 v/ Jørgen Jørgensen, Åbenrå.
19.  Bibelkursus i Sædding missionshus    
 v/ Jørgen Jørgensen, Åbenrå.

| KFum & KFuK 
voKsen- og FamiliearBeJde |

Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

Juni
  2. Bibeltime hos Kirsten og Carsten.
12. Sommerafslutning v/ Jytte og Thorkild / 
 Majbritt og Karsten.

Juli
17. - 25. Holmsborg Bibelcamping.

august
14.  Opstart v/ Elsebet og Niels /
 Daff og Morten.
25.  Bibeltime hos Ingeborg og Peter.

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

| 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

| 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 krea-
tive ting og meget andet. 
Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, tlf. 9735 4452.

6 | juni · juli · aug 2015
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det sKer

Bølling & Sædding

| Familie og samFund |
Juni
23. Sankt Hans på Møllegården kl. 18.30.
 Tilmelding til Maria tlf. 97362158 inden 16. juni.
 Se annonce i dagspressen.

septemBer
15. Regionsarrangement i Aulum kl. 19.00. Rode og  
 Mårbjerg kommer og fortæller om »Stenalderkost«.
 Spis naturlig og sund mad, med den rigtige forde- 
 ling af protein, fedt og kulhydrater. Tilmelding til  
 Maria tlf. 97362158 inden d. 1. september.
 Medlemspris 50 kr. Ikke medlemmer 150 kr.

| lm i sædding |

Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771

Juni
  3. Bedemøde.
14. kl. 13.00  Møde ved Jens Schmidt, nadver.
24. Bibelkreds.
28. kl. 10.30  Møde ved Leif Kofoed.

| miniHøJsKolen |
Kontakt: Ulla Skyttegaard tlf. 97362072. Arrangementer-
ne afholdes i Rækker Mølle skolens samlingssal på fredage 
formiddage. Det koster 40,- kr. pr. gang.

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

Juni
  2.  Bibeltime v/ Mads Peder hos Kaj og    
 Lone Christensen, Holstebrovej 85.
  9.  Studie hos Orla og Anni Pedersen, Videbækvej 22.
16.  Bibeltime v. Ole Haahr hos Thomas og Sockhradji  
 Christensen, Dyssevænget 24.
23.  Sankt Hans LMU
30.  Sommerferieprogram.

Juli
  7. + 11. + 21. +  28. Sommerferieprogram.

august
  4.  Sommerferieprogram.
11.  Opstartsaften. 
18.  Bibeltime hos Erik og Lisbeth Pedersen,  
 Holstebrovej 103a.
25.  Studie hos Jens og Annette Kjærgaard,
 Clausagervej 1.

| BaBysalmesang eFterår 2015 |
Igen i efteråret indbydes til babysalmesang i Rækker Mølle 
Pastorat. Babysalmesang er for alle interesserede i Bølling, 
Sædding, Hanning og Finderup sogne. Andre, som ikke 
bor i et af de 4 sogne er også velkomne så længe der er 
ledige pladser. Alle forældre med spædbørn i alderen 3-8 
måneder er velkomne. Det er gratis at deltage. Det foregår 
i konfirmandstuen ved præsteboligen Åglimt 6B i Rækker 
Mølle.
Tilmelding og kontakt: Organist Anette Kjærgaard, tlf. 
97362640 / 20469660. Tidspunkt: Tirsdage i perioden fra 
18/8 til og med 6/10. Hver gang begynder vi kl. 9.30 og 
slutter kl. 10.15. Derefter kaffe og hyggeligt samvær, hvor 
der er mulighed for at pusle og amme barnet. Tilmeldingen 
foregår efter »først til mølle« princippet og helst 14 dage før 
opstart tirsdag den 18/8. Sognepræsterne Preben Skov Jen-
sen og Flemming Harpøth Møller vil medvirke indimellem.

juni · juli · aug 2015 | 7  
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| im Hanning |
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162
Hvis andet ikke er oplyst, holdes møderne i Hanning
Missionshus. Hvis andet ikke er oplyst, begynder arran-
gementerne kl. 19.30.

