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I klude svøbt…

”I krybben lagt, i klude svøbt… ”
Sådan lyder det i femte vers af ”Det kimer
nu til julefest...”
Som et gådefuldt mysterium for den menneskelige tanke møder universets mægtige
skaber verden i skikkelse af et sårbart, nyfødt
barn ude i en stald blandt køer, edderkopper,
katte og mus.
Her er hverken silkelagener eller dundyner.
Han svøbes i nogle klude og lægges i dyrenes fodertrug.
Juleevangeliet er en af mange fortællinger
i biblen.
En konfirmand fortalte sin præst, at hun
ville læse hele biblen inden konfirmationen.
Hun var ikke kommet så langt, førend hun
fortalte præsten, at i den bog var der både
mord, hor, druk og kvindehandel. Det havde
hun ikke regnet med. Men sådan er det. Biblen er ikke en bog om korrekte mennesker,
som lever en glansbilledelignende tilværelse.
Her møder vi derimod mennesker, som ikke
alene elsker og taler sandt – men også fejler,
svigter, lyver og bedrager. Når der fortælles
om Guds og menneskers historie med hinanden, er det kun englene, som er engle! Biblen er en samling af bøger, hvor mord, hor,
druk og kvindehandel hverken fortrænges
eller legitimeres. Nåede konfirmanden ikke
at læse hele biblen som planlagt, så opdagede hun noget afgørende. I biblen er de skyggesider, som er i alle mennesker, ikke noget,
der ses bort fra.
Hvad vi nu end tænker om biblen, så er
den nu engang de klude, Guds ord er svøbt i.

”There is a crack in everthing, that´s how
the light gets in” sang nyligt afdøde Leonard Cohen. (På dansk: ”der er en revne i alt,
det er sådan lyset kommer ind.) Revner og
sprækker i de bibelske tekster er ikke bare
beklagelige uheld men brudflader, som vækker undren og eftertanke.
Gud kan selvsagt ikke rummes i en bog
eller spærres inde i en bog, men en bog kan
fortælle om mødet mellem det guddommelige og det menneskelige.
Mange forskellige mennesker har ført pennen i biblens mange skrifter. På forunderlig
vis taler Guds stemme gennem denne mosaik af forskellige tekster og mange af biblens

Fortsættes på side 4
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tekster har dannet inspiration ikke alene til
salmerne i salmebogen men også til megen
anden litteratur.
Da Gud selv blev menneske i Jesus levede han ikke noget nemt og bekvemt liv. Han
levede et fattigt, konfliktfyldt liv. Jesus blev
ikke hærfører som Muhammed. Jesus var en
fattig vandreprædikant, der ikke kunne gå
forbi et nødlidende menneske.
Ca. 32 år gammel blev han henrettet som
en anden forbryder og led en pinefuld død.
Og dog er han Guds stemme blandt mennesker og rygtet om ham løber stadig rundt i
verden.
Hvad er mere afmægtigt end et nyfødt
barn i en krybbe og en døende mand på et
kors? Kristendommen er en fortælling om,
at den almægtige Gud viser sig for os i afmagt…

I en af salmerne i salmebogen (nr. 414, sidse vers) står der: ”Sangene synger i os..” Sange og melodier bider sig fast i vort sind. Og i
disse mørke vintermåneder kan ord og toner
lyse op i mørket.
Vi kan ikke nøjes med julemandens ”Ho,
ho, ho.” Vi har brug for rigtige ord - ord om
glæde og sorg, liv og død, sandhed og løgn.
Og vi har brug for stilhed: ”Lad os gå med
stille sind som hyrderne til barnet ind…”
Må sange og salmer synge i os i denne tid.
H.Ø.
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Menighedsrådet
1. søndag i advent tiltræder et nyt menighedsråd i Resen Sogn.
Rådet består af 8 valgte medlemmer samt sognepræsten som født medlem:

