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ordet
Oppe ved Sædding
Kirke står der en stor
sten ved vejsiden.
Den markerer, at
netop her lå engang
Søren Kierkegaards
slægtsgård. Gennem
årene er tusindvis af mennesker fra
hele verden valfartet til Sædding for at
se dette sted og danne sig et indtryk af
den egn som Søren Kierkegaards slægt
er udrundet af.
For et par år siden var det 200 år siden
Søren Kierkegaards blev født, hvilket i
vore sogne blev markeret med en hel
dag, fyldt med meget forskellige arrangementer, som alle sammen handlede
om Søren Kierkegaard.
Søren Kierkegaard var en af verdenshistoriens største tænkere. Han blev kun
42 år gammel, men nåede i sit korte liv,
at skrive ufatteligt meget. Nogle af hans
bøger kan være ganske svære at forstå.
Men i andre af hans værker skriver han
helt enkelt og let forståeligt om Gud og
om, hvad det vil sige at være menneske.
Et sted i sine værker skriver Søren Kierkegaard: »Det sete afhænger af øjnene, som ser«.
Meget enkelt sagt. Men samtidig med
stor dybde.
Tre mennesker kan se akkurat den
samme hændelse, den samme film eller det samme maleri og få vidt forskellige ting ud af det, de ser. Det, jeg ser,
når jeg ser et andet menneske, fortæller
en del om, hvem jeg er. Faktisk fortæl2 | mar · apr · maj 2015

| Gode øjne |
ler det langt mere om mig end om det
menneske, jeg ser. Nogle gange kan det
være ganske tankevækkende, at høre
om, hvad andre mennesker ser, når de
har mødt et menneske – og så sammenligne det med det, jeg selv har set.

Når Jesus ser på dit og mit
liv, ser han noget andet og
mere end det alle andre,
som ser vore liv, ser!
Sammen med »mine« konfirmander så
jeg filmen »Jesus«. Efterfølgende talte
vi om, hvad den viste os om Jesus. En
af konfirmanderne havde lagt mærke
til, at Jesus altid så det gode i de mennesker, han talte med. En anden, at han
gjorde godt mod de mennesker, han
mødte.
Der, hvor de fleste andre så en kvinde,
der var blevet grebet på fersk gerning i
hor, så Jesus et menneske, som havde
værdi og som havde brug for Guds tilgivelse og en ny start i sit liv. Og det fik
hun faktisk!
Der, hvor de fleste andre så en forhadt
romersk soldat fra besættelsesmagten
dø, da jødiske frihedskæmpere stak
deres knive i ham, så Jesus et dyrebart
menneske miste sit liv. Og Jesus græd
over hans lig.
Og der, hvor alle hans jødiske landsmand så en forræder, der havde ladet
sig hyre af besættelsesmagten til at op-

kræve skatter til Kejseren i Rom, så Jesus et ulykkeligt menneske, som godt
selv vidste, at han havde truffet nogle
dårlige valg i sit liv. Og Jesus besøgte
ham i hans hus og før han gik, havde
mandens liv fået en ny og langt bedre
retning.
Når Jesus ser på dit og mit liv, ser han
noget andet og mere end det alle andre,
som ser vore liv, ser! Og såmænd også
noget andet og mere end vi selv ser!
»Det sete afhænger af øjnene, som ser«.
Derfor er det godt for os og Søren, at
Jesus har gode øjne.
Flemming H. Møller, sognepræst
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Påskekoncert med kirkekoret i Hanning kirke.
Gennem sang og musik ledes vi ind i påskens budskab.
Kirkekoret, kirkernes organister samt evt.
andre kræfter medvirker.

