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”Støjniveauet stiger om os…”

”Og nu denne aften, hvor hun sidder med
sin familie i køkkenet, med sin mand, Thomas, og deres fjortenårige søn, Esben, og
Datoer for
menighedsrådsmøder
med
Malthe, den ældste på tyve, der er kom20. juni og
15.
august
2013.
met på
besøg.
Det sker ikke ret tit, at de er
sammen alle fire. De er en træt familie, de
er vant til ulykker, men kærligheden kan så
nemt springe ud af hende, den venter bare på
en anledning, og Lisbeth, der blusser af mad
og vin, kan næsten ikke nære sig for at røre
ved sine sønner, selv om hun ved, at de vil
stritte imod.”
Sådan fortæller Ulla Jessen i sin novelle
”Mor og søn” fra bogen ”Postkort til Annie.”
Malthe er hvad, mange vil kalde utilpasset, og han er stukket af fra endnu en læreplads. Nogle vil sige, at Malthe ikke passer
til samfundet, andre vil sige, at samfundet
ikke passer til ham. Hvordan man end vender og drejer det, så elsker hans mor ham usigeligt højt. Hun kan ikke lade være.
Der er noget, som hun ved om sin søn.

Hun ved, at han hører hjemme i lyset. ”Lige
siden han som lille, når han sad og legede
med legoklodserne, fangede lyset, har han
hørt hjemme i lyset.”
Sådan ser hans mor ham. Og hun finder
ham smukkere end smuk.
Hun ved godt, at ikke alle ser hendes søn
med en mors øjne. Men hvis ikke hun skal
gøre det, hvem skal så?
Der er så mange måder at se på.
”Det beror ikke blot på, hvad man ser, men det man
ser, beror på hvorledes man ser; thi al betragning er
ikke blot en modtagen, en opdagen, men tillige en
frembringen, og for så vidt den er dette, da bliver det
jo afgørende, hvorledes den betragtende selv er.”
Sådan skriver Søren Kierkegaard i ”Kærlighed skal skjule synders mangfoldighed”
fra skriftet ”Tre opbyggelige taler .” (Jvf. 1.
Petersbrev 4,8).
En tilsvarende tanke genfinder vi i den al-
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mindelige talemåde om, at det sete afhænger
af øjnene, der ser.
Det at se, er ikke alene et spørgsmål om
at modtage synsindtryk – det er samtidigt
en frembringelse og en skabelse af det sete,
og derfor er det aldrig lige meget, hvordan
betragteren selv er.
Som eksempel kan anføres, at når Hitler i
trediverne så jøderne som skadedyr, så røbede
dette ikke noget om jøderne men om Hitler.
At synspunktet afslørede ham selv som ond,
opdagede han ikke.
Søren Kierkegaard fortsætter: ”Når der i
hjertet bor ondskab, ser øjet forargelse, når
der i hjertet bor renhed, da ser øjet Guds finger.”
Det er altså vort eget indre, som er afgørende for, hvad vi ser i den ydre verden. Hvor

andre ser Malthe som en umulig ung mand,
der ser hans mor ham som en, der hører hjemme i lyset.
Er der mennesker, du finder grimme?
Hvem fortæller det så noget om? Dem eller
dig?
Der er undersøgelser, som viser, at mange,
især unge, har svært ved at acceptere deres
egen krop, som sjældent lever op til diverse idealbilleder. Hvem har bestemt, at kun
den perfekte krop er værd at elske? Kan vi
lære vores børn at se med kærlighed fremfor
at stræbe efter at ligne idealbilleder? Er det
ikke lykkeligere at se andre med kærlighed
end selv at stræbe efter det perfekte? Skal
vi igen give ordet til Søren Kierkegaard, siger han: ”Salig er den mand, hvis synder er
skjulte, saligere er den kærlighed, der skjuler
synders mangfoldighed.”
Lige de formuleringer ville Malthes mor
nok ikke bruge, men hun ved noget om i
kærlighed at se bort fra sin søns fejl og fejltrin og i stedet hæfte sig ved, at han hører
hjemme i lyset.
Hun ser sin søn, hvor andre nøjes med at
se på ham.
Og der er stor forskel på at blive set og
at blive set på. En lærer eller en læge kan til
tider se på en elev eller på en patient uden at
overhovedet at se vedkommende.
I en tid som vores, hvor vi ustandseligt
bombarderes med synsindtryk, og vores synssans derfor overfodres, er det nødvendigt, at
vi standser op og overvejer, ikke blot hvad vi
ser, men også hvordan vi ser.
H.Ø.