Birthe Nielsen

Børge Brøns

Carl Aage Rabjerg

Frede Hansen

Kaj Nielsen

Lissi Justesen

Nanna Jakobsen

Svend Sandfeld

Helga Ørgaard
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Menighedsrådets arrangementer i kirke og sognehus
”Udfoldet bliktønde”
Selvportræt af Jørn Birkeholm
Onsdag d. 7. dec. kl. 19.30
synges julen ind i Resen Kirke. Kirkens kor
medvirker og vi skal synge både advents- og
julesalmer. Der vil også være lejlighed til at
synge nogle af årstidens salmer og sange ved
det efterfølgende kaffebord i sognehuset.
Søndag d. 15. januar
er der kirkefrokost efter gudstjenesten i Resen Kirke. Ved den lejlighed åbner en ny
udstilling i sognehuset med billeder af Jørn
Birkeholm. Udstillingen har titlen : ”Billeder af lidt af hvert.”
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30
får vi i sognehuset besøg af Korshærspræst
Bjarne Lenau Henriksen. Han holder et foredrag med titlen: ”Det dyrebare menneskeliv.” Efter et livslangt engagement i Kirkens
Korshær bruger Bjarne Lenau Henriksen sin
pensionisttilværelse som frivillig i Horserød
Statsfængsel. Han sætter fokus på det dyrebare menneskeliv, også når det leves i afmagt
med nederlag, opgivenhed og håbløshed.
Torsdag d. 1. dec. kl. 14.30
Menneskelivet er ikke kun værdifuldt, når
er der adventsmøde i sognehuset med oplæs- det lykkes, men også når det ”mislykkes.”
ning ved fhv. skolelærer Tove Møller. Vi skal Arbejdet i Kirkens Korshær og i fængslet
synge nogle af adventstidens salmer og sange. handler om at møde medmennesket i øjenTorsdag d. 1. dec. kl. 19.00
er der traditionen tro ”de ni læsninger” i Resen Kirke ved årets konfirmander. Kirken vil
være udsmykket med konfirmandernes billeder, som illustrer aftenens salmer og læsninger. Efterfølgende er der kaffe, te og æbleskiver i sognehuset.
Bjarne Lenau Henriksen
6

højde, også når det ligger ned. Ethvert menneske skal mødes med respekt og ordentlighed uanset hvad. Det dyrebare menneskeliv
fortæller om et menneskesyn, der har evnen
til at se langt og dybt og især bag ved menneskelivets tilsyneladende umulighed, når det
leves ud i fattigdom, misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet, hjemløshed og udstødelse.
Håbet er der altid som et oprør mod meningsløsheden. Foredraget bringer Bjarne Lenau
Henriksens erfaringer og oplevelser fra det,
som nogen kalder Under-Danmark. Nede fra
Under-Danmark ses der hele tiden opad!

atlantiske bilande og kolonier i Vestindien,
på Guldkysten og i Indien. Denne langstrakte og splittede statsdannelse blev holdt
sammen af arvekrav, dynastiske bånd og en
nedarvet loyalitet overfor den enevældige
konge i København. Alt dette blev udfordret
i 1800-tallet, hvor krige, politiske ideologier
og øget national bevidsthed truede staten på
dens eksistens og omformede det dynastiske
imperium til en konstitutionel nationalstat
med et gryende demokrati. 1800-tallets omvæltninger gjorde dermed Danmark til det
Danmark, som vi kender i dag.

Onsdag d. 25. januar kl. 17.30
er der familieaften i Resen kirke og sognehus. Efter gudstjenesten i kirken er der pizza
i sognehuset.

Søndag d. 26. februar kl. 10.15
er det fastelavnssøndag og der holdes en børne- og familiegudstjeneste i Resen Kirke,
hvor børnene meget gerne må komme udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i sognehuset.

