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Velkommen	til	Firkløver-området	–	fire	sogne	fulde	af	
liv og aktiviteter. I dette hæfte præsenterer området 

sig overfor både fremtidige medborgere og lokalbefolk-
ningen. Målet er at give et overblik over stedets resurser 
og en fornemmelse for egnens energiske kulturliv. 

Leveområders tiltrækningskræft kan opgøres som sum-
men af attraktive elementer fratrukket ulemperne. Ser 
man	på	firkløver-områdets	utrolig	mange	 initiativer	og	
fritidstilbud, forbløffes man over det høje niveau. Udefra 
set må konklusionen være, at lokalbefolkningen besidder 
en kraftfuld tradition og en optimistisk selvforståelse – 
hvilket utvivlsom er områdets største resurser. 

Landdistrikters fremtidssikring ligger i evnen til at skabe nye og uventede samarbejds-
løsninger. Sammen kan mennesker med fælles mål opnår overraskende resultater. 
Firkløver-området har vist fascinerede samarbejdskompetencer adskillige gange med 
stor succes.       

Udvikling og idérigdom er som hjertet, der pumper liv og energi rundt i et system. 
Områder uden planer og nye løsninger på tidens udfordringer mister kraft og frem-
drift. Firkløver-området har valgt at arbejde systematisk med lokaludvikling og har 
nedsat et organisatorisk talerør til kommunen i form af Foreningsrådet. Bevidsthed om 
fremtidens krav er forudsætningen for handling. 

Succes	 skaber	 succes.	 Initiativrige	og	dygtige	 folk	 i	 firkløver-området	har	gang	på	
gang	vist,	at	man	har	kunnet	få	utrolige	projekter	ud	at	flyve.	Som	humlebien	har	vist	
det - så kan erfaring, tro og arbejdsomhed resultere i bæredygtige løsninger. 

Åbenhed og tillid er forudsætninger for sunde fællesskaber. Troen på, at alle kan bi-
drage til fællesskabet, samt den åbne invitation til at deltage, skaber dynamiske men-
neskelige relationer. Firkløver-folket er åbent over for forskellighed og er fordomsfrie i 
deres tilgang til nye og andre mennesker. 

Landskabet er varieret med mange udkigspunkter. Ådale og bakkelandskaber med 
frodige grønne marker fortæller om et område fyldt med livskraft og smukke naturop-
levelser.	I	landsbyerne	og	blandt	gårdene	findes	mange	flotte	kulturmiljøer	og	gedigne	
bygninger i god byggeskik. 

God fornøjelse med at lære Firkløver-området endnu bedre at kende. 

Med venlig hilsen 
Per Lunde Lauridsen, museumsinspektør

det gode lIv på landet
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rÆKKer MØlle sKolen

fInderUp eftersKole
Kontakt: 
Skoleleder Oluf Therkildsen
Tlf. 9736 2800
Web:	www.finderupefterskole.dk

Finderup Efterskole - skolen 
med nærhed og støtte til 

den enkelte elev! Finderup Ef-
terskole	adskiller	 sig	på	flere	
måder fra andre efterskoler, 
bl.a. ved en undervisnings-
form, som giver høj prioritet 
til en kombination af boglig 
og praktisk baseret undervis-
ning. En del af undervisningen 
foregår i virkelighedsrelevan-
te projekter med vægt på ele-
vernes medbestemmelse. 
Udover projektforløbene un-

dervises i traditionelle sko-
lefag, hvor udgangspunktet 
altid er den enkelte elevs kun-
nen og formåen.

Kontakt: 
Skoleleder Torben Friis Svendsen
Tlf. 9736 2260
Web: www.raekkermoelleskolen.skoleintra.dk

Skolen, der dækker Han-
ning, Finderup, Rækker 

Mølle, Sædding og Bølling, 
ligger i Rækker Mølle sammen 
med hallen og børnehaven.

Der er på skolen ca. 175 ele-
ver fra børnehaveklassen til 6. 
klasse, og skolen har en fri-
tidsordning med omkring 70 
børn.
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sÆddIng eftersKole

MInIhØJsKolen på rK. MØlle sKolen

Sædding Efterskole er en 
kristen efterskole, som til-

byder undervisning i 8. til 10. 
årgang.  

Undervisningen sigter mod 
folkeskolens afgangsprøver. 

Vi har plads til 84 elever. 
Udover almindelige skolefag 
udbyder vi en lang række 
valgfag og giver god mulighed 
for	at	finde	ud	af,	hvad	bibe-
len fortæller. 

For at give eleverne de bedst 
mulige betingelser for at leve 
og lære satser vi på passende 
motion og varieret mad. Der-
udover er skolen ryge- og al-
koholfri. 

Kontakt: 
Poul Nielsen Tlf. 9736 8100
Holstebrovej 83, Hanning - 6900  Skjern
Mail: pfkn@hotmail.com
Web: www.rkmolle

Minihøjskolen betegnes 
ofte som Rækker Mølle 

Skolens ældste og største 
klasse. 

Sæsonen begynder normalt 
den sidste fredag i oktober og 
slutter ca. 1. april. 

Programmet byder på 8 fre-
dag formiddage med sang, 
musik og foredrag med meget 
forskellige emner og med både 
lokale og udefrakommende 
aktører. Sæsonen sluttes af 
med en stor afslutningsaften 
en fredag i marts. 

Minihøjskolen, der i marts 
2009 afsluttede sin 25. sæson 
efter i alt 271 arrangementer, 
forestås af en arbejdsgruppe 
på p.t. 13 personer.
Minihøjskolen henvender sig 
til alle interesserede borgere i 
området og typisk 50+.

Kontakt: 
Skoleleder Jens Birkmose
Tlf. 9736 2200
Mail: saedding@saedding.dk
Web: www.saedding.dk
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sÆddIng forsaMlIngshUs

hannIng forsaMlIngshUs
Kontakt: 
Formand  Henning Jensen
Årupvej 10, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2415 / 2461 9215
Aarupvej-10@mail.tele.dk

Huset er til udlejning til 
barnedåb, fødselsdage, 

bryllupper, kobber-, sølv- og 
guldbryllupper, dans og des 
lige.

Sædding Forsamlingshus 
har også plads til dit ar-

rangement/fest.
Huset fremtræder i hyg-

gelige og varme farver, som 
er nemme at sætte sammen 
med duge og bordpynt. 
Huset faciliteter:
 Indgang med god plads. 

Handicaptoilet og alm. toilet-
ter. 
Huset har tre gode og lyse 

sale/lokaler. Den store sal har 
plads til 150 personer. Den 
lille sal har plads til 45 per-
soner. Scenen har plads til 35 
personer. Køkkenet er nyre-
noveret med stor industriovn, 
ny opvaskemaskine, kaffema-
skine, 2 store køleskabe m.v. 
Det hele er betjeningsvenligt. 
Der er en ny opmuret bar, 
hvor vin/øl eller forretten kan 
afkøles. God plads til at stille 
fra på i køkkenet.

Udlejning af huset på  tlf. 9736 2058. 
Mail: saeddingforsamlingshus@rkmolle.dk 
Alle priser er inkl. rengøring og leje af service.

Kontakt: 
Formand Mette Aggerholm Sørensen Tlf. 9736 2136
Stensigvej  8, Rækker Mølle6900 Skjern
Mail: saeddingforsamlingshus@rkmolle.dk
Web: www.rkmolle.dk>Lokalområdet>Forsamlingshuse
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fInderUp forsaMlIngshUs
Kontakt: 
Bent Dyrvig
Holstebrovej 110, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1175
Mail: Bent.dyrvig@rksk.dk

Udlejes til fester og møder. 
Henvisning til mad og ser-

vering kan tilbydes. Godt og 
stort køkken.

Henvendelse vedrørende ud-
lejning:
Tlf. 97361048/20773355

I 2008 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med to andre landdistrikts-
kommuner en undersøgelse af befolkningens syn på at bo i et landdistrikt. Undersøgelsen 
blev udarbejdet af Capacent Epinion. Konklusionerne på undersøgelsen blev, at fordelene 

ved at bo i landdistrikter var følgende:

Det sociale sammenhold i form af, at man kender hinanden og har et fællesskab. Dette kom-
mer til udtryk i foreningslivet og et tættere netværk. Effekten deraf er tryghed, omsorg og 
indbyrdes ansvarlighed. Fællesskabet er også en forudsætning for det store lokale engagement, 
som	findes	i	landdistrikterne.	

Undersøgelsen viste også, at folk oplevede, at det var nemmere at blive integreret på landet 
end i storbyerne, og samtidig fandt man, at der faktisk var god plads til forskellighed – både 
mentale og fysiske forskelle. 

Ydermere var konklusionen også, at de klassiske værdier såsom fred og ro samt nærheden til 
naturen stadigvæk er nogle af de vigtige fordele ved livet på landet. 

Resumé af resultatafsnit fra rapporten ”Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrik-
terne” 2008.

Per Lunde Lauridsen

Befolkningens syn på landdistrikterne

Info
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Kontakt: 
Halinspektør Margit Hansen
Tlf. 9736 2299
Web: www.rkmollehallen.dk

rÆKKer MØlle hallen

Rækker Mølle Hallen består 
af en almindelig idrætshal 

på 1.100 m2 og en minihal på 
350 m2. Minihallen er med rib-
ber, bomme og tove.

Ligeledes er der et moti-
onslokale med gode moti-
onsredskaber. Dertil er der 2 
klublokaler, skydeanlæg og 
velfungerende mødelokaler til 
disposition.

Hallen er for alle, der gerne 
vil dyrke en eller anden form 
for indendørs sport og mo-
tion.

bØrnehaven lÆrKereden
Kontakt: 
Leder Hanne Damgaard Markussen Tlf. 9736 2354
Lærkevænget 1, Rækker Mølle - 6900 Skjern
Mail: laerkereden@rksk.dk
Web: www.laerkereden@rksk.dk

Lærkereden er en kommu-
nal institution under Ring-

købing – Skjern kommune. 
Vi har mellem 70 og 90 børn 
fordelt på 4 grupper: Svalen, 
Spurven, og i de 2 ugegrup-
per Mejsen og Solstrålen. 

Vores grundlæggende værdi 
er at skabe tryghed for alle, 
som er i berøring med Lærke-
reden. 

I Lærkereden arbejder vi ud 
fra pædagogiske lærerplaner 
og bruger naturen i lokalom-
rådet. 