Menighedsrådets arrangementer i kirke og sognehus
sit arbejde, byder på te og kaffe og lægger op
til en fælles debat. I menighedsrådet tager
vi os af vedligeholdelse af kirke, kirkegård,
sognehus og præstegård; vi sørger for, at der
ansættes mennesker ved kirken, som varetager de forskellige funktioner. Vi arrangerer
foredrag, koncerter m.m. og er dermed til at
skabe det kirkelige liv i sognet. Her er kort
sagt tale om varierede opgaver og derfor har
vi brug for forskellige mennesker med forskellige kompetencer i menighedsrådet. Derudover er der på menighedsrådets dagsorden
ofte spørgsmål vedr. gudstjeneste og undervisning m.m.
I år skal der vælges et nyt menighedsråd,
Søndag d. 4. sep. kl. 14.00
som kan tiltræde, når det nye kirkeår begynholdes sensommergudstjeneste i sognehu- der 1. søndag i advent 2016.
sets gårdhave.Efter gudstjenesten åbnes en
Hvem skal fremover sidde i menighedsråny udstilling i sognehuset med billeder af det og dermed have indflydelse på det kirLone Boe. Lone Boes billeder er malet med kelige og folkelige liv i Resen? Hvem skal
udgangspunkt i naturens glade farver og være med til at tage beslutninger og sætte sit
virker ved første øjekast abstrakte. Men ved præg på det kirkelige og folkelige liv her hos
nærmere eftersyn opdager man et komplekst os? Sæt kryds i kalenderen ved denne dato og
liv af forskellige dyr som fugle, pattedyr og kom og vær med i debatten.
insekter.
Lone Boe bor på en økologisk drevet ejendom i Rødding, hvor hun også har atelier og
galleri. Med den økologiske drift følger et
mangfoldigt plante og dyreliv, hvilket er en
stor inspirationskilde for hende. En stor del af
Lones værker er bestillingsarbejde. Det synes
hun er dejlig udfordring og resultatet bliver
ofte et meget personligt maleri.

Tirsdag d. 6. sep. kl. 12.30
går årets sogneudflugt til Vedersø og Søndervig. Se omtale andetsteds i bladet.

Tirsdag d.13. sep. kl. 19.30
holdes orienterings – og opstillingsmøde i
sognehuset. Menighedsrådet orienterer om
4
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Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen er etnolog på Marstal Søfartsmuseum. Hun har
tidligere været inspektør på Ærø Museum
samt leder af Vartov-arkivet.

Søndag d. 9. okt. kl. 16.00
er der koncert i Resen Kirke med Muriel
Cellier Strong og David Strong. De spiller
denne eftermiddag på henholdsvis cello og
klaver. Her vil være lejlighed til at høre et
smukt sammensat program med musik af
Bach, Beethoven og Cécar Frank.

Tirsdag d. 25. okt. kl. 17.30
er der familieaften i kirke og sognehus. Efter
gudstjenesten i kirken er der pizza i sognehuset.

