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ordet | julen nærmer sig |
Det er for længst 
gået op for de fleste 
at julen nærmer sig. 
Reklamebureauer og 
butikker har ikke tø-
vet med at trykke på 

startknappen for juleforberedelserne. 
Samtidig skaber det forventning hos 
børnene og for dem er der lang tid til 
jul. Ja, selv når der kun mangler en uge, 
kan det for børnene synes helt uover-
skueligt. Vi voksne derimod, vi undrer 
os år efter år over, at det allerede er jul 
igen. Dagene siden sidste jul er fløjet 
afsted. Men uanset at vi oplever det 
forskelligt, så har vi alle fået lige mange 
dage og timer at bruge af siden sidste 
jul. For år efter år falder julen på sam-
me tid, nemlig den 24. december. Den 
kommer altid til sin tid.

Og dog, der var jo engang det endnu 
ikke havde været jul. Det var før Jesus 
blev født. Den første jul var derfor ikke 
ventet af de fleste, men den kom allige-

vel til sin tid. Ikke blot fordi Jesus blev 
født på sin fødselsdag, men Bibelen 
bruger et udtryk om det, som vi ikke 
er vant til. I Galaterbrevet i Det nye 
Testamente står der: »Men da tidens 
fylde kom, sendte Gud sin søn, født af 
en kvinde, født under loven, for at han 
skulle løskøbe dem, der var under lo-
ven« (Gal. 4,4f).

I illustrationen som bruges af apostlen, 
betragtes tiden som et mål, der er fyldt 
op. Når tiden havde nået det punkt, 
som var blevet bestemt af Gud, udførte 
han sin store frelsesplan for os menne-
sker: Han udsendte sin søn som havde 
været hos ham fra evighed af. 

Martin Luther siger til dette ord: »I dis-
se ord er begge dele udtrykt, både Kristi 
person og Kristi opgave«. For når Jesus 
kommer fra Gud og fødtes af en kvin-
de, så betyder det at han er både Gud 
og menneske. Samtidig skulle han dø 
for vore overtrædelser af Guds lov. Og 
det er netop julens glædelige budskab: 
at du og jeg har fået en evig og almæg-
tig frelser i kød og blod: Jesus Kristus.

Sognepræst  
Preben Skov Jensen

når tiden havde nået det 
punkt, som var blevet 

bestemt af gud, udførte han 
sin store frelsesplan for os 

mennesker...
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dato KirKeåret bølling KirKe sædding KirKe Hanning KirKe finderup KirKe

d
ec

em
b

er

 4. 2. s. i advent 19.30 PSj  K (1) 9.00 PSj 10.30 PSj  

11. 3. s. i advent 9.00 FHm  a 19.00 FHm (2)

18. 4. s. i advent 10.30 PSj 9.00 PSj

24. juleaften 14.00 PSj 15.30 FHm 15.30 PSj 14.00 FHm

25. juledag 9.00 PSj 10.30 PSj

26. 2. juledag 10.30 FHm 9.00 FHm

ja
n

u
a

r

 1. nytårsdag 14.00 PSj 10.30 PSj 

 5. Hellig tre konger 19.30 FrT (3)

  8. 1. s. e. h. 3. k. 9.00 FHm 10.30 FHm

11. bedeuge 19.30 FHm

15. 2. s. e. h. 3. k. 9.00 PSj K 10.30 PSj

22. 3. s. e. h. 3. k. 10.30 PSj 9.00 PSj

29. 4. s. e. h. 3. k. 10.30 PSj 9.00 PSj 9.00 FHm  K

fe
b

r
u

a
r

 5. S. s. e. h. 3. k. 9.00 FHm 9.00 PSj  K  10.30 PSj  

12. Septuagesima 9.00 PSj 10.30 PSj

19. Seksagesima 10.30 PSj 9.00 PSj

26. Fastelavn 9.00 FHm  a 14.00 FHm (4)

gudstjenester

1)  Julekoncert   
2) lucia-gudstjeneste med efterfølgende samvær i Kernehuset 
3)  allehelgen aftensgudstjeneste med efterfølgende samvær  i konfirmandstuen
4) Familie- og fastelavnsgudstjeneste 
5) Familiegudstjeneste