Vi vil gerne, at børnehaven 
har en rar atmosfære, er le-
vende, glad og åben, så både 
børn, forældre og personale 
trives.

Vi glæder os til at sige god-
dag til jer i Rækker Mølles 
bedste børnehave.
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rÆKKer MØlle pastorat
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Kontakt: 
Leder Jette Jakobsen
Tingagervej 2, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2125
Mail: jette.jakobsen@rksk.sk

Kontakt: 
Sognepræst Jens Kristian Holmgaard
Åglimt 6b, Rk. Mølle - 6900 Skjern
Tlf. 9736 8027 / 5115 8027
Mail: jkh@km.dk

Ældrecentret Tingager lig-
ger i Hanning.

Tingager har 11 lyse og ven-
lige	 lejligheder	 og	 én	 aflast-
ningsstue.

Der er et levende og godt 
miljø på Tingager. I kælde-
ren	findes	Det	Lokalhistoriske	
Arkiv. Billardstuen benyttes 
også	flittigt	af	andre	end	hu-
sets beboerne.

Der afholdes sangformid-
dage, gymnastik og guds-
tjeneste på hjemmet, og 
Støtteforeningen gør et stort 
arbejde for at styrke den 
hjemlige atmosfære.

Rækker Mølle pastorat be-
står	 af	 de	 fire	 sogne	 og	

kirker: Bølling, Sædding, Han-
ning og Finderup.

Pastoratet blev oprettet i 
2006 ved en sammenlægning 
af Bølling-Sædding pastorat 
med Hanning-Finderup pasto-
rat.

Pastoratet har ét menig-
hedsråd.

Der	findes	et	mangfoldigt	og	
rigt menighedsliv omkring kir-
kerne.

Menighedsrådet tilbyder mi-
nikonfirmandundervisning.

Der	altid	et	konfirmandhold,	
der undervises i præstegår-
dens	konfirmandstue.

Henvendelse omkring dåb, 
vielse, navneændring og ud-
stedelse af attester, sker til 
sognepræsten.
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rÆKKer MØllegården

ClaUsager KUnstvIrKe

Clausager Kunstvirke er et 
udflugtssted.	 Stedet	 har	

eget  galleri med skiftende 
udstillinger. 

I Galleriet fremvises og sæl-
ges nutidskunst samt unikke 
gaveartikler. 

Georg Jensen damask-butik, 
cafe samt åben have.

Kontakt: 
Birtha Hvid Tlf. 9736 2300
Clausagervej 2, Sædding - 6900 Skjern
Mail: info@clausagerkunstvirke.dk
Web: www.clausagerkunstvirke.dk

Møllegården er en gård fra 
1800-tallet.

I forbindelse med gården har 
der været mølleri og høkerbu-
tik. Møllegården har været et 
samlingspunkt for egnen og 
dannet grundlag for landsby-
en Rækker Mølle. I 1992 blev 
gården en selvejende institu-
tion og fremstår nu som en 
gård fra 1930-erne.

Have, park og natursti langs 
åen kan frit benyttes, og med-
bragt mad kan nydes.

Søndage i juli og august 
sælger Kaffestuen kaffe med 
hjemmebagt brød.

Større og mindre selskaber 
kan aftale besøg med kon-
taktpersonerne.

Kontakt: 
Maria Tylvad 
Tlf. 9736 2158  eller 
Susanne Houborg  
Tlf. 9736 6848
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loKalhIstorIsK arKIv

Vi henvender os til alle aldre med in-
teresse	 for	 egnen.	 Er	 du	 tilflytter,	

lidt nysgerrig eller går du op i slægts-
forskning - så er lokalhistorisk arkiv 
noget for dig.

Arkivet har til formål at indsamle, 
modtage og opbevare nyere og ældre 
billeder, dokumenter, protokoller og 
mange andre former for arkivalier fra 
private, foreninger og selvstændige. 

Vi kan tilbyde hjælp ved slægtsforsk-
ning og lokalhistorie. Måske vi har et 
billede af dit hus, da det blev bygget 
- måske en aftægtskontrakt fra din ol-
defar?

Der	er	rige	muligheder	for	at	finde	no-
get spændende hos os. Husk, det nye bliver også gammelt, hvis det bare bliver gemt længe 
nok. Lokalarkivet er dine børnebørns hukommelse.

Kontakt: 
Erik Fogh Rasmussen Tlf. 9736 2241
Sæddinghedevej 16900 Skjern
Mail: erbofogh@post.tele.dk
Web: www.rkmolle.dk > Lokalområdet > Lokalarkivet

Kontakt: 
Mogens Højhus Jeppesen Tlf. 97362141
Astrupvej 9, Sædding - 6900 Skjern
Web: http://rkmolle.dk
Mail: mogenshj@mail.dk

Firkløverweekenden er et 
samarbejde mellem alle 

foreninger i de 4 sogne Sæd-
ding, Bølling, Hanning og 
Finderup. 

Formålet med arbejdet er 
at arrangere en årlig begi-
venhedsrig weekend, som 
kan danne ramme om et for-
nøjeligt samvær. 

Det overskud, der oparbej-
des, fordeles, så det kommer 
alle 4 sogne til gode. Eksem-
pelvis	 har	 firkløverweeken-
den støttet indsamlingen til 
en halv hal, Rækker Mølle 
skolens ude-lokale og porta-
ler ved indfaldsvejene. 

Ca. hvert 4. år arrange-
res der revy, som afholdes i 
Rækker Mølle Hallen. Revyen 
ligger i Firkløverweekendud-
valgets regi, og et overskud 
fordeles efter den samme 
regel, som gælder for Firklø-
verweekenden.

fIrKlØverweeKend
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forenIngsrådet
Kontakt: 
Poul Nielsen
Holstebrovej 83, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 8100
Mail: pfkn@hotmail.com

Foreningsrådet er stiftet den 
8. november 2005. 

Foreningen er en upolitisk 
paraplyorganisation, hvis 
medlemmer udgøres af ho-
vedparten af områdets for-
eninger, (p.t. 33 ud af 35)
Foreningsrådet har 6 hoved-

formål:
Være bindeled mellem lo-•	
kalområdet og lokalpoliti-
kerne
Være bindeled til andre, •	
der	 kan	 have	 indflydelse	
på områdets udvikling
Hjælpe med fremskaffelse •	
af midler til udvikling af 
området
Få kommunale forslag •	
hørt i området
Udarbejde forslag til ud-•	
vikling og forbedring til 
gavn for området
Udtale sig vedrørende sa-•	
ger, som berører området

MIndestUen for sØren KIerKegaard
Kontakt: 
Sognepræst Jens Kristian Holmgaard
Åglimt 6b, Rk. Mølle - 6900 Skjern
Tlf. 9736 8027
Mail: jkh@km.dk

Kierkegaardslægten stammer fra Sædding sogn, og efterkommere af slægten bor stadig i 
sognet.	Søren	Kierkegaards	tanker	og	filosofi	er	beundret	verden	over.	Kun	én	enkelt	gang	

har Søren Kierkegaard besøg Sædding sogn - nemlig i 1840. Dog kommer Kierkegaardforskere, 
studenrende	og	filmhold	til	Sædding,	fordi	en	del	af	grundlaget	for	hans	filosofi	har	sine	rødder	
i sognet.

Faderen, den velhavende københavnske hosekræmmer, Michael Pedersen Kierkegaard, er født 
på slægtsgården i Sædding. En enkelt begivenhed i drengeårene satte et så afgørende skel i 
hans sind, at det overførtes til næste generation. Som fattig hyrdedreng i Sædding gik Michael 
en efterårsdag op på en høj og forbandede Gud for den hårde skæbne han have tilmålt ham. 
Denne tildragelse kom til at hvile over Michael som et tungsind, der kom til at præge hans 
børn.

Søren Kierkegaard står som enhver tids samvittighed for den kristne kirke. 
I 1999 blev der indviet en mindestue for Søren Kierkegaard på Rækker Møllegården. I stuen 
kan	man	se	en	film	om	Søren	Kierkegaards	tilknytning	til	Sædding	sogn.	Desuden	kan	man	se	
en kopi af den skivepult Søren Kierkegaard arbejdede ved, ligesom der kan ses uddrag af brev-
korrespondancen mellem Michael og hans søster, Else.
Stuen og Sædding kirke er åben for besøgende ved henvendelse til kontaktpersonen.
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lM I sÆddIng

lMU sÆddIng-astrUp

Luthersk Mission er en selv-
stændig, landsdækkende 

forening, der arbejder på 
samme kristendomsgrundlag 
som Den danske Folkekirke.

LM	i	Sædding	er	en	flok	men-
nesker, der samles ca. én gang 
om ugen, enten i missions-
huset, eller til samtalekredse 
rundt i hjemmene. Derudover 
har vi forskellige festaftner 
såsom forårsfest, høstfest. Vi 
har hvert år en fælles week-
endlejr på Hemmet strand.

LM i Sædding ønsker gen-
nem sit virke, at mennesker 
må komme til personlig tro 
på Jesus og blive bevaret hos 
ham.

Kontakt: 
Ole Hauge Madsen
Lærkevænget 15,  6900 Skjern
Tlf. 9736 2148
Mail: ohm@skjern-net.dk

Vi er en gruppe unge men-
nesker i alderen fra 14 år, 

og til man ikke er ung længe-
re. Vi samles hver tirsdag af-
ten for at høre om Gud. Vi har 
studie og har talere udefra. Vi 
har et fantastisk fællesskab, 
som er åben for alle. Udover 
tirsdagsmøderne mødes vi 
også til forskellige sociale ar-
rangementer som f.eks. bow-
ling, melodi-grandprix eller 
x-factor. Eller vi tager bare i 
sommerhus. 

Ønsker du at høre mere om 
Jesus og være en del af et for-
pligtende, kristent fællesskab, 
er du mere end velkommen. 
Vi glæder os til at se dig!

Kontakt: 
Formand Anne Kirstine Bork Sørensen
Slumstrupvej 13, Sædding - 6900 Skjern
Tlf. 2683 0664
Mail: Annekirstine9@hotmail.com
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IM I bØllIng

IM I sÆddIng

Indre Missions arbejde i Bøl-
ling følger det formål, der 

er angivet i bestemmelserne 
for  Kirkelig Forening for den 
Indre Mission i Danmark. 