Familiegudstjeneste - gudstjeneste i børnehøjde.
Vi vil gerne opfordre jer, som bor i de andre sogne –
og som har lyst at være med - til at krydse sognegrænserne.
Det skaber fællesskab og fælles glæde.
Kom og vær med, her er noget for alle.
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FHM = Flemming Harpøth Møller | Hvor intet er nævnt er det sognepræst Preben Skov Jensen

gudstjenester

Advent

| Tro mod traditionerne |

Den 1. søndag i advent startede i Bølling kirke hvor Flemming Harpøth
talte om Dronning Margrethes besøg
i Hvide Sande og om forberedelserne
dertil.
Han fortsatte med sammenligningen,
forberedelse/ventetiden til den himmelske konges fødsel, Jesus. Tiden kalder vi advent.
Efter gudstjenesten blev faklerne tændt
og turen gik til Bølling torv, hvor Jens
Landting sørgede for, at lysene på det
økologiske træ blev tændt på behørig
vis.
Herefter var godt at komme inden for
i den varme forsamlingshus, hvor der
var en dejlig duft af godt julemad.

Sogneforeningen havde fremtryllet et
dejligt julemåltid og ingen gik sultne
derfra!
I år var der som noget nyt, levende lys
på træet… en god ide Else Skovgård
havde fået!
Børnene byggede videre på sidste års
guirlande og som i år nåede op på hele
29meter!!
Trolden Berit, fortalte om troldene fra
Lisenborgvejs farlige tur til Ringkøbing fjord.
Efter en god gang citronfromage, var
en dejlig 1. søndag ved at være slut her
i Bølling… og mon ikke vi ses næste år
til samme tradition!
Jens Falkesgaard Lanting

Der hygges ved bordene.

Juletræet med sin pynt.

Advent i
Bølling Kirke.

Faklerne tændes.

Træet beundres.
Fotos: Landting
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| konfirmander |

Onsdagsholdet (fra venstre mod højre):
Bagest: Karl Heltoft, Nicolaj Ladekjær, Jakob Emborg
Skot-Hansen, Cecilie Dagmar Juhl, Katrine Dyrholm
Hansen, Johanne Emborg Skot-Hansen
Forrest: Lasse Løager Pedersen, Mia Bech Sørensen
Fraværende: Jonas Vigtoft Andersen

det sker

Torsdagsholdet (fra venstre mod højre):
Claes Midtiby, Niklas Hiêú Thrana Lodahl, Linda Talitha
Christensen, Katrine Søndergaard Christiansen,
Mie Søndergaard Christiansen.
Fraværende: Nikolaj Alexander Kristensen

| Konfirmationer 2015! |
Bededag fredag d. 1. maj
Sædding kirke kl. 9.00
• Katrine Dyrholm Hansen
• Nicolaj Ladekjær
• Mia Bech Sørensen
• Nikolaj Alexander Kristensen
Finderup kirke kl. 11.00
• Linda Christensen
• Katrine Christiansen
• Mie Christiansen
• Cecilie Juhl
• Claes Midtiby
• Karl Heltoft

Søndag d. 3. maj
Hanning kirke kl. 10.00
• Johanne Emborg 		
Skot-Hansen
• Jakob Emborg
Skot-Hansen
• Lasse Løager Pedersen
• Jonas Vigtoft Andersen
• Niclas Hiêú Thrana		
Lodahl
• Steffan Bennedsgård 		
Husted Hansen

Steffan Bennedsgård
Husted Hansen
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. Ansvarshavende redaktør er sognepræst
Preben Skov Jensen.
Kirkebladet kan også læses online på:
http://rkmolle.dk/9416-1_Kirker
Deadline for indlevering af stof til næste kirkeblad
er 08.04.2015. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk
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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.
Marts
3. Bibelkursus i Finderup missionshus
v/ Brian Christensen, Holstebro.
5. Bibelkursus i Hanning missionshus
v/ Ingrid Markussen, Haderslev.
18. Bibelkreds hos Birgit og Benedikt Hindbo,
Vinkelvej 17, Bølling.
23. Inspirationsaften kredsarr.
April
15. Sangaften i Sædding missionshus v/ Henrik West.
22. Bibelkreds hos Karen og Henning Holmgård,
Solvangvej 4 Sædding.
Maj
6. Bibelkreds hos Eva og Jens Jørgen Larsen,		
Damslundvej 12, Bølling.
20. Møde i Sædding missionshus v/ Jørn Stengård,
Videbæk.
27. Bibelkreds hos Lisbeth og Jens Lykke,		
Boelvej 4, Bølling.