Torsdag d. 26. januar kl. 14.30
holdes et eftermiddagsmøde i sognehuset
med forhenværende seminarielektor Ingvar
Glad. Han holder et foredrag med titlen
”Hvorfor siger vi sådan?” Ingvar Glads optagethed af sprog og kultur har ført til en
stor og omfattende viden om sprogets brug
i forskellige sammenhænge og forskellige
miljøer. Hvad gemmer der sig bag sprogets
udtryk og talemåder?

Rasmus Glenthøj

Onsdag d. 22. februar kl. 19.30
holder historikeren Rasmus Glenthøj foredrag i sognehuset med titlen: ”Århundredet,
hvor Danmark blev Danmark.” Ved indgangen til det nittende århundrede strakte den
danske stat sig fra Nordkap i Nord til Elbens breder i syd. Den var en multinational
statsdannelse, der alene på det europæiske
kontinent rummede danskere, nordmænd,
tyskere, frisere og lapper på den del, der befandt sig på det europæiske kontinent, mens
et væld af andre folkeslag boede i dens nord7

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 8500266-02-13964 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 hos en af byens præster.

Nytårsgudstjeneste
i Resen kirke
Lørdag d. 31. december kl. 15.30
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for
at ønske hinanden
et godt nytår med champagne og kransekage.

Fastelavnsgudstjeneste
I Resen Kirke søndag d. 26. februar
kl. 10.15
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og
fastelavnsboller i Sognehuset.
Vi håber, børnene møder udklædte!
Resen Menighedsråd
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Tak til Karen Johanne
I de forløbne måneder har Karen Johanne Thøgersen været en trofast, engageret
og ansvarsbevidst kirketjenerafløser i Resen Kirke. Her skal siges en stor tak til
Karen Johanne for parathed og beredvillighed. Vi siger tak, men ikke farvel A
I sognehuset har vi forsat – ikke mindst til glæde for kirke-kulturmedarbejdere og
præst – stor glæde af Karen Johannes deltagelse som frivillig ved forskellige arrangementer for børn og unge.

Skive Kirkegårde har fået sin egen hjemmeside
Her kan findes oplysninger om kirkegårdene i Egeris, Skive/Resen og Skive.
Der er info om takster, dødsfald, valg af gravsted mm.
Desuden billeder fra kirkegårdene og af medarbejdere.

Kig ind på www.skivekirkegaarde.dk
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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.

Filmaften:
”ATONEMENT” –
ny film om ældgammelt tema
Introduktion og efterfølgende diskussion
v/Mads Callesen, sognepræst
Onsdag 22. februar kl. 19:00 (!),
Skive sognegård
ATONEMENT, soning, forsoning… Både på dansk og
engelsk er det ord, der lyder gamle! Ikke desto dukkede der i 2007 en film op under den titel med Keira
Knightley, James McAvoy og en ganske ung Saoirse
Ronan og erobrede Oscar-nomineringer og verdens
biograflærreder.
Hvorfor har mennesker både i og uden for kristendommen gennem århundreder kredset om soning og
forsoning? Hvad er der på færde i filmens handling i England umiddelbart før 2. verdenskrig,
hvor en ung pige gør, hvad hun ikke kan overskue, og dog må bruge et liv på at betale af?
Hvorfor taler det til os?

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 10. januar 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 Vammen 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
10

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

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive Missionshus, Christiansgade 6.
December:
Man. d. 5. kl. 9,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Man. d. 16.kl. 14,30.
Mandagscafé v/Aage Kristensen,
Øster Assels.

Ons. d. 8. kl. 19,30.
Møde v/missionær Søren Skovenborg, Hobro.

Tir. d. 6. kl. 19,30.
Adventsfest, fællesmøde v/
bibelskolelærer Peder Kølle,
Børkop.

Ons. d. 18. kl. 19,30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

Man. d. 13.kl. 14,30.
Mandagscafé v/Harry Harregaard,
Durup.
Emne: ”Den gode far og de to
fortabte sønner”.