Foreningen blev stiftet den 13. 
september 1861. IM er en for-
ening af troende præster og 
lægfolk inden for den danske 
folkekirke med det formål: På 
evangelisk-luthersk grund og 
så vidt muligt i forbindelse 
med folkekirkens præster at 
virke til troslivets vækkelse og 
de troendes sammenslutning i 
de helliges samfund. 

Indre Missions formål er i 2006 
nyformuleret under mottoet: 

Lede til Jesus – leve i Ham.

Indre Missions i Bølling driver 
sin virksomhed ud fra Bølling 
Missionshus med møder og 
bibelkredse. Der samarbejdes 
med IM i Sædding.

Kontakt: 
Erik Villumsen Tlf. 9736 8808
Arnborgvej 15, Bølling - 6900 Skjern
Mail: Erik.v@adr.dk
Web: www.rkmolle.dk

Kontakt: 
Formand Gert Thorø
Fyrstenborgvej 4,  Sædding - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2294
Mail: birgit@privat.dk

Formålet for IM i Sædding 
er at samles om forkyndel-

sen af budskabet fra bibelen 
om Jesus Kristus som vores 
Frelser og gennem bibelens 
ord at lede mennesker til tro 
på ham. 

Som hovedregel er der møde 
onsdag aften - enten i private 
hjem eller i Sædding Missi-
onshus.

Der er missionsuge i februar 
og fællesaftener sammen med 
KFUM og KFUK.

Desuden er der  halmøder i 
Skjernkredsens Indre Mission

Alle er velkomne!
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IM I hannIng
Kontakt: 
Erik Nielsen Tlf. 9735 1162
Kongsholmvej 3, Hanning - 6900 Skjern
Mail: kongensholm@skjern-net.dk
Web: www.rkmolle.dk

Hanning Indre Mission blev 
startet i 1897 og er såle-

des en gammel forening. Det 
er en kirkelig forening, som 
ønsker, at bringe budskabet 
om Jesus, som verdens frel-
ser, videre. Foreningen er 
åben for alle.

Der bliver afholdt møder 
i missionshuset, Tingager-
vej 16 et par gange om må-
neden.	 Møderne	 finder	 sted	
torsdag eller fredag. Møderne 
om fredagen er familieaftener, 
som især tilgodeser børnene. 
I	 årets	 løb	 er	 der	 flere	 fest-
aftener, bl.a. Ydre Mission og 
forårsfest med fællesspisning, 
høstfest, adventsfest og jule-
fest. 

Til foreningen er knyttet 5 
bibelkredse, hvor man i pri-
vate hjem samles til samtale 
om bibelens tekster.

lM I fInderUp

Luthersk Mission (LM) er 
en missionsforening med 

samme bekendelse som den 
Danske Folkekirke. Vi tror, 
at bibelen er Guds ord, og at 
Gud i det taler til os og viser 
os frelsens vej. 

Der er ansatte missionærer 
og sekretærer, men langt de 
fleste	opgaver	bliver	udført	af	
frivillige og ulønnede medar-
bejdere. 

Foreningen består af ca. 120 
lokale kredse, som er knyt-
tet sammen i afdelinger, som 
sender repræsentanter til 
landsforeningen. 

Alle er velkomne i LM Finde-
rup. Vort formål er, at de, der 
kommer, må kende Jesus og 
blive bevaret og vokse i troen 
på ham.

Kontakt: 
Lars Henning Mikkelsen
Skjernvej 16, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1197
Mail: g.lhm@skjern-net.dk

Møder i missionshuset for hele familien. Studiekredse for voks-
ne. Søndagsskole i missionshuset for 4–13 årige. Juniorklub 
for 4.–7. klasse i Kærnehuset. Fælles med IM. Teenklub for 
7.–10. klasse i Kernehuset. Fælles med IM.



Velkommen Lokalområdet Foreninger Erhvervsliv Boligforhold AdresserFremtiden

Firkløver-Info

18

K
I
r

K
e
l
I
g

e

vestJysK U-landsservICe

Vestjysk U-Landsservice er 
en upolitisk kristen orga-

nisation, der støtter ulandene 
direkte og indirekte gennem  
andre organisationer.

Vestjysk U-landsservice har 
en genbrugsforretning med 
forskellige varer - blandt 
andet et stort sortiment af 
brugte kontormøbler fra det 
offentlige.

Indtægten fra salget går 
ubeskåret til hjælpearbejdet, 
da alle administationsudgifter 
bliver betalt af støttemedlem-
merne. 

Et medlemskab koster 100 
kr. om året.

Kontakt: 
Bent Haaning Andersen
Kildevej 75, Bølling - 6900 Skjern
Tlf. 9735 3686
Mail: b.haaning-andersen@skjern-net.dk

KerneKlUbben I fInderUp
Kontakt: 
Kirsten Pahus
Herborgvej 18, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1606
Mail: kirsten.pahus@hotmail.com

Kerneklubben i Finderup 
har samvær omkring

Bibelfortælling•	
Leg•	
Sang•	
Aktiviteter•	
Naturoplevelser•	

Målgruppen er børn fra 4 år til 
og med 4. klasse.
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Kontakt: 
Gruppeleder Ole Moritz Dransfeldt
Rishøj 1, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1212

KFUM spejderne i Rækker Mølle er en af landets største spejdergrupper. Den har eksisteret i 
mere end 25 år. 

Vi holder til i vores dejlige spejderhus: FiHa-
SæBø, der er naturskønt beliggende bagved 
Rækker Møllegården med skoven og Ganer Å 
som nabo.

Spejderarbejde er mest rettet mod børn og 
unge, som vi ønsker at støtte i at blive selv-
stændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige 
voksne, som har respekt for deres omverden og 
naturen. 

Et helt almindeligt spejdermøde for en bæver- 
eller	ulveflok	kunne	godt	se	sådan	ud:	Vi	starter	
med at samles og synge en spejdersang. Så er 
der aktivitet, som f.eks. at lave bål, et lille løb 
med poster, at male eller lege sanselege. Vi har 

også nogle gange temaer, hvor børnene f.eks.  lærer noget om andre kulturer. Til sidst samles 
vi igen og beder måske en bøn og synger sammen, før mødet slutter.

Kontakt: 
Torben Juul Jensen Tlf. 9736 2939
Søvejen 25, Rækker Mølle - 6900 Skjern
Mail: torbenjj@pc.dk
Web: www.rkmolle.dk

Rækker Mølle Borgerfore-
ning blev stiftet i 1921 i 

forbindelse med etableringen 
af gadebelysning i byen.

Foreningen er et vigtigt bin-
deled mellem borger og kom-
munalbestyrelse, samt til det 
øvrige foreningsliv i området.

 Foreningen tager initiativ til 
udarbejdelse af forskellige for-
slag til forbedringer og udvik-
ling i området. Til stadighed 
holdes kommunalbestyrelsen 
”til ilden” med mange forskel-
lige ønsker for vort område. 
Det gælder bl.a. vedligehol-
delse af veje og fortove, cykel-
sti, belysning, beplantning og 
rådighed over klargjorte byg-
gegrunde. Et aktuelt ønske er 
asfaltering af Øster Marup vej 
med henblik på anvendelse til 
cykelsti.
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fInderUp borgerforenIng
Kontakt: 
Hans Pedersen
Fårborgvej 4, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1043

Finderup Borgerforening ar-
rangerer bl.a.
Sankt Hansfest på lege-•	
pladsen
Pyntning af juletræer•	
Beplantning af blomster-•	
kummer i byen
Vedligeholdelse af byens •	
bænke

Hanning Borgerforening er  
for alle beboere i Hanning 

by og sogn og varetager deres 
interesser. Vi er talerør for lo-
kalsamfundet overfor offent-
lige og private institutioner.

Vi arrangerer sammenkom-
ster af forskellig art for for-
eningens medlemme og andre 
interesserede.

Vi administrerer børnelege-
pladsen og vedligeholder div. 
indfaldsporte til Hanning by.

Vi deltager i fælles arrange-
menter med de øvrige forenin-
ger i Rækker Mølle Området.

hannIng borgerforenIng
Kontakt: 
Reimer Pedersen
Tingbakken 12, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2270
Mail: Hans@Dalgaard-Jensen.dk
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rÆKKer MØlle haveKreds

Kontakt: 
Georg Lauridsen
Lisenborgvej 9, Bølling - 6900 Skjern
Tlf. 9736 4800 Sogneforeningen har ca. 

120 medlemmer. Vi arbej-
der for, at Bølling skal være et 
dejligt sted at bo og vil gerne 
give folk lyst til at bo her. 

Vi vil gøre vores til, at alle i 
sognet hjælper hinanden med 
at vedligeholde fællesarealer 
- f.eks. stadion, legepladsen, 
indfaldsvejen. 

Vi søger at fremme fæl-
lesskabet i et lille samfund. 
Medlemmer af foreningen kan 
gratis	låne	små	flag	på	fod	og	
grill af sogneforeningen.

Sogneforeningen arrangerer 
sommerfest på Bølling stadi-
on og anden sommeraktivitet. 
Juletræstændingen arrange-
res sammen med kirken.

Kontakt: 
Conny Enevoldsen
Lisenborgvej 9, Bølling - 6900 Skjern
Tlf. 9736 4800
Mail: lisenborgvej@mail.dk

Rækker Mølle Havekreds er 
en forening for alle, der 

holder af planter og have. 

I vores område er forenin-
gen blandt de ældste. Den 
blev stiftet i 1935.

Vores aktiviteter spænder 
over	 udflugter	 til	 spændende	
haver og parker, påske– og 
juledemonstrationer, grill- og 
sangaftner samt kortere ud-
landsrejser til eksempelvis Ø-
land, Norge, Tyskland.

Vores målgruppe er alle med 
interesse for planter og have 
samt hyggeligt samvær.

bØllIng sogneforenIng
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hannIng boldKlUb

rÆKKer MØlle gUf 

Kontakt: 
Kurt Kirkeby
Åglimt 2, Rækker Mølle - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2748 /4032 5948
Mail: Kurt_Kirkeby@mail.dk

Vi spiller fodbold på stadion 
ved Rækker Mølle Skolen. 