| KFUM & KFUK
voksen- og familiearbejde |
Kontakt: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135
Marts
3. Stormøde i Spjald.
10. Bibeltime hos Hans og Vita.
17. Senior M & K »Værdighed kan ikke gradbøjes KFUMs sociale Arbejde blandt mennesker i
udsatte livssituationer« v/ generalsekretær Mogens
Skov Mogensen. Sted: Dejbjerg Missionshus.
24. Bibeltime hos John og Synnøve.
27. Fredagspasta. Arr. Karsten-Rossmary/Bente-Ove.
april
7. Bibeltime hos Gitte og Jens.
12. Kirkekaffe hos Ingeborg og Peter.
14. Senior M & K »Gensyn med søndagens prædiken«
v/ sognepræst Bodil Toftdal, Grønbjerg. 		
Sted: Hanning Misionshus.
21. Bibeltime hos Bente og Ove.
Maj
5. Bibeltime hos Inge og Ove.
8. Fredagspasta: Arr. Daff-Morten/Simon og Susanne.
1. Bibeltime hos Simon og Susanne.

| 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. 15.30
- 16.30. Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra.
Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg. Tlf. 2990 5827
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| FAMILIE OG SAMFUND |
Marts
12. Generalforsamling på Rækker Møllegården 		
kl. 19.30. Udstilling af vinterens strikkerier.
Pakke á 30 kr. medbringes.

| 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 kreative ting og meget andet.
Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, tlf. 9735 4452.

| Minihøjskolen |

det sker
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| LM i SÆDDING |
Kontakt: Thomas Christensen Tlf. 9736 2771
marts
2. kl. 19.30 Afdelingsmøde i Skjern missionshus.
4. kl. 19.30 Møde ved Søren Eriksen.
8. kl. 10.30 Fokusmøde med Gitte Thomsen, nadver.
11. kl. 19.30 Møde ved Søren Eriksen.
18. kl. 19.30 Kredsmøde.
22. kl. 13.00 Møde ved Ole Lønborg.
25. Bibelkreds.
april
5. kl 10.30 Møde ved Knud Skov, nadver
8. Bedemøde.
17. kl. 19.30 Missionsmøde ved Anne Sode Grønbæk.
19. kl. 13.00 Møde ved Erik Mostrup.
22. kl. 19.30 Møde ved Norea Radio.
29. Bibelkreds.
Maj
3. kl. 10.30 Lovsangsmøde, nadver.
17. kl. 13.00 Møde ved Alex Karlsen.
27. Bibelkreds.
31. kl. 10.30 Møde ved Phillip Bach-Svendsen.

Kontakt: Ulla Skyttegaard tlf. 97362072. Arrangementerne afholdes i Rækker Mølle skolens samlingssal på fredage formiddage. Det koster 40,- kr. pr. gang.
Marts
6. Afslutningsfest med spisning kl. 18. »Når livet ler,
er det sjældent for sjov« ved Anders Bonde.
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| babysalmesang |
| LMU i SÆDDING-ASTRUP |
Kontakt: Lars Schmidt på tlf. 2611 4398.
Marts
3. Studie hos Karsten og Hanne Schmidt,
Fasterlund 1.
10. Ungdomsgudstjeneste i Skjern v. Villy Sørensen.
17. Fællesmøde med LM i Astrup v. Jørgen Enevoldsen
24. Bibeltime v. Alex Karlsen hos Jens og Birthe 		
Schmidt, Videbækvej 20.
31. Påskeferie
April
7. Studie hos Kurt og Inger Larsen, Fasterlundvej 5.
11. Bibeldag
14. Bibeltime hos Flemming og Birthe Larsen,
Fiskbækvej 11.
21. Alternativ aften.
28. Studie hos Erling og Lene Larsen, Astrupvej 6.
Maj
5. Bibeltime v. Leif K. hos Leif og Grethe Koefod,
Bøgebakken 6.
12. West Side Praise - på Solgården (kl. 19.00)
19. Studie hos Aksel og Helen Myhre, Egerisvej 18.
26. Fællesmøde med LM i Astrup v. Søren Andersen.
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Velkommen til BABYSALMESANG! Rækker Mølle
Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup. Alle forældre med
spædbørn i alderen 3-8 måneder er velkomne. Det er
gratis at deltage. Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B i Rækker Mølle.
Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard, tlf. 9736
2640 / 2046 6960. Tidspunkt: Tirsdage kl. 9.30 - 10.15.
Derefter kaffehygge, hvor der også er mulighed for at
pusle og amme barnet.
Forår 2015: 17/1 – 24/3.