 = indsamling
a  = nadver
K  = Kirkekaffe  

indsamlinger 
i vore KirKer

December: KFUM’s 
  Soldatermission
Januar:   Det danske 
  Bibelselskab
Februar:  Norea Radio

FrT = Flemming rishøj Thomsen
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| årets juleKoncert |
Søndag den 4. december kl. 19.30 i Bølling Kirke

Julekoncerten i Rækker Mølle pastorat bliver i år uden kor-
medvirken. Men andre lokale musikudøvere samt kirker-
nes 2 organister vil stå for levering af julens toner.

det sKer

| miniHøjsKolen |
december 

  9. Luciaoptag ved Rækker Mølle Skolens 5. kl.
 »Som man ser det!« ved fhv. skoleinspektør   
 Frede Agger, Skjern.

januar 

13. »Tyrkiet - løst og fast om landet mellem øst og   
 vest og mellem kristendom og islam« ved fhv.   
 efterskolelærer Leif Kofoed, Rækker Mølle.
27. »Flygtningeproblematikken i Ringkøbing-Skjern 
 Kommune belyst fra to sider« ved flygtninge-  
 koordinator ved Ringkøbing-Skjern kommune 
 Enok Sørensen, Skjern, og Hanna Esmarch   
 Lund, Tarm.

februar 

10.  Team Rynkeby Midtvest: Vi cykler for kræft-
ramte børn og deres familier ved bankdirektør 
Solveig Lauridsen, Sdr. Felding.

 »Ikke min – men Carl Nielsens fynske barndom«  
 ved fhv. lære Ulla Skyttegaard, Rækker Mølle.
24. »Med barnevogn fra Skagen til Kruså« ved   
 Anne Helene Jensen, Vildbjerg.
 »En musikers februarbetragtninger« ved fhv.   
 organist Willy Egmose, Skjern.
 
marts 

10. kl. 18.00 i minihallen
 »Med håbet som drivkraft - billeder fra et langt 
 politisk liv« ved Villy Søvndal, Gl. Bjært. 
 Tre musikalske piger, Tanna, Henriette og   
 Karen.

| Hellig tre Kongers 
gudstjeneste og foredrag |

Torsdag d. 5. januar kl. 19.00: Hellig tre Kongers gudstje-
neste i Bølling Kirke ved Flemming Rishøj Thomsen.

Derefter er der kaffe i konfirmandstuen samt foredrag med 
titlen: »Bliv på dit fortov« - et foredrag om det at miste – og 
om at komme videre. 

»Alting har en tid, foralt hvad der sker under himlen er der 
et tidspunkt« Præd. Bog

I sorgens tilstand bliver tiden mere kostbar end før. Vi ved 
jo godt, at livet er kort, og at det dybest set kun består af 
»øjeblikke«, som bliver til måneder og år. Men måske op-
dager vi først for alvor, hvor kort tiden er, når vort fælles-
skab bliver begrænset, og døden fastsætter jo grænserne. 
Men hvad siger vi til hinanden, når døden går på »rov«? 
Hvad siger vi når vi ikke længere har ord, der er dækkende 
nok? Er det overhovedet muligt at finde en vej frem, hvor 
glæde og taknemlighed er en del af hverdagen? 

Foredragsholderen har selv mistet en datter, der blev alvor-
lig syg i en alder af 29 år, og som døde tre år senere efter en 
lang og smertefuld sygdomsperiode.

Har selv Gud og hans engle fået stress, eller.........?