Vi har hold med i JBU og DGI 
turneringer. De forskellige 
hold træner 1-2 gange om 
ugen og spiller kampe. 
Om vinteren har vi indendørs-
fodbold i Rækker Mølle hal-
len.
U6 mix 2003/2005
U7, U8, U9 mix 
U10 drenge 1999
U10 piger 1999
U13 piger 1996
U15 piger 1994/1995
U13 drenge 1996/1997
U15 drenge 1994/1995
U17 drenge 1992/1993
Kvinder 15 år +
Serie 4 mænd – samarbejde 
med Faster boldklub
Serie 5 mænd - samarbejde 
med Faster boldklub
Oldboys - samarbejde med 
Faster boldklub

Kontakt: 
Lillian Thunbo Mikkelsen Tlf. 9736 2273
Damgårdvej 3, Sædding - 6900 Skjern
Mail: ltm@skjern-net.dk
Web: rkmolle.dk

Vi vil i Rækker Mølle Gym-
nastik og Ungdomsfore-

ning bestræbe os på: 

at der er plads til alle i •	
foreningen 

at tage nye initiativer •	

at informere lokalsamfun-•	
det om vore aktiviteter

at der ikke altid er resul-•	
tatet, der tæller, men pro-
cessen

at have et godt samarbej-•	
de med forældrene

at have god økonomi•	

at støtte nye ledere i for-•	
eningen

Vi tilbyder gymnastik og bad-
minton for alle aldersgrupper, 
svømning for børn i 0-6 kl. og 
volleyball for voksne.
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rÆKKer MØlle KfUM IdrÆt/håndbold

bØllInghUs MC-KlUb

Rækker Mølle KFUM er en sammenslutning mellem håndboldklubberne Sædding/Astrup og 
Hanning/Bølling. Håndboldklubben er derfor også for lokalområdet omkring Rækker Mølle 

og Astrup. 

Rækker Mølle KFUM´s fundament er, at det 
skal være en håndboldklub for alle. Grundste-
nen i klubben er også breddeidrætten samt det 
kammeratlige og sociale samvær, som vi læg-
ger meget vægt på. Hvor det er muligt, satses 
også elitemæssigt med fokus på størst mulig 
succes. 

Klubben har ca. 250 medlemmer fordelt på 
ca. 22 håndboldhold. Klubben har en særdeles 
god ungdomsafdeling med mange engagerede 
og dygtige trænere. Seniorafdelingen spænder 
lige	fra	flere	divisionshold	til	mange	seriehold.	
Vi	håber,	at	flest	mulige	forældre	ønsker,	at	de-
res børn skal opleve det sociale og kammerat-

lige samvær i vores lokale håndboldklub.

Kontakt: 
Jens Jacob Østergaard Tlf. 6156 0610
Nørrelundvej 1, 6900 Skjern
Mail: jej@riba.dk
Web: www.rkmolle.dk

Kontakt: 
Formand Per Kousgaard Tlf. 2251 9783
Klubhus på Kildevej 1, Bølling - 6900 Skjern
Mail: perkousgaard@hotmail.com
Web: www.boellinghus-mc.dk

Motorcykelklubben Bølling-
hus arrangerer om som-

meren både aften-, dags- og 
weekendture på motorcykel. 
Vi har også en udlandstur på 
programmet.

Vi afholder 5 træf-aftener i 
sommerhalvåret, hvor vi får 
besøg af motorcyklister fra 
andre klubber.

Om vinteren har vi klubafte-
ner, fællespisning én gang om 
måneden og foredragsaftener 
m.m.

Besøg vores hjemmeside for 
mere info.
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tIngagers stØtteforenIng

Støtteforeningens aktivite-
ter er foredrag, musik/

sang,	 udflugter,	 blomsterhil-
sen til beboerne på Tingager i 
forbindelse med fødselsdage.

Aktiviteterne henvender sig 
til pensionister i Rækker Mølle 
området. 

Støttekredsen har 190 med-
lemmer.

hannIng foredragsforenIng

Kontakt: 
Marie Tylvad
Hanningvej 15, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2158

Kontakt: 
Marie Tylvad
Hanningvej 15, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2158

Foreningen er stiftet i 1893 
og har lige fejret 115 års 

jubilæum.

I  løbet af efteråret og vin-
teren afholdes 6 møder, hvor 
der  som regel er foredrag før 
kaffen, og derefter plads til 
uddybende spørgsmål. Nogle 
møder  begynder med guds-
tjeneste og fortsætter så i 
Forsamlingshuset.

Når sæsonens møder er fast-
lagt, annonceres de på Ræk-
ker Mølle Portalen.

Den nuværende bestyrelse 
synes, det er fantastisk, at 
foreningen stadig kan være 
til inspiration og livsglæde for 
området. 

Forening har en trofast skare 
af medlemmer og foredrags-
holdere.
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venstre I rÆKKer MØlle oMrådet
Kontakt: 
Bente Tang
Hanninggårdvej 1, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2515
Mail: hanninggaard@mail.dk

Venstre i Rækker Mølle området er en lokal venstrevælgerforening, og 
som sådan altså en politisk 
forening. Historisk er for-
eningen dannet ved fusion 
mellem de oprindeligt 4 lokalforeninger i de 4 
gamle sogne, Hanning, Bølling, Finderup og Sæd-
ding. Foreningen er aktiv omkring lokalpolitiske 
spørgsmål,	finder	og	opstiller	lokale	kandidater	til	
kommunalvalg og fungerer som de lokalt valgtes 
bagland, der kommer med indspil og synspunk-
ter, som vores lokalt valgte forhåbentligt kan bru-
ge.  På vore bestyrelsesmøder deltager de lokalt 
valgte kandidater, og der er således en meget 
direkte kontakt mellem bagland og politiker. Des-
uden ytrer foreningen sig også i regionalpolitiske 
spørgsmål, ligesom vi gennem vort moderparti, 

Venstre, er en del af det landspolitiske arbejde. Der holdes en årlig generalforsamling i februar 
måned.

faMIlIe og saMfUnd

Familie og samfund er en 
gammel husholdningsfor-

ening,	der	har	skiftet	navn	fle-
re gange. Foreningen arbejder 
for familiernes sundhed ved 
reel oplysning om fødevarer 
gennem forbrugerorienterede 
aktiviteter, samt sociale og 
kulturelle arrangementer for 
hele familien. 

Vi hører under Region Midt-
Vest, som er en sammenslut-
ning af lokalforeninger i det 
Midt- og Vestjyske område. 
Regionen afholder større fæl-
lesarrangementer, der består 
af temaaftener og kulturelle 
arrangementer. I år koncert 
med ”Lune Carlsen”. 

Aktiviteter ca. 1 gang om 
måneden hele året.

Kontakt: 
Marie Tylvad
Hanningvej 15, Hanning - 6900 Skjern
Tlf. 9736 2158
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KØbMandsgården I rÆKKer MØlle

garant gardIner

Kontakt: 
Ida Søndergaard
Tlf: 9736 2011
Mail: KOEBMANDSGAARDEN.IDA@HOTMAIL.COM

Kontakt: 
Christian Sørensen
Tlf. 4019 5277
Web: http://www.garant.nu/sw3356.asp

Vi har områdets mest vel-
fungerende gardinafdeling   

som leverer og opsætter alle 
typer af gardiner, persienner, 
markiser og badeforhæng. 

Vi har et kæmpe udvalg i 
gardiner,	 stænger,	 fluenet,	
markiser m.m. Vi har også 
egen stor systue og kan der-
for levere alt i specialopgaver.

Alle	i	firmaet	er	specielt	ud-
dannede til at varetage såvel 
salg, rådgivning og monte-
ring.

Vores mangeårige erfaring 
kommer dig til gode i form af 
veludført arbejde til den rig-
tige pris.

K WIK SPAR købmandsgår-
den  er byens lokale ind-

købssted.
Vi tilbyder et bredt varesor-

timent - f.eks. frisk brød og 
slagtervarer.
Vi har håndkøbsudsalg med 

apotekervarer og tips og lotto

Åbningstider:•	

Hverdage fra 7.30-18.00•	

Lørdag fra 7.30-17.00•	

Søndagsåben fra 1. søndag •	
i maj til sidste søndag i sep-
tember fra 7.30-17.00

Søndagsåben resten af året •	
fra 7.30-12.00

Vi kører varetur til skoler, •	
institutioner, virksomheder 
og ældre. 
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bØllIng lavprIs
Kontakt: 
Klaus Rosendal
Bavnehøj 5, Bølling - 6900 Skjern
Tlf. 9736 8071
Web: www.rkmolle.dk
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Bølling Lavpris er en gen-
brugsbutik med alt inden-

for indbo. 

Vi har både nye og gamle ting, 
antikke ting såsom bøger, bla-
de, cd’er og dvd’er, møbler og 
småting.

Åbningstider:
Mandag–fredag: 9 – 17

Lørdag efter aftale

ALLE ER VELKOMMEN TIL AT 
KOMME OG FÅ EN SLUDDER 

FOR EN SLADDER!

Ser	man	på	et	sted	som	firkløver-området	med	en	fremtidsforskers	øjne,	så	ser	man	næ-
sten ind i fremtiden. Vigtig er samfundets megatrends – dvs. store udviklingstendenser, 
der påvirker samfundet, borgere og dermed også ønsker omkring bosætning mv. Af særlig 

relevante	megatrends	for	et	område	som	firkløver-sognene	kan	nævnes	Globalisering/glokali-
sering. 

Globalisering og centralisering ser ud til at være en meget stærk tendens, der så at sige træk-
ker folk fra de mindre byer til de større med et langt bredere udbud af butikker, kulturtilbud, 
institutioner og arbejdspladser. Der spås dog her om en modtendens i de næste 10-20 år i form 
af glokalisering. 

I takt med at verden bliver for stor og kompliceret, og vi oplever de globale konsekvenser af 
terror,	pandemier	og	storbyens	kriminalitet,	stoffer	mv.	vil	flere	søge	det	lokale	i	det	globale	i	
form af et mere enkelt og overskueligt bysamfund. En udvikling, der formentlig vil blive under-
støttet	af,	at	flere	og	flere	arbejdsfunktioner	i	fremtiden	vil	kunne	løses	på	distance,	så	vi	ikke	
behøver møde på en bestemt arbejdsplads hver dag. Herved øges sandsynligheden for, at vi 
vælger lokalområde med hjertet frem for blot nærhed til arbejdspladsen.