| Har du en sangfugl
i maven? |
Kirkekoret kan altid bruge nye medlemmer, så har du
sangstemme og kunne tænke dig at være med i et fællesskab omkring sang og musik, så er du velkommen til
at henvende dig til korets dirigent, Anette Kjærgaard på
97 36 26 40. Det kræver ingen særlige forkundskaber at
være med i vores kor. I perioder øver vi hver mandag,
men vi har også perioder, hvor vi holder fri.
Der er ikke bindende tilmelding, så du er fri til at prøve af,
om det er noget for dig.
Organist Anette Kjærgaard

det sker

| IM finderup |
Finderup IM: 9736 1029/ 2972 9460
www.finderup.indremission.dk
Alle møder er kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
marts
3. Bibelkursus i Finderup Forsamlingshus 		
v/ Brian Christensen. Rom. 1-5.
5. Bibelkursus i Hanning Missionshus 			
v/ Ingrid Markussen: a) Ledet af Helligånden
b) Er underets tid forbi?
10. Bibeltime hos Inger Marie og P. Chr. Kyndesen,
Herborgvej 5. Ap .G. kap. 6.
17. Knud Elmo Knudsen hos Sine og Frederik 		
Gråkjær, Holmgårdvej 4.
24. Før påske v/ Erik Dahl hos Kirsten og Niels Jørgen
Pahus, Herborgvej 18.
31. Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen, 		
V. Finderupvej 7. Ap. G. Kap. 7.
april
14. Kirkens Korshær v/Kirsten Jensen hos Tove og
Johs. Korshøj, Herborgvej 67.
21. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen, 		
Herborgvej 10. Ap. G. kap. 8.
28. Bibeltime hos Harald Larsen, Agertoften 30.
Ap. G. kap. 9.
Maj
5. Bibeltime hos Karen Hansen, Kirkevænget 7.
Ap. G. kap. 10.
12. Bibeltime hos Bodil og Samuel Boel, 		
Kirkevænget 1. Ap. G. Kap. 11.
22. Familieaften i Hanning kl. 18.00. Se Hanning.
26. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen, 		
Herborgvej 55. Ap. G. kap. 12.

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.
marts
3. Bibelskole i Finderup v/ Brian Christensen,		
Holstebro
5. Bibelskole i Hanning v/ Ingrid Markussen, 		
Christiansfeld.
12. Bibeltime v/ Harry Jensen.
17. Møde med Knud Elmo Knudsen hos Sine & 		
Frederik Gråkjær.
20. Forårsfest kl. 18.00 med fællesspisning ved lokale
kræfter.
april
1. Påskeoptakt
9. Bibeltime ved Anne Marie og Bent Søndergård.
14. KFUM & K Senioraften.
23. Møde v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
30. Bede-hvede møde.
maj
7. Møde v/ Svend Erik Pedersen, Ringkøbing.
22. Familieaften kl. 18.00 v/Åse Rigtrup Stoltenberg,
Hjerm.
28. Bibeltime ved Marie og Verner Kofod Pihl.
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| BEDEMØDER I FINDERUP |
Alle er hjertelig velkommen! Møderne starter kl. 20.
Marts
11. hos Harald Larsen.
25. hos Ingrid og Jens Thomsen.
APril
8. hos Karen Hansen.
22. hos Harald Larsen.
Maj
6. hos Ingrid og Jens Thomsen.
20. hos Karen Hansen.