Man. d. 12.kl. 9,30.
Mandagscafé v/missionær Poul
Erik Hansen, Farsø.
Ons. d. 14. kl. 19,00.
Vi synger julen ind med Gospel-kids. Andagt v/Ole Dahl.
		
Ons. d. 28. kl. 19,00.
Julefest for alle aldre v/pastor Ove
Mølgaard, Skive.

Man. d. 23.kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
Tor. d. 26. kl. 19,30.
Møde I Skive Sognegård v/projektmedarbejder i IKC Wessam
Youssef, Århus.
Emne: Hvad er Islam?

Ons. d. 15. kl. 19,30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

Lør. d. 28. kl. 13,30.
Pigedag v/Kerstin Hoffmann,
Højslev. Tema: ”Livet er en gave –
fra begyndelsen”.

Ons. d. 22. kl. 18,00.
Fællesspisning.
Kl. 19,30. Generalforsamling.

Januar 2017:
Fr. d. 6. kl. 18,00.
Nytårsfest med fællesspisning for
alle aldre.
Kl. 19,00 tale v/landsleder i IMU
Tonny Dall Sørensen, Haderslev.

Man. d. 30.kl. 9,30.
Mandagscafé.

Man. d. 9. – fr. 13. kl. 19,30.
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Fredag holdes det i et privat hjem.

Februar:
Man. d. 6. kl. 14,30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.

Tir. d. 31. kl. 19,30.
Fællesmøde v/ungdomskonsulent
Peter Rahbek, Skjern.
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Man. d. 20.kl. 9,30.
Mandagscafé.

Man. d. 27.kl. 19,30.
Møderække, tale v/sognepræst
Morten Mouritzen, Vinding. Sang
v/Skivekoret.
Tir. d. 28. kl. 19,30.
Lovsangsgudstjeneste med skriftemål og nadver i Vor Frue Kirke
v/sognepræst Karsten Christensen,
Harboøre. Efterfølgende kaffe i
Missionshuset.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
27. november kl. 10.15
1. søndag i advent
			

Helga Ørgaard
Kirkekaffe

1. december

kl. 19.00

”De ni læsninger” ved årets konfirmander

4. december

kl. 10.15

2. søndag i advent

Helga Ørgaard

7. december

kl. 19.30

”Vi synger julen ind”

Helga Ørgaard

11. december

kl. 9.00

3. søndag i advent

Morten Rydal

18. december

kl. 10.15

4. søndag i advent

Helga Ørgaard

24. december

kl. 13.30 – 14.45 – 16.00

Helga Ørgaard

25. december kl. 11.00
1. juledag
			

Helga Ørgaard,
Messingblæser medvirker

26. december

kl. 10.15

2. juledag

31. januar

kl. 15.30

nytårsaften

8. januar

kl. 9.00

1. søndag efter Helligtrekonger

Morten Rydal

15. januar
kl. 10.15
2. søndag efter Helligtrekonger
			

Helga Ørgaard
Kirkefrokost

22. januar

kl. 10.15

3. søndag efter Helligtrekonger

Helga Ørgaard

25. januar

kl. 17.30

Familiegudstjeneste

Helga Ørgaard,

29. januar

kl. 10.15

4. søndag efter Helligtrekonger

Helga Ørgaard

5. februar

kl. 10.15

5. søndag efter Helligtrekonger

Mads Callesen

12. februar

kl. 10.15

Septuagesima

Helga Ørgaard

19. februar

kl. 10.15

Seksagesima

Helga Ørgaard

26. februar
kl. 10.15
Fastelavn
			
			

Helga Ørgaard og Tina Damholt
Børnegudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning i sognehuset

5. marts

kl. 10.15

Jesper Hornstrup
Helga Ørgaard
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
”godt nytår” med champagne og kransekage

1. søndag i fasten

Helga Ørgaard