Resumè af rapporten ”Det Udvidede Landsbysamfund”, 2008 Ringkøbing-Skjern Kommune

Per Lunde Lauridsen

Fremtiden i krystalkuglen

Info
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hannIng tØMrer og trÆIndUstrI aps

Alt tømrer og snedkerarbej-
de udføres. 

Kontakt for uforbindende til-
bud og ideer til dit næste byg-
geprojekt. 

VELFAC vinduesmester.
Stort værksted til fremstilling 
af specialprodukter.

Staldbyggeri og haller•	
Villa og parcelhuse•	
Om og tilbygninger•	
Nyt køkken/bad•	
Gode tilbud fra HTH•	

Kontakt: 
Olav Tylvad
Tlf: 9736 2172 / 4089 2172
Web: www.hanningtommer.dk

fa-byg aps
Kontakt: 
Flemming Frost Andersen
Herborgvej 51, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1626 / 2091 6546

Vi kan hjælpe dig med alle 
opgaver indenfor tømrer-

faget, både stort og småt. 
Tilbygning •	
Ombygning •	
Nybygning •	
Renovering •	
Udskiftning af vinduer og •	
døre. 
Udskiftning af glas •	
Nyt tag •	
Nyt køkken •	
Nyt trægulv •	
Udnyttelse af loftrum og •	
meget, meget mere. 

Vi giver gerne uforpligtende 
tilbud eller overslag, samt 
kommer med gode idéer og 
forslag til din opgave. 

Vi har FOKUS PÅ KVALITET 
og er først færdige med opga-
ven, når du er tilfreds.
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Kontakt: 
Murermester Jens Lykke Jensen Tlf. 9736 8146 / 4075 8146
Bolvej 4, Bølling - 6900 Skjern
Mail: ljbyg@rkmolle.dk
Web: rkmolle.dk 

lJ-byg

LJ-Byg har specialværktøj til 
alle opgaver. 

LJ-Byg giver gerne uforbin-
dende tilbud på såvel småop-
gaver som totalentrepriser.

Nybyggeri•	
Parcelhus•	
Udestuer•	
Staldbyggeri •	
Tilbygning•	
Reparation •	

Renovering af alle husets rum 
med gode ideer.
Vi er specialister i badeværel-
ser.

hannIng vvs og gasservICe
Kontakt: 
Mogens Mortensen
Tlf. 9736 2098 / 2095 9798

Vi udfører arbejde indenfor:

Ny- og ombygning•	
Bad og køkken•	
Stoker•	
Jordvarme•	
Olie- og halmfyr•	
Gasinstallationer•	
Diverse reparationer•	

Vil du renovere eller bygge 
nyt, giver vi gerne idéer eller 
aflægger	et	besøg	og	giver	et	
uforpligtende overslag eller 
tilbud.
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rÆKKer MØlle KloaKservICe

Nyetablering og reparation 
af alt indenfor:
Jord•	
Beton•	
Kloak •	

Virksomheden arbejder både 
med parcelhuse og landbrug.

Kontakt: 
Autoriseret kloakmester Robert Hansen
Tlf. 2160 1842 (dag) eller 9736 2615 (aften)

MIKa desIgn
Kontakt: 
Finn Søndergård Christiansen
Tlf. 9736 2500 / 2763 3283
Mail: mikadesign@mail.dk
Web: www.mikadesign.dk Mika Design er en ung 

virksomhed med speciale 
indenfor mindre stålkonstruk-
tioner, havelåger, porte, hegn, 
trapper og gelændere. 

Mika Design opbygger dit 
produkt fra bunden, og alt bli-
ver fremstillet med stor omhu 
og præcision. Vi fremstiller 
kun produkter efter ønske og 
mål. Besøg vores hjemmeside 
og	 se	 flotte	 eksempler	 på,	
hvordan du kan forskønne din 
terrasse, indkørsel og have 
med produkter fra Mika De-
sign. Kontakt os for uforplig-
tende tilbud.

Mika Design producerer til 
både virksomheder og pri-
vate.
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hernIng el-Center
Kontakt: 
Thomas Christensen Tlf. 2119 1136
Dyssevænget 24, Rk. Mølle - 6900 Skjern
Mail: talitha@email.dk
Web: www.herning-elcenter.dk

Herning El-Center er en 
moderne installationsfor-

retning,  der tilbyder alle for-
mer for installationsarbejde. 
Vi løser alle opgaver lige fra 
reparation af en lampe eller 
stikkontakt til nybyggerier og 
større projektopgaver. Vi er 
også behjælpelig med råd og 
vejledning i forbindelse med 
installationsopgaver.

Traditionel installation•	
Intelligente installationer •	
(IHC, IHC Wireless)
Serviceopgaver til private •	
og erhverv
Projektopgaver, små og •	
store.
Tele / data / overvågning•	

sKJern egnens MasKInstatIon aps 
Kontakt: 
Jens Peter Rasmussen
Tlf: 9735 1807 / 4035 1807
Web: www.sem-skjern.dk

Vi er en alsidig virksomhed, 
som beskæftiger sig med 

bl.a. maskinstations- og en-
trenørarbejde. Til udførelse af 
opgaverne har vi en moderne 
maskinpark og veluddannede 
medarbejdere. Vi tilstræber 
kvalitet, god service og til-
fredse kunder. Vi løser opga-
ver for private, erhverv og det 
offentlige. 
Jordarbejder udføres bl.a. 

med: Komatsu 320 gummi-
ged med rodgreb - Hydrema 
rendegraver 926 med tiltskovl 
- Ny dumpervogn - Minigra-
ver. Landbrugsarbejde udfø-
res med bl.a.: Samson PG 20 
m/bom og sortjordsnedfælder 
med kvælstofmåling - Samson 
15 tons slamsuger - Samson 
gylleomrører - Flex 16 Sam-
son møgspreder.

Af opgaver kan nævnes: Fjernelse af læhegn - Oprensning 
grøfter - Udgravning til byggeri - Flise- og kloakarbejde - Gyl-
leudkørsel - Alt markarbejde.
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wIMa/solUs a/s
Kontakt: 
Jens Horsbøl
Lisenborgvej 6, Bølling -6900 Skjern
Tlf. 9736 8088
Web: www.solus.dk

Vi leverer til den professio-
nelle bruger ved stat, amt, 

kommuner, kirkegårde, indu-
stri, parker, boligselskaber, 
golfbaner, forlystelsesparker. 
Til landbruget 2- og 4-hjulede 
vogne, med eller uden tip. Ka-
pacitet 500 - 10.000 kg.

Højtryksspuler til kloakspu-
ling,	samt	spuling	af	afløbsrør	
mm. Drænspuler fremstilles i 
forskellige størrelse. Slamsu-
ger i forskellige størrelser med 
små mål, der skånsomt kan 
komme	de	fleste	steder.	Vog-
ne til transport af containere 
i forbindelse med renovation. 
Specialvogne af enhver art 
fremstilles efter kundens øn-
ske. Alle vogne og tankvogne 
er varmgalvaniseret.

tylvad daMbrUg
Kontakt: 
Bent Kollerup
Clausagervej 5, Sædding - 6900 Skjern 
Tlf. 9736 2665 / 4078 2665
Mail: tylvad.bg@post.tele.dk

Tylvad drambrug er et tra-
ditionelt jorddambrug.

Vi producerer årligt ca. 90 
ton regnbueørreder.

Vi leverer til eksport (Tysk-
land) samt til ”put and take” 
søer.

Vi er godkendt til afstrygning 
af rogn samt til stalddørssalg 
- så skal du have en ørred 
til ovnen eller grillen kontakt 
Bent: 4078 2665
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westerly plantesKole
Kontakt: 
Conny Enevoldsen
Lisenborgvej 9, Bølling - 6900 Skjern
Tlf. 9736 4800
Mail: westerly@mail.dk

Westerly er en specialplan-
teskole med produktion 

af slyngplanter i et bredt og 
rigt udvalg.

Vi afsætter vore varer pri-
mært via planteskoler og ha-
vecentre landet over.

Kontakt: 
Stutteri Lykkehøj
Fyrstenborgvej 2, Sædding - 6900 Skjern
Tlf. 6174 6595

stUtterI lyKKehØJ

Vi er et ungt stutteri, der 
avler nogle af Danmarks 

bedste sportsponyer.

Vores målsætning er at bli-
ve inviteret til det årlige Eli-
teskue. Vi har deltaget hvert 
år siden 2005 med hopper 
eller føl. Sidste år avlede vi 
Danmarks 2.bedste hoppeføl. 
Kendetegnet for vores po-
nyer er et godt sind, karisma 
og bevægelser over middel. 
Ponyen til den kræsne rytter 
med ambitioner og store mål.

Byggeriet af vores nye stald 
og ridehal er netop afsluttet, 
så vi kan nu tilbyde ridehus-
kort og hestepension i lækre 
nye bokse.

Alle er velkomne til at besø-
ge os. Aftal tid på 6174 6595.
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sKJern banK
Kontakt: 
Skjern Bank
Banktorvet 3, 6900 Skjern
Tlf. 9682 1333

Skjern Bank – din lokale 
bank

Skjern Bank er din bank, der 
bakker op om både dig og hele 
det lokale område. Vi arbejder 
altid ud fra vore tre nøglevær-
dier, som er:

Handlekraft •	

Individuelle løsninger •	

Nærvær•	

Kig ind i Skjern Bank og hør, 
hvad vi kan gøre for dig.

I 2006 gennemførte Ringkøbing-Skjern Museum et projekt om områdets landsbyer. Resultatet blev et 
fremtidsorienteret inspirationshæfte om, hvordan kulturarven kan bruges og bevares i landsbyerne. Mål-

sætningen	for	undersøgelsen	var	at	finde	ud	af,	hvordan	man	kan	bruge	kulturmiljøet	som	resurse	-	og	
anvende dette i en udviklingsmæssig sammenhæng. I disse år bliver der lagt megen vægt på oplevelser, 
og	derfor	findes	der	nogle	særlige	gevinster	ved	at	arbejde	med	kulturmiljøet.	Målet	er,	at	kulturmiljøet	og	
deriblandt bygningerne, skaber gode forudsætninger for en positiv landsbyudvikling.