Juni
11.  Sangaften ved lokale kræfter.
13.  Årsmøde på Mørkholt.
18.  Bibeltime v/ Ruth og Jens Axel.
23.  Sankt Hans aften ved Agnete og Gunnar.

Juli
17.  - 25. Bibelcamping på Holmsborg.

august
13.  Opstartsmøde.
18.  Bibelskole i Troldhede v/ Jørgen Jørgensen,  
 Åbenrå.
19.  Bibelskole i Sædding v/ Jørgen Jørgensen, Åbenrå.
27.  Bibeltime v/ Jenny og Erik.
31.  kl. 14.30 Kristelig lærerforening indbyder til   
 møde v/ Inger og Arne Holmgård.

| im Finderup |
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460

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

Juni
  2. Bibeltime hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen
 Herborgvej 5.  Ap. G. kap. 13.
  9. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus
 Herborgvej 18. Ap. Ger. kap. 14.
13. Årsmøde på Mørkholt.
17. Midsommerfest på Finderup Efterskole.
16. - 22. Teltuge i Vorgod.
30. Bibeltime hos Erik og Laila Frandsen,
  V. Finderupvej 7. Ap .Ger. kap.15.

Juli
17.  - 25. Bibelcamping på Holmsborg.

august
  4. Bibeltime hos Tove og Johs. Korshøj,
 Herborgvej 67. Ap. Ger. kap. 16.
16. Udflugt.
18. Bibelkursus i Troldhede v/ Jørgen Jørgensen.
19. Bibelkursus i Sædding v/ Jørgen Jørgensen.
25. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen
 Herborgvej 10. Ap. Ger. kap. 17.

det sKer

Hanning & Finderup

| Finderup teenKluB |
er for alle unge i 7. - 9. klasse. Vi samles hver mandag 
aften fra kl. 19.30 til 21.15 i Kernehuset, Fårborgvej 2. 
Kom og vær med i et fællesskab med sang, ude 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

8 | juni · juli · aug 2015
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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.

Juni
  4.  Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels Jørgen.
 Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj.
11.  Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard.
 Bibelkreds 2 hos: Debora og Vidjai.
17.  Midsommerfest på Finderup Efterskole
24.  kl. 18.00 Skt. Hans fest v/ Flemming Stidsen
 Hos Lisbeth og Erik.

Juli
  3.  Møde i missionshuset v/ Bent Kjøller Hansen.
  9.  Fælles bibelkreds hos: Ginne og Lars Henning.
30. Fælles bibelkreds hos Erling Christensen.

august
  6.  Møde i missionshuset v/ Jens Holm.
13.  Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels Jørgen.
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder.  
22.  Samfundsdag på Skjernvej 16.
 Kl. 9.30 formiddagsmøde v/ Erik Mostrup.   
 Resten af dagen: frit socialt samvær.
27.  Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder.
 Bibelkreds 2 hos: Erik og Lisbeth.

| Bedemøder i Finderup |
Alle er hjertelig velkommen! Møderne starter kl. 20.

Juni
  3.  hos Harald Larsen.

Juli
29.  hos Ingrid og Jens Thomsen.

august
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

| Hanning BorgerForening |
august
14. Grillaften i Hanning i teltet på legepladsen. 
 Sæt allerede nu x i kalenderen til en rigtig hyggelig  
 familieaften. Vi håber på en rigtig god tilslutning.

HJertestarter på TINGAGER er opsat.       
Kursus til efteråret... vi opfordrer til at tilmelde sig, så 
der er så mange som muligt der kan anvende hjerte-
starteren. Tilmelding til Borgerforeningen efter »først til 
mølle princippet«. 

pbv.
Hans Dalgaard

juni · juli · aug 2015 | 9  
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| KonFirmandudFlugt |
Den 17. marts var udflugtsdag. Vi be-
gyndte i konfirmandstuen med andagt 
og undervisning. Kl. 9.00 var der af-
gang til Holstebro. Første stop var kre-
matoriet i Holstebro. Her fik vi indblik 
i forløbet omkring begravelser og lig-
brændinger. Besøget afsluttedes med 
en tur omkring den muslimske del af 
kirkegården, hvor vi fik at høre om an-
derledes traditioner og skikke. 