| 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

| 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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| LM FINDERUP |
Missionshuset Holstebrovej 109a
Kontakt: 9736 1183
Hvor intet er nævnt begynder møderne kl. 19.30.
marts
3. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal.
5. Bibelkreds 2 hos: Niels Jørgen Dideriksen.
12. Møde i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen.
17. Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard.
19. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen.
27. Offeraften i missionshuset v/ Ebbe Kåes.
april
9. Møde i missionshuset v/ Anders Kronborg.
14. Bibelkreds 1 hos: Lars Henning Mikkelsen.
16. Bibelkreds 2 hos: Peder Christiansen.
24. Møde i missionshuset v/ Philip Bach-Svendsen.
28. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen.
30 Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen.
maj
7. Møde i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen.
19. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal.
21. Bibelkreds 2 hos: Niels Jørgen Dideriksen.
29. Møde i missionshuset v/ Jeppe Haahr Nielsen.

| 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 aktiviteter, spil, bibelarbejde, krea mm.
Venlig hilsen Ulrik Christiansen tlf. 2339 4248
og Lisbeth Dideriksen tlf. 2616 5989

| Helligtrekonger |
Tirsdag den 6. januar kl. 1930 bebudede Hanning kirkes klokker at der var
Gudstjeneste. Mange havde fundet vej
til kirken for at deltage. Sognets præst
forrettede gudstjenesten og indbød til
kaffe og samvær i præsteboligen efter
gudstjenesten. Med spænding og forventning var der set frem til aftenens
fremmøde og om nogle ville tage i mod
indbydelsen til samvær i præsteboligen. – Det var der over 60 der ville! De
kom til konfirmandstuen, hvor kaffen
blev serveret og derfra kunne man så
trække ind i præsteboligens stuer. Her
var sat ekstra stole frem og flere borde
og stole måtte hentes, for at så mange
som muligt kunne få en plads i de præsteboligens gode rammer. Derudover
var der fyldt godt op ved bordene i
konfirmandstuen. Der blev brygget
kaffe på livet løs og samtalen gik livligt.
Menighedsrådet serverede kaffe, smil
og brød.

Sidst på aftenen samledes alle i konfirmandstuen, hvor der blev vist video fra
Birgitte og Prebens tid i Afrika. De var
udsendt til Ulanga-Kilombero stift i
den lutherske kirke i Tanzania. Det var
et glimt ind i en anderledes hverdag.
- Aftenen sluttede med sangen »Bred
dine nådes vinger«. For præstefamilien
var det en festlig og dejlig aften. Det
vakte stor glæde at så mange tog i mod
indbydelsen til at være med til samværet efter gudstjenesten.
Tak til enhver som mødte op både i kirken og præsteboligen og en stor TAK
til vort flittige menighedsråd, fordi de
tog endnu en tørn med at hjælpe. Det
blev en rig aften i menighedens fællesskab.
Preben Skov Jensen

set & sket

En festlig aften i præsteboligen.

Fyldte stuer.

Flittige hænder.

| Lys i hånd og hjerte |
Søndag d. 14. december var der, traditionen tro, Luciaoptog i Finderup kirke
i forbindelse med aftensgudstjenesten.
Piger og drenge fra både Finderup Junior- og Teenklub gik Luciaoptog i kirken og sang desuden et par sange. Efter
Gudstjenesten var der indbudt til samvær i »Kernehuset«, hvor menighedsrådet serverede kaffe, glögg og kleiner.

Godt 50 fulgte med om i »Kernehuset«, som derved fyldtes både nede og
oppe på loftet. Der bredte sig hurtig en
hyggelig stemning i hele huset. Tak til
Juniorerne og Teenagerne for et fint
Luciaoptog og til Preben Skov Jensen
for deres medvirken.
Ulrik Christiansen
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nyt hold

| 23 unger gik til dellerne |

Den 28. august begyndte minikonfirmand-holdet 2014! Anette Kjærgaard
hentede dem oppe på skolen kl.10 og
lidt efter var vi alle samlet i konfirmandstuen i præsteboligen. De nye
minikonfirmander var spændte på at
komme i gang, og på at finde ud af,
hvad det hele gik ud på. Og spændte
var også Anette og undertegnede.
Rigtig mange fra 3. klasse havde taget
imod tilbuddet, så vi var hele 23 elever på holdet. Og som det kan ses på
billedet af holdet, kunne de også lave
sjov og ballade og lave skøre ansigter.
Pragtfuldt!
Vi havde af skoleleder Torben Svendsen fået lov til at »låne« børnene de to
sidste formiddagstimer hver torsdag i
efterårshalvåret. Det er vi meget glade