En landsbys historier og bygninger er medvirkende til at skabe en lokal identitet, men også en inspiration 
til udvikling og fornyelse. Landsbyerne er præget af landskabet, vejforhold samt den lokale byggeskik med 
inspiration fra storbyarkitekturen. Derfor er landsbyerne meget forskellige og besidder derved mulighederne 
for at dyrke forskelligheden og det unikke. I vores tid og samfund er dette en fordel, som landsbyerne kan 
drage nytte af. Ønsket om individuelle og identitetsskabende rammer er voksende blandt nutidens forbru-
gere og borgere. Kulturmiljøet er i denne situation en resurse, som landsbyerne bevidst kan sætte i fokus 
og satse på.

Landsbyer i Vestjylland har resurser, som de kan anvende i udviklingen af deres lokalsamfund. Udover 
de menneskelige resurser skal også stedets historier og fortællinger ses som brugbare i denne udviklings-
proces. Historierne kommer tydeligst til udtryk i de bygninger og naturmæssige omgivelser, som udgør 
landsbymiljøet - også kaldet kulturmiljøet. Landsbyerne udgør de fysiske rammer om de oplevelser og det 
liv,	som	både	tilflyttere	og	gamle	slægter	ønsker	i	deres	lokalområde.	På	baggrund	af	undersøgelser	giver	
hæftet ”Landsbyernes kulturmiljø som resurse” inspiration til, hvordan lokalbefolkningerne kan indtænke 
oplevelser og kulturmiljøet i udviklingen af landsbyerne.
I	projektet	 indgik	Rækker	Mølle	og	Finderup	 landsbyer.	Hæftet	kan	 lånes	på	biblioteket	eller	findes	på	

lokalarkivet. I 2001 udarbejdede Ringkøbing Fjord Samarbejdet et lignende hæfte ”Forskøn og bevar din 
landsby – et idékatalog”. I det hæfte blev Bølling landsby brugt om eksempel. Per Lunde Lauridsen

Landsbyernes kulturmiljø som resurse
Info
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I slutningen	af	2003	inviterede	Rækker	Mølle	Skolen	og	Lærkereden	områdets	fire	borger-	og	sogneforeninger til et møde for at spørge, om man i fællesskab skulle lave noget, der på en 
gang	kunne	profilere	Rækker	Mølle-området	udadtil	og	samtidig	være	til	gavn	indadtil	for	

borgerne. Knapt var velkomsten overstået og invitationen begrundet, inden drøftelserne var 
sporet ind på, at der skulle laves en internetportal. 

Herfra gik det stærkt. Krav til indhold og brugervenlighed blev udformet, og der blev lagt et 
budget gående ud på, at portalen udelukkende skulle etableres og drives af områdets foreninger 
og	erhvervsdrivende.	Der	blev	taget	kontakt	til	et	edb-firma,	som	blev	så	glad	for	det	konstruk-
tive samarbejde, at man efter et stykke tid insisterede på at sætte prisen for hjemmesiden ned, 
fordi	firmaet	betragtede	det	som	et	stykke	udviklingsarbejde!	

Som nævnt ville portalens succes være helt afhængig af, at foreninger, institutioner og er-
hvervsdrivende i området ville bakke op – ikke kun af økonomiske grunde, men i høj grad fordi 
de skulle oprette en hjemmeside på portalen og dermed sikre et attraktivt, dynamisk, sevær-
digt, informativt og brugbart indhold. Herudover var det et must, at portalen skulle indeholde 
en effektiv kalenderfunktion. Konceptet var, at de, der oprettede en hjemmeside på portalen, 
principielt selv skulle udforme og vedligeholde den, og man skulle selv lægge arrangementer 
i	kalenderen.	Det	største	og	ultimative	krav	til	edb-firmaet	var	derfor,	at	et	simpelt	kendskab	
til et almindeligt tekstbehandlingsprogram skulle være tilstrækkeligt til at kunne opbygge og 
vedligeholde sin hjemmeside! 

Alt lykkedes. I foråret 2004 kunne foreninger m.v. begynde at oprette deres hjemmesider, og 
i dag er næsten alle foreninger og institutioner samt en stor del af de erhvervsdrivende med 
på portalen. Efter de første 5 år har der været 2,5 mio. hits, og det må siges at være endog 
særdeles	flot	 for	en	 landsbyportal!	Så	 i	dag	må	Rækkermølle.dk	betragtes	som	en	vigtig	og	
uundværlig del af dagliglivet i hele Rækker Mølle-området.
Klik ind på: www.rkmolle.dk og se, hvad portalen kan tilbyde dig.

Kontakt: 
Aksel Heltoft
Skjernvej 11, Finderup - 6900 Skjern
Tlf. 9736 1300
Heltoft1@mail.dk
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KarIna & franK
Kontakt: 
Karina & Frank
Tlf: 9736 8888
Mail: info@karinaogfrank.dk
Web: www.karinaogfrank.dk (Booking)
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Musik til enhver lejlighed 
– ikke helt – men dog 

mange ting. 
Jeg arbejder i bl.a. solo-din-
nermusik på klaver. Derud-
over spiller jeg på harmonika 
til koncerter og forskelligt an-
det sammen med musikalske 
”legekammerater”. Jeg er 
samtidig aktiv spillemand på 
forskellige fronter herunder et 
opvisningshold med folkedans 
og anstandsdans. 
Slå	 på	 tråden	 –	 så	 finder	 vi	
nok en god løsning til også 
det, du søger.
Mine specialer er:

God gedigen dinnermusik •	
på klaver+sang
Koncerter indenfor spille-•	
mandsmusik
Indslag med både mu-•	
sik og dans – også hvor 
eventuelle gæster får sig 
rørt.

Kontakt: 
Jan Ilsø
Tlf. 9736 1162
Web: www.janilsoe.dk

Jan IlsØ MUsIK

Karina & Frank alias Edsen 
& Nonbo leverer musik til 

festen.

Behagelig dæmpet dinner-•	
musik, som gør det muligt 
for folk at tale sammen
Akkompagnement til langt •	
de	fleste	selskabssange
Dansemusik med gang i, •	
tilpasset publikum
Sober og ædru optræden •	
i påklædning tilpasset lej-
ligheden
Yderst engageret og ind-•	
levende indsats
Erfaring og overblik•	
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tobICo a/s
Kontakt: 
Jan Tobiasen
Tlf. 9736 1020
Web: www.tobico.dk

Tobico a/s er Skjerns stør-
ste maskinforhandler. 

Salg og service til såvel land-
mænd, private som industri.

Værksted med service af alle 
former for landbrugsmaski-
ner, industrimaskiner samt 
have/park. 

Salg af maskiner/udstyr til 
landmænd, industri samt 
have/park.

bØllIng aUto
Kontakt: 
Thorkild Jensen
Bavnehøj 1, Bølling - 6900 Skjern
Tlf: 9736 8159 / 2164 4629

Bølling Auto tilbyder

Service og autoreparation•	
Forsikringsskader og ret-•	
tebænk
Klargøring til syn•	
Fejludlæsende diagnose- •	
og testudstyr
Stenslag og rudeudskift-•	
ning
4 hjuls udmåling•	
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rÆKKer MØlle Invest a/s
Kontakt: 
Rækker Mølle Invest a/s
Bratbjergvej 7, Hanning, 6900 Skjern
Formand Karlo Bech og kasserer Hans Dalgaard
Tlf. 9736 2390 og 9736 2012

Rækker Mølle Invest ud-
lejer lejligheder, og står 

for fremforpagtning af Køb-
mandsgården i Rækker Mølle. 

Rækker Mølle Invest med-
virker til forskønnelse af bo-
ligmassen i Rækker Mølle og 
omegn, samt tilskynder til, at 
der	tilflytter	beboere	til	omtå-
det.

Rækker Mølle Invest er et 
lokalt aktieselskab, som ejes 
af de beboere i området, som 
har investeret i aktier i selska-
bet.

Kontakt: 
EDC Jørgen Axelsen og Jeppe Terkelsen a/s
Tlf. 9735 0044
Web: www.edc.dk/skjern

edC Vi er de lokale ejendoms-
mæglere med mere end 

25 års erfaring i salg, vurde-
ring og belåning af fast ejen-
dom.

Vi formidler salg af alle typer 
af fast ejendom, hovedsagelig 
villaer, sommerhuse, andels-
boliger, ejerlejligheder samt 
nedlagte og små landbrug, 
men også erhvervs- og ud-
lejningsejendomme. Som en 
naturlig del afsluttes handlen 
med udfærdigelse og ekspedi-
tion af skødet. 

Vi er en del af Danmarks 
største ejendomsmæglerkæ-
de med mere end 240 mæg-
lerbutikker fordelt over hele 
landet.

Firmaet har afdeling i Skjern 
og Tarm i nyindrettede og vel-
beliggende lokaler med god 
plads til udstilling af emner-
ne.

I Skjern er der Boligcafe med åbent alle ugens 7 dage fra kl. 
8.30 til 21.00.
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Kontakt: 
Kent Thomsen 
Bredgade 78, 6900 Skjern
Tlf. 9735 2355
Web: www.nybolig.dk

nybolIg sKJern

Et hjem er ikke en standard-
vare. Hos Nybolig Skjern 

ved vi, hvad det betyder at 
sælge familiens hjem, og vi 
lytter, når I fortæller, hvad der 
gør jeres hjem unikt. 

Fordi det er et hjem, vi for-
midler, er det vigtigt, at nye 
ejere af din bolig får et nær-
værende og seriøst første 
møde med deres nye hjem. 

Vi lægger stor vægt på høj 
seriøsitet og lokalt kendskab i 
vores boligrådgivning, hvilket 
giver tryghed og tillid.

Velkommen hos Nybolig 
Skjern til en uforpligtende 
samtale om køb og salg af 
fast ejendom.

danbolIg sKJern - tarM
Kontakt: 
Søren Møller
Tlf. 7026 8035 / 6155 7302
Web: www.danbolig.dk

DanBolig er en kæde af 
selvstændige ejendoms-

mæglere, der samarbejder 
om IT, markedsføring, ud-
dannelse og kvalitetsstyring. 
Vi samarbejder med Nordea, 
men respekterer naturligvis 
din ret til at vælge rådgivere, 
og købers ret til at vælge boli-
gens	finansiering.

DanBolig Skjern-Tarm inde-
haves af Søren Møller, Johs. 
Pedersen & Klaus S. Ander-
sen, der tilsammen har mere 
end 30 års erfaring i branchen 
og vurderer mere end 700 
ejendomme om året.