Onsdag d. 28. sep. kl. 19.30
får vi i sognehuset besøg af Mette Eriksen
Havsteen-Mikkelsen. Hun holder et foredrag med titlen ”Nordisk længsel. Maleren
Sven Havsteen-Mikkelsens inspiration i nordiske landskaber og rodfæstede livsformer.”
Sven Havsteen-Mikkelsen rejste især i
1950-60´erne rundt i Norge, på Færøerne og
Island – sammen med bl.a. Martin A. Hansen – i en søgen efter fælles nordisk kulturhistorie og rodfæstede livsformer. Vi følger
maleren gennem uddrag af breve, dagbøger
og billeder (dias) på rejserne tilbage i tid og
rum.
En pointe i foredraget er, at Havsteen i
sit møde med folkekulturer og traditionsmiljøer i de nordatlantiske fjeldlandskaber
har været med til at iscenesætte en
længsel hos mennesker i moderniteten efter oprindelighed, autencitet og
nordisk tilhørsforhold.
Derudover har Sven Havsteen-Mikkelsen malet en række
altertavler til danske kirker – deriblandt altertavlen her i Resen.

Torsdag d. 27. okt. kl. 14.30
holdes et foredrag i sognehuset ved pastor
emeritus Henry Vestergaard her fra Resen.
Foredraget har titlen: ”Det var svært – men
også kært.” Med baggrund i en sorgramt
men tryg familie fortæller Henry Vestergaard om en turbulent vej til præstegerningen, der kom til at rumme både vanskeligheder med sygdom i familien og teologiske og
juridiske kampsituationer, der endte så godt.
I det alt sammen ”gik vejen ham i møde,” så
det føles, som Grundtvig skriver i en salme:
”den vej på jord til livets land og lykke,
er Jesu ord med stråleglimt i skygge.”

Onsdag d. 2. nov. kl. 19.30

Søndag d. 27. nov.

holdes et foredrag om præsten og reformatoren Martin Luther ved Kim Eriksen. D. 31.
okt. 1517 slog munken Martin Luther sine
95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. I disse teser vendte Luther sig mod
afladshandelen og andre misbrug i den katolske kirke. Hvad Luther ikke selv vidste på
det tidspunkt, var, at han hermed var med
til at starte en reformation, der førte til dannelse af protestantiske og evangeliske kirker,
som ikke hørte ind under paven i Rom.
Læsning af romerbrevet åbnede Luthers øjne
for, at mennesker hverken kan eller skal frelse sig selv. Det er Kristus og ikke os selv,
som er vores frelser, og i den tro er vi fritaget
for selv at gøre os fortjent til Guds kærlighed. I stedet for at bekymre os om vores egen
frelse skal vi koncentrere os om at tjene vores
næste i det almindelige daglige liv.
Kim Eriksen er sognepræst i Lemvig; han
har tidligere været domprovst i Haderslev.
Søndag d. 6. nov. er det alle helgens dag og
der er kirkekaffe i sognehuset efter gudstjenesten i kirken kl. 10.15.

er det første søndag i advent og der er kirkekaffe i sognehuset efter gudstjenesten i kirken kl. 10.15.

Torsdag d. 1. dec. kl. 14.30
mødes vi i sognehuset til fællessang og oplæsning ved forh. lærer Tove Møller her fra
Resen.

Torsdag d. 23. nov. 2017
får vi i Resen Kirke besøg af ”Luthers Käthe”
alias skuespiller og tidligere sognepræst Merete Arnstrøm. Teaterstykket er en monolog,
hvor vi møder Martin Luthers hustru Catharina von Bora. Som ganske ung nonne stak
hun af fra klosteret og begav sig ud i en for
hende ukendt verden, hvor hun bliver gift
med den tidligere munk Martin Luther. Hun
vokser med de krav, hun møder som hustru
og mor og ikke mindst som den, der styrer
det lutherske hus og en husholdning, som giver økonomiske udfordringer. Catharina von
Bora var en begavet, stærk og smuk kvinde,
som styrede huset med stor opfindsomhed.
Luther kaldte sin hustru for Hr. Käthe,” for
på den tid ansås det at være stærk, betydningsfuld og handlekraftig som noget mandligt og bestemt ikke særligt kvindeligt. Men
havde Luther kunnet føre sit arbejde til ende
uden Katharina? Måske giver monologen et
svar. Fortællingen er skrevet af den unge dramatiker Simone Isabel Nørgaard.
Arrangementet er et samarbejde mellem
Skive, Egeris og Resen Sogne.

Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30
får vi i sognehuset besøg af frimenighedspræst Ole Kobbelgaard fra Mors. Han fortæller levende og engageret om forholdet
mellem frikirke og folkekirke på Mors.
Hvorfor og hvordan opstod frikirken ? Hvad
skiller frikirkerne fra folkekirken? Og hvad
binder os sammen?
Foredraget veksler med sang fra højskolesangbogen.

Torsdag d. 24. nov. kl. 19.00
er der som optakt til adventstiden ”De ni
læsninger” ved årets konfirmander i Resen
Kirke. Efterfølgende er der kaffe, te og æbleskiver i sognehuset.

Maleri af Svend Havsteen-Mikkelsen
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Som mange nok har bemærket, har vi fået
en ny dør mellem våbenhus og kirkerum.
Da døråbningen jo ikke er helt lige og jævn
i sådan en gammel bygning, kunne den eksisterende dør slet ikke lukke tæt.
Det er jo en besværlig sag at få lov til
at lave om på en kirke med tegninger, der
skulle godkendes ved flere myndigheder.
Vi prøvede så på en anden måde, idet vi kontaktede tømrermester Kristian Kristensen i
Næstild for at spørge, om han kunne lave
en dør i samme materialer som eksisterende,
som så samtidig var tæt.
Han kikkede på sagen og kom med forslag. Derefter lavede Bent Brejner tegning,
som så blev sendt til diverse myndigheder. Her blev det så endelig godkendt.
Når vi nu fik det lavet på den måde, var vi
sikre på, at tegning og fremstillingsmåde
passede sammen.
Ud over at det sparer på varmen, er der også
den fordel, at det er mere lydisolerende, når der
er nogen i våbenhuset under gudstjenesten.
Vi synes, at der er blevet et godt resultat ud
af det. Samtidigt fik vi Kristian Kristensen
til at lave et forsatsvindue i tårnrummet.
Den gamle jernrude er meget utæt. Også
her lavede han et flot stykke håndværk.
En anden ting, som der ikke er mange, der

har lagt mærke til, er, at vi har fået nye pærer
i kirken.
Vi havde konstateret, at der var et meget stort strømforbrug og fandt ud af, at vi
havde 65 pærer, der hver tog 60 W – altså 3900 W i timen. Da lyset er tændt ca.
1500 timer om året (hvilket jo er meget positivt, det er jo fordi, kirken bliver brugt) bliver det til 5850 kwt pr. år.
Vi begyndte så at lede efter LED pærer. Men
betingelsen var, at de kunne dæmpes og gerne ligne de gamle kirkekronepærer så godt
som muligt.
Vi prøvede mange slags, som vi ikke
rigtig syntes om. Vi havde forbindelse til et lille firma på Fyn, som arbejder meget i LED pærer. Han fik så efter flere prototyper lavet den, vi har nu.
Da vi så prototypen på den, var vi ikke
i tvivl. Det var den, vi skulle have.
De nye pærer giver det samme lys men tager
kun 3 W - altså 195 W i timen – 292,5 kwt
pr. år, så det er jo en strømbesparelse, der vil
noget. Så selv om det var et stort engangsbeløb for udskiftning, så kommer de snart
igen. De nye pærer har også meget længere
levetid.
Carl Aage Rabjerg

fredag d. 7. oktober kl. 17 - 19 i resen kirke kirkevej 25 skive •
international gudstjeneste • tekster og salmer på flere sprog •
musik fra flere kulturer • snacks • alle er velkomne • gratis deltagelse • arrangeret af arbejdsgruppe med repræsentanter fra etniske kristne kirker i området, danmission og lokale folkekirkepræster
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Konfirmationstøj
Vil	
  du	
  være	
  med	
  til	
  at	
  hjælpe	
  fattige	
  i	
  Danmark?	
  

Er der nogen, som skal bruge dit konfirmationstøj efter dig?