Arr. Aktivitetsudvalget i Menighedsrådet
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Bagerst fra venstre: Magnus Lave Filsø, Niklas Spangsberg Elowsson, Jacob Koldtoft 
Rix, Emilie Meyer Nielsen, SisselThorø Toftdal.
Miderste række fra venstre: Jonas Dyrholm Hansen, Elias Alexander Nielsen, Mads 
Vendelbo, Freja Damgaard, Elisabeth Skov Jensen.
Forrest fra venstre: Maria Ammitzbøll Nielsen, Karoline Juul Jensen, Peter Dammark 
Nielsen.

det sKer

indKommet ved indsamlinger 
i vore KirKer

Juni:  1.190 kr.  til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Juli:  700 kr.  til Promissio
Aug.:  520 kr.  til KFUM’s Soldatermission
Sept.:  6.731 kr. til Høstoffer
Okt.:  260 kr.  til Bibellæserringen i Danmark

december · januar · Februar  2016-2017  | 5  

| Konfirmander 2016-17 |

men englen sagde til dem: 
»frygt ikke! se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal 

være for hele folket: i dag er 
der født jer en frelser i davids 
by; han er Kristus, Herren.  og 

dette er tegnet, i får: i skal 
finde et barn, som er svøbt og 

ligger i en krybbe.« 
Luk. 2,10-12
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set & sKet | spillemandsmesse |

| pilgrimsvandring |

9. oKtober 2016

26. august 2016
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set & sKet| firKløvergudstjeneste |

| blive Klogere på Kristendom |
6. september 2016
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21. august 2016
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set & sKet stort Hold til 

| babysalmesang |
I dette efterår har 8 mødre med deres 
babyer deltaget i babysalmesang. Hver 
især har de nydt nærværet mor og barn 
imellem. Til babysalmesang skabes et 
rum, hvor man kan give sin udelte op-
mærksomhed til sit barn i forbindelse 
med den meningsfulde og beroligende 
aktivitet : at synge salmer. 

Dette sker i en ramme af små ritualer 
og gentagelser kombineret med fagter 
og bevægelse. 

Mødrene har givet udtryk for, at det 
har været godt at komme sammen med 
andre småbørnsmødre fra eget om-
råde, da der ikke længere organiseres 
lokale mødregrupper fra kommunens 
side.

Til næste år bliver der igen mulig-
hed for at deltage i babysalmesang for 
mødre med børn i alderen 2 - 8 mdr. 
Første hold mødes tirsdage i perioden 
24/1 - 14/3. 

For yderligere information samt 
tilmelding kontaktes Anette 

Kjærgaard på tlf. 20466960.
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| menigHedsrådet |
nyt fra

Tirsdag d. 13. september var der på 
Rækker Mølle Skolen orienterings-
møde om menighedsrådets arbejde og 
opstillingsmøde til det nye menigheds-
råd.

Der var fremmødt ca. 75 til opstillings-
mødet, som skulle vælge 3 kandidater 
for hver sogn.

I Finderup og Hanning Sogn blev der 
valgt 3 kandidater til listen hvorimod 
det kun lykkedes at finde 2 kandidater 
i Sædding og Bølling Sogn.

Den 27. september kl. 19.00 var der 
ikke indkommet andre lister, derfor 
er de 10 opstillede kandidater valgt til 
menighedsrådet de næste 4 år.

de valgte er:

bølling sogn:    
Katja Marie Thomsen og  Berit Ærø 
Bollerup.

sædding sogn:  
Karsten Engholm Gammeljord   
og Mette Nørremark.

finderup sogn:  
Lars Henning Mikkelsen,  
Jens Dalgaard Thomsen og   
Niels Jørgen Pahus.