DanBolig Skjern-Tarm leverer 
seriøs rådgivning i forbindelse 
med køb og salg af boliger, 
erhvervs og landbrugsejen-
domme.
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Hvorfor	markedsføre	firkløver-sognene?

Info

Firkløver-Info	er	blevet	til	som	en	del	af	et	større	udviklingsprojekt	for	de	fire	sogne	Bølling,	
Sædding, Hanning og Finderup. 

Ambitionen er at skabe bevågenhed omkring områdets positive muligheder og mange attrak-
tive tilbud. Grundlaget for arbejdet er en strategi for området, som består af tre delelementer: 
Resursestrategi, Udviklingsstrategi og en Markedsføringsstrategi. 

Ikke mindst den sidste er meget væsentlig, da kommunen netop har gennemført et projekt om 
”Tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne”. Resultaterne af undersøgelsen var, at 
netop	markedsføring,	image	og	profilering	er	afgørende	for	en	positiv	fremtid	for	landsogne.	

Opgaven	er	derfor	at:	”Kommunerne	skal	satse	på	markedsføring,	hvis	fraflytning	skal	vendes	
til	tilflytning.	Det	er	hverken	bedre	offentlig	transport	eller	kortere	afstande	til	sygehuse,	der	i	
fremtiden skal sikre livet i landdistrikter, men derimod markedsføring af den realiserbare drøm 
om hygge, samvær og en god bolig i landsbyagtig idyl” (”Tiltrækning og fastholdelse af borgere 
i landdistrikterne” 2008). 

Firkløver-området	finder	det	derfor	oplagt	at	være	i	front,	når	det	gælder	om	at	gøre	det	om-
givende	samfund	kendt	med	de	mange	kvaliteter,	som	findes	i	netop	dette	vestjyske	smørhul.

Per Lunde Lauridsen

rÆKKer MØlle bolIgforenIng
Kontakt: 
Ringkøbing-Skjern kommune - Borgerservice
Tlf. 9974 2424
Web: www.rksk.dk Skjern ældreboligforening

af 1987 afd. 6 råder over 
13 lejligheder i Rækker Mølle. 
Lejlighederne ligger centralt i 
byen med kort afstand til køb-
mand og bus.

De 13 lejligheder er om-
bygget og renoveret i 2001. 
Beboerne kan benytte det 
rummelige fællesrum til fød-
selsdage og lignende. Der 
holdes Torsdagsklub og en 
månedlig gudstjeneste i fæl-
lesrummet.

2 beboere sidder i boligfor-
eningens bestyrelse. 

Boligforeningen råder også 
over nogle lejligheder i for-
bindelse med ældrecentret 
Tingager.
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fremtIden skaBes I et værksted!

En ting er sikkert: Hvis man altid gør tingene på samme måde – så får man altid det samme 
resultat. Ønsker man udvikling, så må der tænkes i nye løsningsmodeller. 

I begyndelsen af 1990’erne var der allerede 
iværksat en proces i lokalområdet – med mot-
toet:	Hvis	firkløver-området	skal	udvikles	–	så	
skal lokalbefolkningen selv tage initiativet. Ini-
tiativet havde givet mange positive resultater. 

I Firkløver-området er man åben overfor at 
indgå i nye arbejdsformer. Derfor tog mere end 
90 personer fra området imod invitationen om 
at deltage i fremtidsværkstedet: ”Udvikling 
eller	afvikling?”	på	Sædding	Efterskole	d.	10.	
jan. 2009. Processen tog en hel eftermiddag 
og resulterede i mange nye initiativer. 

Fremtidsværkstedet blev ledet af to konsu-
lenter fra Landdistrikternes Fællesråd. Efter en 
introduktion	til	arbejdet	med	udvikling	fik	alle	
mulighed for at komme med deres forslag til 
udviklingsmuligheder. Deltagerne skrev ide-
erne op på papirstrimler på væggene. Det blev 
til over 260 ideer. 

Efterfølgende var opgaven at prioritere ide-
erne.	 Alle	 deltagere	 fik	 hver	 10	 små	 klister-
mærker, som de kunne fordele på de ideer, de 
fandt mest relevante. Man kunne sætte alle på 

én	ide	–	eller	fordele	dem	på	flere.	De	10	ideer,	som	fik	mest	opbakning,	blev	til	arbejdsgrupper,	
hvor deltagerne fordelte sig på.  

I grupperne fortsatte udviklingsprocessen. 
Alle gruppedeltagerne havde stor interesse for 
netop det pågældende emne, og omkring bor-
dene foregik der levende samtaler, og løsnin-
ger blev udvekslet. Alle grupperne skrev deres 
tanker ned og skabte grundlaget for det videre 
arbejde med emnerne. 

Udviklingsprocessen fortsatte efter fremtids-
værkstedet. Alle grupperne arbejdede videre 
i de følgende måneder enten hos deltagerne 
og/eller til de planlagte fællesmøder på Ræk-
ker Mølle-skolen. 

På fællesmøderne blev der fulgt op på pro-
cessen, og grupperne fremlagde status på deres arbejde. Alle de medvirkende havde derved 
mulighed for at give nye inputs samt følge med i de andre gruppers arbejde.

Firkløver-områdets strategi for fremtiden består primært af de arbejdende gruppers indsats og 
forslag. Ambitionen var og er, at lokalbefolkningen selv tager initiativ til at udvikle deres eget 
område via deres egen fremtidsstrategi. 

Målet er fortsat at skabe forudsætningerne for ”det gode liv på landet”. Arbejdet er en proces 
som aldrig slutter, men hele tiden tager bestik af tiden, konkrete udfordringer og lokalbefolknin-
gens ønsker og drømme. Per Lunder Lauridsen.

se Indslag på www.tvmIdtvest.dk >net-tv under datoen 10/1-2009
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strategI for fIrkløver-sognene 

De	fire	sogne	har	vist,	at	de	sammen	kan	opnå	en	positiv	udvikling.	Området	har	et	godt	
image udadtil, og lokalbefolkningen er stolte over deres egn. Firkløver-området har gode 

forudsætninger for en sund fremtid. Udfordringerne består i at aktivere de tilstedeværende re-
surser og skabe en stærk bevidsthed om nødvendige tiltag. 

Indenfor alle organisationer – om det er private virksomheder eller kommuner – er det afgø-
rende, at fællesskabet har en plan for, hvordan man imødekommer udfordringer og søger at 
opnå bestemte mål. Planen kaldes oftest for en ”strategi” – og sådan en arbejder man konstant 
på	i	firkløver-området.	

Strategien har fået titlen: ”Det gode liv 
på landet - firkløversognene som attraktivt 
levested for beboere og tilflyttere”. Dette 
mål vil blive opnået via arbejdet med en 
række indsatsområder. Alle indsatsområ-
derne og deres del i den fælles strategi er 
udviklet af grupper af frivillige fra områ-
det. Metoden er at fokusere på områdets 
resurser og med udgangspunkt deri at 
skabe en bæredygtig udvikling. 

Indenfor indsatsområderne: Byforskøn-
nelse, Kunst, Natur er det strategien at for-
bedre de visuelle og sanselige oplevelser i 
området. Indenfor Byforskønnelse vil man 
søge at fjerne uheldige elementer såvel 
som til at motivere lokalbefolkningen til at 
forbedre deres nærmiljø. For emnet Natur 
er det målet at skabe bedre tilgængelig-
hed via bl.a. stier til den smukke natur i 
området. Kunsten skal ligeledes integreres 
i planerne for områdets fremtid.  

Strategien har to vigtige elementer, som 
omhandler områdets relation til omver-
denen	 og	 nytilflyttere.	 Bevidstheden	 om	
nødvendigheden af markedsføring har re-
sulteret i en markedsføringsstrategi. Vel-
komstgruppen har udarbejdet en plan for 
områdets	integration	af	nytilflyttere.

Indsatsområderne: Skolens fremtid, Mul-
tihus, Bryghus, Livskvalitet i den 3. alder har til mål at støtte vigtige aktiver såsom skolen og 
bryghuset.	Strategien	indeholder	også	mulige	fremtidsplaner	for	et	fælles	multihus	for	alle	fire	
sogne. Indenfor emnet Livskvalitet i den 3. alder arbejdes der med planer om nye boligfacili-
teter, som skaber integration generationerne imellem, og gør det muligt for seniorer at blive 
boende i landsbyerne. 

Nye tiltag og udviklingsprojekter trækker på områdets resurser. Derfor indgår der potentielle 
indtjeningsområder i strategien. I indsatsområdet Landsbyudvikling via vindmøller udarbejdes 
planer for etablering af intelligente vindmølleprojekter i sognene. Motivationen er, at en pro-
centdel af overskuddet fra energiproduktionen tilfalder lokalområdets foreningsliv.

Strategien indgår i lokalområdets samarbejdsrelationer over den Lokale Aktionsgruppe, Ring-
købing-Skjern Kommune, Region Midtjylland og andre relevante partnere i udviklingen af lands-
byer og landdistrikter. Per Lunde Lauridsen.

det gode lIv på landet
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tIlbagevendende arrangeMenter

Sted  Arrangement    Arrangør

Bølling  Sommerfest på Bølling Stadion  Bølling sogneforening

Bølling  Juletræstænding 1. s. i advent  Bølling sogneforening

Bølling  Sankt Hans aften på Bølling Stadion IM i Bølling

Bølling  Missionsuge     IM i Bølling

Bølling  Ren by. Start på motionssæsonen  

Hanning Fastelavnsfest     Hanning Borgerforening/
       Hanning Forsamlingshus

Hanning Juletræstænding 1. s. i advent  Hanning Borgerforening

Hanning Sommerfest på legepladsen  Hanning Borgerforening

Hanning	 Aftenudflugter	 	 	 	 Hanning	Borgerforening

Rk. Mølle Sankt Hans aften i Rækker Mølle  Familie og Samfund/Rk. Møllegården/
       Rk. Mølle Borgerforening

Rk. Mølle Firkløverweekend i august   Firkløverudvalget

Rk. Mølle Adventsarrangement   Familie og Samfund/ Havekredsen

Rk. Mølle BUSK-weekend    KFUM-spejderne i Rækker Mølle

Rk. Mølle Hellig 3 Kongers løb   KFUM-spejderne i Rækker Mølle

Rk. Mølle Træningsweekend for ungdom  Rækker Mølle KFUM idræt og håndbold

Rk. Mølle Afslutningsfest for ungdom  Rækker Mølle KFUM idræt og håndbold

Rk. Mølle Grundlovsfest    Rækker Møllegården

Rk. Mølle Kræmmermarked    Rækker Møllegården

Rk. Mølle Loppemarked    Rækker Møllegården

Rk. Mølle Julestue     Rækker Møllegården

Rk. Mølle Juletræstænding i Rækker Mølle  Rækker Mølle Borgerforening

Rk. Mølle Gymnastikopvisning   Rækker Mølle GUF

Rk. Mølle Ren by     

Sædding Fernisering på kunstudstillinger  Clausager Kunstvirke

Sædding Haveinspirationsweekend   Clausager Kunstvirke

Sædding Mande- og pigeaftener   Clausager Kunstvirke

Sædding Julefrokost lørdag før 1. s. i advent  Sædding Forsamlingshus

Sædding ”Vild med dans”  - 10 danseaftener  Sædding Forsamlingshus

Finderup Sankt Hansfest    Finderup Borgerforening
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1989:  Andelsboliger bygges på Møllebakken.