Derefter besøgte vi Kirkens Korshærs 
værested. Næste stop var Blå Kors. Her 
blev vi modtaget med en dækket kaf-

febord og stor hjertelighed. Vi mødte 
bl.a. en tidligere misbruger der fortalte 
om sit liv og prisen for at være mis-
bruger. - En konkret og klar tale, som 
gjorde indtryk på konfirmanderne. 
Derefter var der lidt tid til at se sig om i 
genbrugsbutikken.

Sidste stop var McDonald. På trods af 
nej til mængderabat, blev der solgt en 
del menuer til de hungrende konfir-
mander. En god dag med en flok dej-
lige konfirmander.

Preben Skov Jensen

set & sKet

Besøg på 
Blå Kors i 
Holstebro.

Besøg på 
muslimsk kirkegård.

den sikre vinder:
Mcdonalds i Holstebro.

Sidste stop:
Mcdonalds i Holstebro.

| påsKetoner  |
For at stemme sindet til påske var vi 
Søndag den 22. marts taget til koncert 
med kirkekoret i Hanning kirke kl. 
19.30. Udover koret medvirkede Ca-
roline og Mette Lundegaard på klaver 

og kornet. Rebekka Kjærgaard og Re-
bekka Mogensen sang nogle sange fra 
cd’en »En fantastisk påske«.
Koncerten sluttede med at vi alle rejste 
os og sang »DIG VÆRE ÆRE«. Det var 

en dejlig og festlig aften i vores kirke 
som sluttede med kaffe i våbenhuset.

JKN
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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: Henrik West · tlf. 2990 9019
Kirkesanger: Peder Bork Sørensen · tlf. 2282 0664
Kirkeværge: Jens Landting Falkesgaard Hansen · 
tlf. 9736 8726

sædding 
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

Hanning 
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

Finderup 
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

| Farvel & taK |
Vores graver/kirketjener ved 
Sædding kirke igennem 17 år, 
Henning Holmgaard, har d. 1 
juli 2015 valgt at gå på pension.

Den 7. juni 2015 kl. 10.30 vil 
Menighedsrådet arrangere af-
skedsgudstjeneste for Henning 
Holmgaard i Sædding Kirke, 
samt efterfølgende en lettere 
anretning og hyggeligt sam-
vær i Sædding Forsamlingshus, 
hvor alle er hjerteligt velkom-
men.

Fra menighedsrådet vil vi ger-
ne sige Henning Holmgaard 
tusind tak for godt samarbejde 
gennem de mange år, tak for 
godt og veludført arbejde på 
kirkegården. 

Det har altid været en fornø-
jelse at møde dig i kirkedøren 
til Sædding Kirke, hvor vi har 
mødt en smilende, lattermild 
og positiv kirketjener, med de 
mange gode replikker.

Menighedsrådsformand
Søren Søe

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

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: 8/7 2015. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk

Henning 
Holmgaard 
i arbejdstøjet.



siden sidst

Koncert med kirkekoret i Hanning kirke. læs mere side 10.22.02.2015 Dåb i Hanning kirke: 
Thomas Kristensen

Forældre: ulla From Christensen 
og Kenneth Kristensen

dødsFald | Begravelser
26.01.2015 jens Kristian Frost, Skjern/Sædding

19.02.2015 anna Kathrine Dyrvig, Skjern/Findrup

20.02.2015 jens ingvard Kristensen, Skjern/Sædding

27.02.2015 anders Bjergbo Stengaard, Skjern/Sædding

08.03.2015 Torben Vestergaard Kjeldsen, 

Videbæk/Skjern

25.03.2015 Kirsten Pedersen, Finderup/Finderup

07.04.2015 Birthe Truelsen, Sædding/Skjern

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.
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Tovtræknings-konkurrence på konfirmandlejren 2015. læs mere side 4.Konfirmandlejr 2015. 