En seng at sove i. Et varmt bad. En ven, der lytter. Det er ting, de feste af os betragter
som selvfølgelige. For fattige i Danmark er virkeligheden en anden. De lever med afsavn.
Mange af dem på gaden. Udsatte. Ensomme. Uden alt det, vi andre tager for givet.
Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag på vores varmestuer og herberger.
Her er kaffe på kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for vores diakonale
arbejde bliver større, og vi ønsker, at skabe opmærksomhed om de forhold de mennesker,
vi møder, lever med.

Derfor	
  har	
  Kirkens	
  Korshær	
  for	
  første	
  gang	
  landsindsamling	
  den	
  27.	
  november	
  i	
  år.

Måske en kusine eller en søster eller en bror?
Hvis ikke, vil du måske donere din konfirmationskjole eller konfirmationshabit
til en kommende konfirmand, som mangler penge til selv at købe nyt tøj?
På stiftskontoret i bispegården i Viborg indsamles der konfirmationstøj,
som kommende konfirmander kan komme og erhverve sig i kontorets
åbningstid uden at det koster andet end benzin eller togbillet til Viborg.
Bispegården ligger bag domkirken, Domkirkestræde 1,
og stiftskontoret har åbent mand. – tors. kl. 9.0 – 16.00 samt fred. 9.00 – 14.00.

Sogneudflugt 2016
Årets sogneudflugt går til Vedersø og Søndervig.
Afgang fra Resen Sognehus,
tirsdag, den 6. september kl. 12.30.

	
  
Vær med til at gøre diakonien levende i dit sogn og støt vores arbejde til
landsindsamlingen for fattige i Danmark ved at melde dig som indsamler.
I Skive har vi indsamling fra Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Viborgvej.
Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan være med, kontakt:
Margit Pedersen
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Viborgvej 11, Tlf 9752 6213
eller
Kaj Nielsen,
Kirkens Korshærs Lysstøberi, Skive på tlf: 2125 5846.

Vi kører først til Vedersø Kirke og Kirkegård,
hvor Knud Tarpgaard giver rundvisning fortæller om Kaj Munk’s liv.
Derefter går turen til Søndervig, hvor vi drikker kaffe i Bowlingcentret,
efterfølgende er der rundvisning og fortælling
om Sandskulpturerne.
Afhængigt af vejret vil der være mulighed for
at komme tæt på Vesterhavet.
Forventet hjemkomst ca. 18.30.
Pris pr. deltager kr. 100,00.
Tilmelding senest,
den 30. august til Bent Brejner
tlf. 20296677 eller
Carl Aage Rabjerg tlf. 97524030.
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VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
•
•
•
•
•

er et folkekirkeligt initiativ til voksenundervisning på Skive-egnen,
byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse,
er undervisning ved fagfolk,
er åben samtale og plads til at undres,
fri entré.

Topmøde:
FIRE EVANGELISTER diskuterer bibel
v/ MATTHÆUS (Claus Henry Olsen, Fur),
MARKUS (Mads H. Callesen, Skive),
LUKAS (Helga Ørgaard, Resen),
JOHANNES (Asger Staugaard Nielsen, Gedsted)
og MØDELEDER (Morten Rydal, Hem)

Kan du lide at synge i kor,
være en del af et musikalsk fællesskab og kunne du samtidigt tænke dig at have det
som et fritidsjob? Så er ungdomskoret i Resen Kirke måske noget for dig! Koret er
for alle med lyst til at synge fra 6. klasse og opefter.
Vi øver hver onsdag fra kl. 16.15 - 17.45 i Resen Sognehus, og derudover synger
vi indimellem til gudstjenester og andre arrangementer, hvor vi har mulighed for
at vise noget af det, vi har lært.
Vi arbejder seriøst med at udvikle sangstemmer, musikalitet, udtryk og korklang, men har også fokus på at hygge os og have et godt fællesskab sammen.
Vi synger en blanding af danske og udenlandske salmer, både nye og gamle, men
også mange andre musikgenrer såsom pop og gospel.
Hvis du gerne vil vide mere, eller gerne vil tilmelde dig, er du velkommen til at
kontakte korleder Lene Bisgård på 2344 4009 eller resenorganist@gmail.com
Den nye sæson begynder onsdag d. 7. sep.
Håber vi ses U Lene Bisgård