1990: 

1991:

1992:  Rækker Møllegården købes, og restaureringen begynder derefter.

1993:  SFO startes op på Rækker Mølle Skolen.

1994:

1995:  Rækker Mølle Invest dannes, og mejeriet omdannes til lejligheder.
           Clausager Kunstvirke åbner.
           Udvidelse af Børnehaven Lærkereden.

1996:  Stort anlagt 25 års jubilæum på Rækker Skolen. 

1997:  Sædding Forsamlingshus renoverer gangen og eksisterende toiletter samt 
 nyt handicaptoilet.
           Opstart af udebørnehaven Mejsen ved Rækker Møllegården.
           Rækker Mølle Invest køber naboejendommen Åglimt 11, og den lejes ud.

1998:  Videbæk-Skjern Veteran- og Modeljernbane udlejer skinnecykler fra 
 Herborg til Kongsholm.
           Sædding Forsamlingshus tilbygger ny sal og depotrum.
 Den lokalhistoriske bog, ”Slægters gang i Sædding sogn”, udgives.

1999:  Søren Kierkegaards mindestue indvies på Rækker Møllegården.
           Rækker Mølle Invest erhverver Købmandsgården.
           Udebørnehaven Solstrålen etableres mellem Børnehaven Lærkereden og skolen.
           Rækker Mølle Kroketklub starter og etablerer baner ved Rækker Mølle Gården.
           Bølling Forsamlingshus renoveres.

2000:  Ombygning af pensionistboliger til ældreboliger påbegyndes.
           Rækker Mølle Skolen tilbygges klasselokaler og billedkunst.

2001:  Sædding forsamlingshus renoverer køkkenet.
 Den lokalhistoriske bog, ”Slægters spor i Bølling sogn”, udgives.

2002: 

2003: Revy med over 400 deltagere til fordel for minihallens opførelse.
											Spejdergården	bygges	med	flot	beliggenhed.
           Finderup Efterskole etableres som et godt tilbud til unge med særlige behov.
           Minihallen, motionsrum, ungdomsklub, mødelokale m.m. bygges 
 ved Rækker Mølle Hallen.
	 Konfirmandbogen,	”Ud	går	du	nu	på	livets	vej”,	udgives.

Uddrag af tIltag I 4-KlØveroMrådet
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2004:  Firkløver weekend opstartes som et samarbejde mellem mange foreninger i området.
           Rækker Mølle Prisen indstiftes.
           Endnu en tilbygning til Børnehaven Lærkereden.
           Rækker Møllegårdens park får Alsiger stenen og motionsstien langs Ganer Å.
2005:  Rækker Mølle KFUM Håndbolds Herrer rykker i 2. Division
											Rækker	Mølle	Foreningsråd	etableres	som	paraply	for	de	fire	sogne.
           Bølling Forsamlingshus får klimaanlæg efter indsamling ved 100 års jubilæum.
           Finderup Forsamlingshus tilkøber parkeringsplads.
										 Rækker	Mølle	Portalen,	www.rkmolle.dk,	starter	som	de	fire	sognes	platform	
 og nyhedsmedie. 

2006:  Møllen restaureres og ombygges til Rækker Mølle Bryghus.
           Rækker Mølle KFUM Håndbold  - Herre Ynglinge Liga – håndboldens højeste niveau
											Bøllinghus	åbner	i	flotte	renoverede	lokaler	med	MC	træf	og	andre	aktiviteter.
 Den lokalhistoriske bog, ”Først til mølle”, udgives.

2007:  Revy med 630 deltagere med musik af Madam Blå
           Rækker Mølle bliver årets landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
           Rækker Mølle KFUM Håndbold  - Herre Ynglinge Liga – håndboldens højeste niveau
											Rækker	Mølle	fik	en	Verdensmester	–	René	Rasmussen	vandt	guld	ved	Ynglinge	VM.
           Tilbygning undervisnings lokaler - Finderup Efterskole.
           Sædding Forsamlingshus renoveres med bl. a. nye vinduer.
 Stor landdistriktskonference i Rækker Mølle med deltagere fra hele landet.

2008:  Forskønnelsesprisen indstiftes.
           Tilbygning til minihallen med redskabsrum til gymnastik.
          Det tidligere Rådgivningscenter i Hanning bliver kommunens kursusejendom.
           Sommerskole starter som et tilbud til børnene, arrangeret af frivillige kræfter.
           Hanning Forsamlingshus renoverer køkkenet.
           Finderup Forsamlingshus renoverer tag. 

2009:  Ny legeplads ved Rækker Mølle Skolen under opførelse.
           Fremtidsværkstedet afholdes på Sædding Efterskole.
          Ny minihal og værkstedslokale ved Finderup Efterskole.
	 Byportaler	opsættes	i	de	fire	landsbyer
           Ny præstebolig bygges i Rækker Mølle.
 Clausager kunstforening stiftes
											Firkløver-Info	udkommer	som	profileringskatalog	for	hele	området.
           Rækker Mølle Invest planlægger udvidelse af aktiekapitalen og Købmandsgården. 
           Nyt udelokale kombineret med vedvarende energi etableres i løbet af 
 sommeren ved skolen.

Uddrag af tIltag I 4-KlØveroMrådet

t
I
l
t
a

g
 I

 4
-
K

l
ø

v
e
r

o
M

r
å

D
e
t



Velkommen Lokalområdet Foreninger Erhvervsliv Boligforhold AdresserFremtiden

Firkløver-Info

46

forenInger

  Finderup Juniorklub
  Sædding Juniorklub
  IM i Finderup
  LM’s søndagskole i Finderup
  Fri Fredag i Finderup
  KFUM & K - Voksen- & Familiearbejdet
  Kirkekoret
  MC ud og se - Rækkermølle MC
  Sædding Skytteforening
  Hanning Finderup og Sædding Jagtforening
  Aktive pensionister i Bølling
  Finderup Pensionistklub
  Torsdagsklubben i Sædding
  Rækker Mølle Kroketklub
  Rækker Mølle 4H

håndværk

  Murermester Brian Nielsen, Bølling
  Kongsholm Murer ved Poul Bloch
  Rk. Mølle Murer- Tømrer- & Snedkerforretning v. Peter Hansen 
  Finderup Smede og VVS ved Preben Juhl
  DeLaval ved Erik Skovgaard 
	 	 Murerfirmaet	Kjærgaard	ved	Jens	Kjærgaard
  Finderup Sandgrav ved Henry Iversen

handel

Shell olie ved Søren Peter Jørgensen

damBrug

  Kongsholm Dambrug

auto

  Finderup Autoservice
  Hestkjær Autoservice
  Hanning Auto
  Hanning MC

forsamlIngshuse

  Bølling Forsamlingshus

----------

*)	Listen	over	aktiviteter	i	firkløverområdet	med	og	uden	særskilt	omtale	giver	sig	ikke	ud	for	at	være	komplet.	Der	
kan	meget	vel	findes	aktiviteter,	som	beklageligvis	ikke	er	kommet	til	redaktionens	kendskab.

aKtIvIteter Uden sÆrsKIlt oMtale
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sevÆrdIgheder

særlige numre

Alarm: 112
Politi: 114
Ved alarm brug 112
Falck: 7010 2030
Lægevagten: 7011 3131

Ringkøbing-Skjern Kommune
Borgerservice: 9974 2424
Web: www.rksk.dk

Rækker Mølle Portalen
www.rkmolle.dk

Seværdigheder og aktivitetsområder indenfor en køreafstand på 20-30 min.

Clausager Kunstvirke. Åben have, Galleri, Kunsthåndværk, Cafè, forhandling af Georg Jen-•	
sen Damask  

Rækker Møllegården med haveanlægget og stien langs Ganer Å•	

Mølledammen og slusen•	

Dejbjerg Golfklub•	

Dejbjerg hede•	

Bundsbæk Mølle og Dejbjerg Jernalder•	

Hangaards Have•	

Ejstrup søerne•	

Momhøje naturcenter, Fjelstervang•	

Videbæk-Skjern Veteran- og Modeljernbane udlejer skinnecykler fra Herborg til Kongs•	 holm
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hanning vvs 
& 

gasservice

Mogens Mortensen

97 36 20 98
20 95 97 98

Bad - køkken - stoker - jordvarme 
oliefyr - Halmfyr - gasinstallationer

Firkløver - Info
2009

6900 Skjern
Nykærsvej 16
Tlf. 9735 4777

6950 Ringkøbing
Ribovej 2

Tlf. 9732 0697

trænger din bolig til nye gardiner eller 
solafskærmning? Kontakt garant gardiner!

olav tylvad 

9736 2172 

4089 2172

hanningtommer.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres.

tylvad dambrug
Bent Kollerup

Clausagervej 5
6900 skjern 
9736 2665
4078 2665

en ørred til grillen/ovnen?

Din lokale bank!
Banktorvet 3, 
6900 Skjern

Tlf. 9682 1333

Birtha hvid
Clausagervej 2

6900 skjern
9736 2300

et godt udflugtsmål!

service 
& 

reparation

thorkild jensen
Bavnehøj 1, Bølling

6900 skjern
9736 8159
2164 4629

Bølling auto

Udbringning af varer!

Købmandsgården 
i rækker Mølle

Ida søndergaard
9736 2011

hverdage:
7.30 - 18.00

lørdage:
7.30 - 17.00

søndage:
7.30 - 17.00