Alle minikonfirmanderne.
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for kunne lade sig gøre. Alternativet –
efter at den ny skolereform er trådt i
kraft – ville være, at børnene først kunne komme til minikonfirmandundervisning efter skoletid, og så ville en del
sikkert vælge tilbuddet fra, da børnene
ellers ville få nogle meget lange dage,
før de kunne vende hjem.
I de følgende 3 måneder var vi sammen
for at høre de lærerige beretninger fra
Bibelen, synge sammen, klippe og klistre sammen – og ikke mindst for at
spise vores chokoladebolle og drikke
en masse saftevand. Et par gange gik
vi op til Hanning Kirke, hvor graver,
Thomas Larsen, havde varmet op til
os i kirken. Her gik vi på opdagelse i
kirken, løste opgaver på kirkegården
og var selvfølgelig også en tur oppe i

kirketårnet for at prøve klokkerne af
og for at se udsigten.
Søndag den 23. november var der i
Hanning Kirke afslutningsgudstjeneste
for efterårets undervisning af minikonfirmanderne. De fik deres diplomer
som bevis for deltagelsen i undervisningen og en boggave. Efterfølgende
var der festlig samling i Finderup Forsamlingshus, hvor menighedsrådet var
vært til en frokost. Og her blev der i
sandhed gået til frikadellerne…..

Der bliver gået til frikadellerne.

Flemming H. Møller

| lokale skabte julestemning |

set & sket

Tirsdag den 2. december 2014 indbød Kirkekoret
traditionen tro til julekoncert. I år blev koncerten
afholdt i Bølling kirke. Det var julevejr med en
enkelt grads frost, men vindstille og klart, så den
gamle kirke på bakken virkede juleindbydende
på de ca. 60, der var mødt op for at få julestemt
sindet.
Korleder Anette Kjærgaard bød velkommen og
præsenterede aftenens program under overskriften: »Glæde og fryd«. Ud over Kirkekoret medvirkede kirkens organist, Henrik West. Andrea Bork
Sørensen spillede violin og Rebekka Kjærgaard
akkompagnerede koret på klaver. Sognepræst,
Preben Skov Jensen var liturg.
JH
Fra julekoncerten i Bølling Kirke.

| Jul i Finderup |
1. søndag i advent inviterede
borgerforeningen i Finderup
til julehygge efter gudstjenesten i Hanning. Først tændtes
juletræet i Finderup og derefter var der julehygge i forsamlingshuset.
Over 40 tog imod indbydelsen
og fik en hyggelig eftermiddag
sammen med knas og kager.
Desuden kiggede selveste julemanden forbi til stor fornøjelse for alle.
PSJ
Jul i Finderup.
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advent

| se din konge kommer |

Igen i år var der adventgudstjeneste i
Hanning kirke, det var søndag d. 30 november Flemming holdt gudstjenesten
over teksten: Se din konge kommer til
dig og I år var vi så heldige at stormen
udeblev, så vi i hyggelig stemning kunne gå med tændte fakler til Hanning
Torv og tænde juletræet og synge: »Der
er noget i luften« og »Nu tændes tusind julelys«. Bagefter var der hyggelig
samvær i missionshuset med æbleskiver og kaffe, adventssange og snak, en
dejlig tradition så vi kan få sindet stemt
til Advent »Herrens komme«.
Jenny Kongensholm Nielsen

rådet

Julen synges ind.