Torsdag 22. september kl. 19:30, Skive sognegård
Det Nye Testamente har FIRE evangelier. Da den tidlige kristne kirke fik brug for at
nedskrive sit budskab, måtte beretningen om Jesus fortælles hele FIRE gange for at
kunne rumme det. Denne aften har vi indbudt de fire evangelister til topmøde - eller
redaktionsmøde. Hvorfor fortæller du Jesu historie på dén måde, Matthæus? Hvorfor
skulle dén episode med, men ikke dén, Lukas? Hvorfor bliver dit sprog til mystik,
Johannes? Hvad siger I til hinanden?
De fire indkaldte evangelister viser sig ikke at være uden lighedstræk med lokale
sognepræster - det gælder også mødelederen. Kom med til en diskussion, der gør
klogere på Det Nye Testamentes og kristendommens egenart.

Charles Darwin: ”Arternes oprindelse” og
religionen

v/ Stine Slot Grumsen, ph.d., adjunkt Skive Tekniske Gymnasium
En aften i november i Resen sognehus (endelig dato kommer snart!)
Charles Darwin (1809-82) var jo den britiske naturforsker, der revolutionerede vores
verdensbillede: ”Arternes oprindelse”, ”Menneskets afstamning”, evolutionsteorien.
Men hans syn på religion og kristendom var måske ikke, som mange vil tro. Én af landets bedste kendere af
Darwin er Stine Slot Grumsen, cand.mag. i idéhistorie og nordisk, ph.d. fra Aarhus Universitet, og det sidste
års tid har vi haft hende som adjunkt på Skive Tekniske Gymnasium. En aften i november tager hun os med
i værkstedet: Hvem var han, hvad betød han, hvad betød han i den danske kulturdebat?
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Sensommergudstjeneste
Søndag d. 4. september kl. 14.00
Denne sensommersøndag holder vi gudstjeneste i gårdhaven ved Resen sognehus.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og åbning af udstilling med Lone Boe Nielsen
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Juleindsamling til Skive Menighedshjælp

(Resen Sogn, Skive Sogn og Egeris Sogn)
Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen
om støtte til den forestående uddeling.
Vi håber, at denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen.
Bidrag kan afleveres på kirkekontoret,
Reberbanen 19, SPAR NORD konto 8500-266-02-13964
eller til en af byens præster.

Ansøgning om julehjælp

Frist for ansøgning om julehjælp er sidste fredag i november.
Ansøgningsskemaet fås og afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19,
eller til en af byens præster.

Kom og vær med i debatten om kirkeligt og folkeligt liv i Resen.
Vær med til at have indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet fremover.

Mød op til

Orienterings- og debatmøde i Resen Sognehus
tirsdag d. 13. sep. kl. 19.30
Menighedsrådet vil orientere om sit arbejde,
byde på kaffe og te samt lægge op til en fælles debat.

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 6. september kl. 9.30 starter et nyt hold babysalmesang.
Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet.
Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær,
for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor
opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser
og mærker.
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og
organist Lene Bisgård glæder sig til at møde børn
og forældre og til at opleve det musikalske samvær.
Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sognehuset til en kop kaffe og hyggeligt samvær.
Tilmelding: td@km.dk eller tlf. 30248422
14

Program for Indre Mission
Christiansgade 6 · www.skiveim.dk

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive Missionshus, Christiansgade 6.
September:
Man. d. 5. kl. 9,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
		
Tir. d. 6. - tor. d. 8.
Timeout på Kildeborg for kvinder.
Separat program.
		
Man. d. 12. kl. 9,30.
Mandagscafé v/missionær Bjarne
Lindgren, Ringkøbing.
Ons. d. 14.kl. 19,30.
Indre Missions Fødselsdagsfest v/
missionær Villy Sørensen, Hammel. Eskil og Ellen Poulsen spiller
på trompet og flygel.
		