Hanning sogn:   
Arne Høj, Jenny Nielsen og  
Søren Søe.

| Høstgudstjeneste |
11. september 2016

set & sKet
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det sKer

Bølling & Sædding

| lm i sædding |
Kontaktperson: Anders Kronborg  
tlf. 9735 3711 

december
11. kl. 13.00  Møde v. Villy Kjeldsen, nadver.
14. Bibelkreds.
21. Bedemøde.
27. Julefest.

januar
  8. kl .10.30  Møde v. Ole Hauge, Nadver.
11. kl. 19.30  Bedeugegudstjeneste i Sædding kirke.
22. kl. 13.00  Møde v. Poul Fris.

februar
  5. kl. 10.30  Møde v. Leif Kofoed.
19. kl. 13.00  Møde v. Svend Åge Kronborg.

| im i bølling & sædding |
Alle er velkomne 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. 9736 2294.

december
  7.    Bibelkreds hos Vera Nielsen, Vinkelvej 2.  
14.  Juleafslutning hos Birgit & Benedikt Hindbo,  
 Vinkelvej 17. 
 Kirsten & Svend Steffensen + bogsalg.
 Pakkespil (medbring 1 pakke).
28. Juletræsfest.

januar
  5.  kl. 19.30 Hellig Tre Kongers gudstjeneste i Bøl- 
 ling kirke v. Flemming Rishøj Thomsen.   
 Derefter kaffe og foredrag i konfirmandstuen.  
 Emne: »Bliv på dit fortov«.
  
  9.   Bedeuge kl. 19.30 hos Kis & Hans Peder Boel,  
 Damslundvej 10.
10.  Bedeuge kl. 19.30 hos Karen & Henning  
 Holmgård, Solvangvej 4.
11.  Bedeuge kl. 19.30 i Sædding kirke.

16.  Kredsgeneralforsamling i Tarm missionshus
25.  Generalforsamling hos Nora & Erik Jensen,   
 Møllebakken 36.

februar
  1. Bibelkreds hos Jytte & Thorkild,    
 Fyrstenborgvej 6.
  8. Lovsangsaften i missionshuset v. Ove Rix.

20.   Missionsuge ved Peder-Henning Søderstjerne,  
 Lønborg. Kirkekoret medvirker.
21.  Missionsuge v. teolog Søren Overby, Herning.
22. Missionsuge v. Thue Thomsen, Hvide Sande.

25.   kl. 9.30 Kredsarrangement: Bibelundervisning i  
 Hvide Sande missionshus, Nørregade.
 Begynder med kaffe.

| 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 hver-
anden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus kl. 
15.30-16.30. Vi henter i børnehaven, hvis du vil med 
derfra. 
Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg tlf. 2990 5827.
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det sKer

Bølling & Sædding
| familie og samfund |

december 
  6.  kl. 14.00 Julehygge i Finderup forsamlingshus
 for pensionister og strikkedamer.
 Underholdning ved Videbæk spillemænd.
 Kaffe 30 kr.
 
januar
27. kl. 18.00 Gule ærter på Møllegården.
 Pris for ærterne 100 kr. 
 Drikkevarer og kaffe købes på Møllegården.
       Tilmelding til Maria tlf. 97 36 21 58 inden   
 20. januar.

februar
  24. kl. 18.00 Bowling og buffet i Tarm Bowling- 
  center. Tilmelding til Inger 97368087 inden   
  18. februar.        

| Kfum & KfuK 
voKsen- og familiearbejde |
Kontaktperson: Jytte Smith Baun tlf. 9736 2135

december
13. Vi synger julen ind v. Bente og Ove.
18. Juletræsfældning v. Jytte og Thorkild. 
28. Juletræsfest. Invitation følger.

januar
10. Bibeltime v. Inge og Ove.
17. »Kristne i Palæstina« v. Peter Lodberg,   
 Astrup forsamlingshus.                           
27. Aktiv fredag - nærmere invitation følger.     
31. Bibeltime v. Rossmery og Karsten.

februar
21. Bibeltime v. Ingeborg og Peter.
28. Vores egen aften – nærmere invitation følger.

| lærKeKlubben |
er for børn fra 0.-3. klasse. Vi mødes hver mandag kl. 
19.00-20.15 på Sædding Efterskole (i håndarbejds-
lokalet). Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, 
la ver kreative ting og meget andet. 

Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, tlf. 9735 4452.

| 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
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| finderup teenKlub |
er for alle unge i 7.-9. klasse. Vi samles hver 
mandag aften fra kl. 19.00 til 20.45 i Kerne-
huset, Fårborgvej 2. Kom og vær med i et fæl-
lesskab med sang, ude aktiviteter, spil, bibelar-
bejde, krea mm.
Venlig hilsen Ulrik Christiansen tlf. 2339 4248  

og Lisbeth Dideriksen tlf. 2616 5989

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

Kontaktperson: Joan Clausen tlf. 2045 0568

| finderup juniorKlub |
er for børn i 4.-6. klasse. Vi mødes hver man-
dag i »Kernehuset«, Fårborgvej 2, kl. 19.00-
20.30.
Vi er en flok, der er sammen omkring bibel-
arbejde, spil, kreative opgaver og meget mere.

Kontaktperson: Lone Christensen,
 tlf. 9736 8179

det sKer

Bølling & Sædding

| lmu i sædding-astrup |
Kontaktperson: Louise Kragh tlf. 6080 9408.

december 
25. nov. - 3. dec. Kollektiv
  6.  Spørgsmålsaften v. Leif 
 hos: Leif og Grethe Koefod, Bøgebakken 6
13.  Studie hos Søren og Karen Marie Vestergård,
 Sæddingvej 21.
20.  Fællesmøde med LM Astrup v. Svend Erik   
 Søndergaard.
27.  Julefest i Sædding (LMU hygger bagefter).
28.  Julefest i Astrup.

januar 
 3.  Studie hos: Preben og Birgitte Skov Jensen,  
 Åglimt 6b.
10.  Bedeuge i Sædding v. LMU.
17.  Dreng-/Pigeaften.
24.  Møderække i Astrup v. LMU.
31.  Studie hos Jens og Birthe Schmidt,   
 Videbækvej 20.

februar 
 7.  Generalforsamling i Astrup Missionshus.
14.  Vinterferie.
21.  Bibeltime v. Daniel Kongsholm    
 hos Niels Jørgen og Lisbeth Dideriksen,  
 Holstebrovej 101.
25.  Fastelavnsfest i Astrup.
28.  West Side Praise på Sædding Efterskole. | finderup 

pensionist forening |
december 

6.  kl. 14.00 Vi holder julehygge i Finderup 
forsamlingshus. Alle er velkomne!
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det sKer

Hanning & Finderup

| bedemøder i finderup |
Alle er hjertelig velkomne! Møderne starter kl. 20.00.

december 2016
  7.  hos Harald Larsen.

januar 2017
18.  hos Ingrid og Jens Thomsen.

februar 2017
  1. hos Karen Hansen.
15.  hos Harald Larsen.

| Hanning borgerforening |
november
27.  I samarbejde med Rækker Mølle Pastorats Menig 
 hedsråd arrangeres der juletræstænding. Vi mø- 
 des i Kirken til familiegudstjeneste, hvorpå vi går  
 i fakkeloptog op ad Kirkebakken og tænder jule 
 træet. Derefter serveres der kaffe sodavand og æb- 
 leskiver i Hanning Missionshus.

februar
26. I samarbejde med Rækker Mølle pastorats Menig- 
 hedsråd afholdes fastelavnsfest. Vi mødes i Kirken  
 til børnegudstjeneste, hvorefter vi mødes på  
 TINGAGER og slår katten af tønden. Præmier 
 uddeles til de bedst udklædte børn. Der serveres  
 Fastelavnsboller, sodavand og kaffe.