| menighedsrådet informerer |

Laila Frandsen har besluttet at stoppe
som formand efter 6 år på posten som
formand for det fælles Rækker Mølle
menighedsråd på trods af opfordring
til at fortsætte.
Laila Frandsen har givet udtryk for
at hun har været rigtig glad for formandsposten og stolt af at være en del
af det fælles Menighedsråd.
Laila Frandsen har i de 6 år som formand udført et stort og dygtigt arbejde, f.eks med sammensmeltning af de 4
sogne´s menighedsråd til Række mølle
Menighedsråd, byggeri / færdiggørelse
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Nu skal træet tændes.

af præstebolig og ansættelse af præsterne Flemming Møller og nu sidst
Preben skov Jensen.
Vi vil fra den øvrige del af menighedsrådet sige Laila Frandsen tusind tak for
godt samarbejde.
Menighedsrådet har herefter konstitueret sig med følgende poster:
Formand: Søren Søe
Næstformand: Laila Frandsen
Kasserer: Inger Dalgaard
Kontaktperson: Else Skovgaard

Bygningssagkyndig: Bent Gadegaard
Jacobsen
Kirkeværge: Elsebeth Houmand |
Hanning Kirke
Kirkeværge: Jens Landting Falkesgaard
Hansen | Bølling kirke
Kirkeværge: Jens Thomsen | 		
Finderup Kirke
Kirkeværge: Karsten E. Gammeljord |
Sædding Kirke
Menighedsrådsformand
Søren Søe

å
Se foto p
n
e
forsid

| Børnehavens
og dagplejens
juleafslutning |

Torsdag den 18. december trillede en bus ind på pakeringspladsen ved Hanning kirke. Ud
af bussen strømmede en stor
flok forventningsfulde børn.
Hurtigt satte hele flokken retningen hen mod kirkens indgang. Det var børnehaven
»Lærkereden« der kom til juleafslutning i kirken. Sammen
med dem kom dagplejemødrene med deres rummelige
barnevogne fyldt med børn
og nogle ved hånden. I kirken
blev der talt bedeslag, lyttet til

orgelspil og sunget højt og flot
med på julesalmerne, som var
øvet på forhånd. Ved hjælp af
billeder hørte vi om, hvorfor vi
fejrer jul og fik læst juleevangeliet højt. Umiddelbart efter
kirken samledes hele flokken,
børn og voksne, til et billede
i det blæsende og fugtige decembervejr. Derefter fyldtes
bussen igen med børn og på
cykelstien mod Rækker Mølle
travede dagplejemødrene frisk
afsted med deres børn.
Preben Skov Jensen
Se fotos
på
bagsiden

| Skolens
juleafslutning |
Fredag den 19. december lidt
før kl. 9 om formiddagen,
kunne man se grupper af elever fra Rækker Mølle skolen
på vej til Hanning kirke, for at
holde juleafslutning. Kirkens
personale var på plads og snart
fyldtes kirkens bænke fra forreste række og helt ned til døren
med friske elever. Efter ringning med kirkens klokker var

160 elever og deres lærere, klar
til at begynde juleferien med at
høre julens evangelium. Med
frisk sang og opmærksom lytten, var det en festlig optakt til
julen. Efter gudstjenesten gik
turen tilbage til skolen, hvor
lærere og elever ønskede hinanden en glædelig jul.
Preben Skov Jensen

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
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Skolens juleafslutning: Kirken fyldt med forventningsfulde børn.

18.12.2014 holdt Sædding Efterskole sin juleafslutning i Sædding kirke.

Dødsfald | Begravelser
10.11.2014 Martin Thorsen, Skjern/Sædding
20.11.2014 Kirsten Marie Juhl, Finderup/Finderup
19.12.2014 Broder Hansen Thysen, Sædding/Vodder
20.12.2014 Johanne Marie Skoven, Sædding/Lønne
20.12.2014 Vera Irene Larsen, Finderup/Finderup

Skolens juleafslutning: Så er julen her igen.

Han slipper ikke,
hvem han har kær,
på jord så lidt som
i dødens dale,
før sejrskransen en
gang vi bær’
med ham i Himmeri
gs sale.
DDS 547 vers 8

Videbæk Bogtrykkeri A·S

07.12.2014 Dåb i Hanning kirke:
Anna Brosbøl Vibert. Forældre: Kristine
og Morten Brosbøl Vibert