Man. d. 19. kl. 9,30.
Mandagscafé: Hygge og spil.
Fr. d. 23. kl. 18,00.
Fuldt hus med fællesspisning og
tale v/forstander Kristian Andersen, Solgården. Specialprogram for
børnene.
Man. d. 26. kl. 9,30.
Mandagscafé: Besøg af leder
Torben Nord Hansen, fra Den Blå
Viol, som fortæller om livet der.
Fr. d. 30. kl. 18,00.
”By Night” arrangement i forbindelse med at butikkerne holder
længe åbent. Forskellige tiltag.
Afslutning kl. 22,00 med suppe
og andagt.

Oktober:
Man. d. 3. kl. 9,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Man. d. 31. kl. 9,30.
Mandagscafé.

Tir. d. 4. kl. 19,00.
Temaundervisning i Fur Kirke v/
sognepræst Thomas Kristensen,
Ringkøbing.

November:
Tir. d. 1. kl. 19,30.
Møde v/cand. teol. Robert Thun
Svendsen, Brande.

Tor. d. 6. kl. 19,15.
Temaundervisning i Fur Missionshus v/missionær Preben Hansen,
Aalborg.

Man. d. 7. kl. 9,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Fr. d. 7. kl. 19,30.
Høstfest på Soldaterhjemmet v/
generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.
Man. d. 10.
kl. 9,30.
Mandagscafé v/fritidsforkynder
Tage Grønkjær, Klitmøller.
Ons. d. 12.kl. 19,30.
Missionshusets årsfest v/missionær
Søren Grysbæk, Horsens. Koret
”ShineOn” Holstebro synger.
Man. d. 17. kl. 9,30.
Mandagscafé: Hygge og spil.
Ons. d. 19.kl. 19,30.
Møde v/missionær Preben Hansen,
Aalborg.

Tir. d. 8. kl. 19,30.
Kredsens efterårsmøder. Tale v/
missionær Jørgen Bloch, Randers.
Ons. d. 9. og tor. d. 10.
Tale v/sømandsmissionær Jørgen
B. Knudsen, Mårslet.
Man. d. 14.
kl. 9,30.
Mandagscafé v/pastor Leif Mortensen, Aulum.
Fr. d. 18. kl. 18,00.
Fuldt Hus med fællesspisning og
tale v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Specialprogram for
børnene.
Man. d. 21.
kl. 9,30.
Mandagscafé: Hygge og spil.

Man. d. 24. kl. 9,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Ons. d. 23.kl. 19,30.
Sømandsmissionens festaften v/
sømandsmissionær Finn Løvlund,
Esbjerg.

Man. d. 24. kl. 19,30.
Kredsens generalforsamling.

Man. d. 28.
Mandagscafé.
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kl. 9,30.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
4. sep.
11. sep.
18. sep.
25. sep.

15. søndag e. trinitatis, HØ, gårdhaven
16. søndag e. trinitatis, HØ
17. søndag e. trinitatis, Rydal
18. søndag e. trinitatis, Høstgudstjeneste, HØ

14.00
10.15
9.00
10.15

2. okt.
7. okt.
9. okt.
16. okt.
23. okt.
25. okt.
30. okt.

19. søndag e. trinitatis, HØ
International gudstjeneste, M. Callesen m.fl.
20. søndag e. trinitatis, HØ
21. søndag e. trinitatis, HØ
22. søndag e. trinitatis, Rydal
Familieaften, HØ
23. søndag e. trinitatis

10.15
17.00
10.15
10.15
9.00
17.30
10.15

6. nov.
13. nov.
20. nov.
24. nov.
27. nov.

Alle helgens dag, HØ, kirkekaffe
25. søndag e. trinitatis, Rydal
Sidste søndag i kirkeåret, HØ
De ni læsninger ved årets konfirmander
1. søndag i advent, HØ, kirkekaffe

10.15
9.00
10.15
19.00
10.15