Arr. Borgerforeningen og Menighedsrådet

| im Hanning |
Kontaktperson: Erik Nielsen tlf. 9735 1162.
Hvis andet ikke er oplyst, holdes møderne i Hanning
Missionshus kl. 19.30.

december
  1.  Missionsuge v. Thue Thomsen, Hvide Sande.
  9.  Adventsmøde v. Ruth Worm, Silkeborg.
 Julefrokost kl. 18.00.
15.  Bibeltime/juleafslutning hos Jenny og Erik   
 Kongensholm.
28.  Julefest v. Peter Wind, Ribe OBS kl. 19.00.

januar
 5.  kl. 19.30 Hellig Tre Kongersgudstjeneste   
 i Bølling kirke med efterfølgende kaffe i   
 konfirmandstuen.
  9. - 12. Bedeuge.
20. Familieaften i Finderup Forsamlingshus   
 v. Kirsten Steffensen og Astrup børnekor.
 Fællesspisning kl. 18.00.
26.  Bibeltime v. Ruth og Jens Axel Damgård.

februar
  2.  Møde v. Per Ladekær, IMB.
  9.  Bibeltime v. Anna Laursen.

Møderække i Finderup Forsamlingshus:
21.  Egild Kildeholm Jensen.
22.  Egild Kildeholm Jensen.
23.  Preben Skov Jensen.
24.  Flekkerøygutterne synger og Ragnar Ringvoll  
 taler.
25.  kl. 14.00 Lina Sandel eftermiddag sammen med  
 Flekkerøygutterne og Bjarne Hvidbjerg.
25.  kl. 19.30 Flekkerøygutterne synger og Heri Elttør  
 taler.
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det sKer

Hanning & Finderup

| lm finderup |
Missionshuset Holstebrovej 109a

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

december
   1.  Møde i missionshuset v. John Nørlund.
   8.  Bibelkreds 1 hos: Ginne og Lars Henning.
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder.
15.  Pynte juletræ/julehygge hos: Debora og Vidjai.
28. Julefest i missionshuset v. Svend Åge   
 Kronborg.

januar
   5.  Bibelkreds 1 hos: Lisbeth og Niels Jørgen.
 Bibelkreds 2 hos: Lisbeth og Erik.
10. Bedemøde i missionshuset.
11.  Bedemøde i missionshuset sammen med IM.
12. Møde i missionshuset v. Jens C. Schmidt.
13. Bedemøde sammen med IM hos:

19.  Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard.
 Bibelkreds 2 hos: Lone og Kaj.
26.  Møde i missionshuset v. Jørgen Enevoldsen.

februar
  2.  Kredsmøde i missionshuset.
10.  Bibelkursus i missionshuset v. Ejler Nørager.
11. kl. 14.00 og 19.30 Bibelkursus fortsat.
16. Bibelkreds 1 hos: Karin og Peder.
 Bibelkreds 2 hos: Stinne og Peder.

Uge 8 IM møderække i missionshuset (se IM).

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

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

december
  6.  Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj,
 Herborgvej 67. 1. Mos. kap. 31.
13.  Juleafslutning hos Kaja og Alfred Nielsen,
 Herborgvej 55, v. Bjarne Lindgren.
28.  kl. 19.00 Juletræ i Hanning v. Peter Wind.

januar
  5.  kl. 19.30 Hellig 3 konger gudstjeneste i Bølling  
 kirke ved Flemming Rishøj Thomsen.
  9.  Bedemøde hos Bodil og Samuel Boel, Kirkevænget 1.
10.  Bedemøde hos Jensine og Frederik Gråkjær,   
 Holmgårdvej 4.
11.  Bedemøde hos L.M. i missionshuset.
12.  Bedemøde hos Harald Larsen, Agertoften 30.
13.  Bedemøde hos Karen Hansen, Kirkevænget 7.
 L.M. er inviteret.
20.  Familieaften v. Kirsten Steffensen i forsamlings- 
 huset kl. 18.00. Sang ved Astrup børnekor.
24.  Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen,   
 Herborgvej 10. 1. Mos. kap. 32
31. Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen.   
 V. Finderupvej 7. 1. Mos. kap. 33.

februar
10. - 11. Bibelkursus i L.M. missionshus v. Ejler Nørager.
14.  Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus,
 1. Mos. kap. 34.

21. - 25. Møderække i forsamlingshuset
21. + 22. v. missionær Egil Kildeholm
23.  v. Preben Skov Jensen
24.  Flekkerøygutterne og Ragnar Ringvoll
25.  kl. 14.00 Flekkerøygutterne og Lina Sandell   
 eftermiddag v. Bjarne Hvidberg.
25.  Flekkerøygutterne og Heri Elttør.

28.  Bibeltime hos Herborgvej 18. Inger Marie og Peder  
 K. Kyndesen, Herborgvej 5, 1. Mos. kap. 35.
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| nyt graverHus i bølling |
Det nye graverhus står nu færdigt ved Bølling kirke. De sidste fli-
ser er lagt og nyt græs er sået, hvor der før stod containere. Huset 
står i god sammenhæng med kirken i baggrunden.  Vores graver, 
Bente Rix, har fået nye tidssvarende rammer for arbejdet.  Vi håber 
huset bliver til glæde for hende og kirkens besøgende, der måtte 
have brug for dets faciliteter, mange år frem.

vejviser

sognepræster:
Preben Skov Jensen · tlf. 9736 8027 · prsj@km.dk · 
Træffes ikke om mandagen
Flemming Harpøth Møller · tlf. 2131 2696 · 
fhm@km.dk

menigHedsrådsformand
Søren Søe · Landtingvej 4, Hanning · tlf. 9736 2314

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

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

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

finderup 
Graver: Jens Henning · tlf. 2323 0602
Bedst i arbejdstiden.
Organist: Asbjørn Hansen · tlf. 2729 0128
Kirkesanger: Kirsten Nørremark Jensen · tlf. 4081 7427
Kirkeværge: Jens Thomsen · tlf. 9736 1029

brug af KirKerne:

Ønsker man at benytte en af kirkerne, skal der i god tid 
rettes henvendelse til sognepræsten og altid inden pro-
gram fremsendes. Mail til menighedsrådet: 8775@sogn.dk

siden sidst

samtale med præsten
Har du ønske om eller brug for en samtale omkring den kristne tro eller 
menneskelivet, er du altid velkommen til at kontakte en af dine sognepræ-
ster for at aftale tid og sted for en samtale.  

Sognepræst Flemming Harpøth møller træffes på tlf. 21 31 26 96 

Sognepræst Preben Skov jensen træffes på tlf. 97 36 80 27

Som sognepræster har vi tavshedspligt og du kan derfor regne med at for-
trolige oplysninger ikke videregives.

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: 10. januar 
2017. Stof bedes sendt på mail til prsj@km.dk
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dødsfald | begravelser

02.08.16 Simon egon Simonsen, Lem/bølling
18.08.16 anna rigmor Pedersen, Hanning
25.09.16 jytta bendtsen, Sædding

28.08.16 døbt i Hanning Kirke  
William adrian veng Høj 

Forældre: janni agerskov Veng 
Høj og arne Høj

27.08.16 Viet i bølling Kirke 
line sommer søndergaard 
og simon engsig pedersen 

24.07.16 døbt i Hanning Kirke 
signe Winther rasmussen 

Forældre: Thitikarn Petcharoenrat 
og Kjeld Winther rasmussen

10.09.16 Viet i Hanning Kirke 
Helle Kirstine andersen 

og ejgil Hye 

13.08.16 Viet i Hanning Kirke 
rebekka pilgaard christensen 
og peder vestergaard Kjeldsen

14.08.16 døbt i Sædding Kirke 
michela mayland martinsen 
Forældre: margarita mayland 
Lunding og martin martinsen

07.08.16 døbt i bølling Kirke
alma schjelde christiansen
Forældre: didde og Kenneth 

Schjelde christiansen

Han slipper ikke, 
hvem han har kær,på jord så lidt som i dødens dale,før sejrskransen engang vi bær’med ham i Himmerigs sale.

ddS 547 vers 8

02.10.16 døbt Hanning kirke 
rebekka bjerg madsen 

Forældre: ellen & egon bjerg madsen


