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Et ansigt, der løftes og lyser
Under en udsendelse til Afghanistan for få
år siden opholdt en dansk læge sig i en beduinlejr.
Som andre beduiner holdt man her dyr:
får, geder, kameler og dromedarer og det var
altafgørende for stammens overlevelse, at der
kunne findes både vand og græs til dyrene.
En dag sker der det, at der kommer en anden beduinstamme, som spørger om lov til
at rejse gennem stammens område for at finde græs til deres dyr.
Det foregår på den måde, at de to stammers høvdinge mødes og lægger sig på knæ
overfor hinanden, mens de begge vender ansigtet ned mod jorden.
Mens de således ligger der overfor hinanden med ansigtet mod jorden, løfter den tilrejsende høvding gentagne gange sit ansigt
en smule fra jordens overflade – i håb om, at
den anden høvding vil løfte sit ansigt og se
på ham. For når en høvding løfter sit ansigt
op mod en fremmed og ser på ham, så betyder det, at den fremmede er velkommen og
gerne må være der.
Og derfor håber den tilrejsende beduinhøvding af hele sit hjerte, at den anden
vil løfte sit ansigt mod ham. Det var jo et
spørgsmål om liv eller død det her. Bare nu
den høvding, som allerede var på stedet, ville
løfte sit ansigt og dermed lade den tilrejsende stamme rejse gennem lejrens område.
I dette tilfælde skete det IKKE!
Den tilrejsende høvding måtte med sin
stamme forlade området – i håb om at finde
græs andre steder – inden det blev for sent!
Det er situationer som denne, den aronitiske velsignelse har sin baggrund i.
Denne velsignelse lyses ved hver eneste
gudstjeneste og lyder sådan:

“Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.”
Det er tre forskellige måder at sige det samme på.
Nogen vil måske sige, at ordene er for
svære.
Hvem ved efterhånden, at åsyn er et andet
ord for ansigt?
Man kunne ligeså godt i den sidste linje sige: “Herren løfte sit ansigt mod dig og
give dig fred.”
Hvorfor så ikke gøre det?
Fordi der er en poesi i ordene, som i så fald
ville gå tabt.
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Og fordi det er, som så ofte ellers, at ord
vi ikke rigtig er fortrolige med, henter deres
mening fra sammenhængen.
Således også her.
Og man kan let gå for langt i bestræbelsen på at gøre det poetiske sprog mere
hverdagsagtigt.
Tænk f.eks. på nationalsangen, som synges ved afgørende sportsbegivenheder.
Det kan risle ned af ryggen på os, når vi
synger:

ikke noget, hverken hun eller vi selv havde
valgt. Det var en tid med mange nederlag,
bekymringer og frustrationer. Men den tid
var bestemt ikke kun bekymringer, nederlag
og frustrationer. At blive mødt af et ansigt så
lysende af glæde som min mors, når vi kom
for at besøge hende på plejehjemmet, det kastede lys over lange og mørke skygger. Mindet om hendes strålende ansigt lyser op i mit
liv den dag i dag.
Skal jeg fortælle, hvad velsignelse er, så
sker det ikke ved gøre sproget mere jævnt og
dagligdags. Det gøres langt bedre ved at fortælle om en beduinhøvding i Afghanistan og
om min afdøde mor på et plejehjem i Danmark.
Alt hvad der sker i gudstjenesten er indeholdt i velsignelsen!
Sakramenterne, dåb og nadver, trosbekendelsen, salmerne, prædiken – alt sammenfattes og sammenholdes i velsignelsen.
Ingen ringere end Gud selv løfter sit ansigt mod dig og lader det lyse over dig!
H.Ø.

“Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand,
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal.”
Hvis man nu synes, at f.eks. udtryk som
“salten østerstrand” og “Frejas sal” er lidt for
langt væk fra almindeligt hverdagsdansk, så
kunne verset omdigtes til:
“Der er et pænt land.
Der er store bøgetræer
som går helt ned til stranden ved Kattegat
Der er bakker og dale
Navnet er Danmark
Det går tilbage til vikingerne.”
(Pablo LLambias, Grundtvisk Tidende 04,
2020)
Her genkender vi sangens indhold, men måske det ikke risler ned af ryggen på samme
måde som originalen gør?
Fremfor at nedtone det poetiske, lad os så
være nysgerrige efter det.
Som den tilrejsende høvding var nysgerrig
efter den andens høvdings reaktion.
Den sidste del af min mors liv, boede hun
på et plejehjem. At hendes helbred blev sådan, at dette var nødvendigt, det var bestemt
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Velkommen til Resens nye kirkesanger
D. 1. august fik vi ny kirkesanger i Resen.
Det er Katrine Christensen, som mange allerede kender. Man mærker tydeligt Katrines store glæde ved at synge. At Katrine
desuden er med i to kor vidner om hendes
glæde ved at synge sammen med andre. Vi
kender allerede Katrine som en velforberedt
og omhyggelig kirkesanger med gode samarbejdsevner. Katrine har en respektfuld og
værdig fremtræden, og vi glæder os meget
til at fortsætte samarbejdet.
Her skal samtidigt lyde en stor tak til de
kirkesangere, som har hjulpet os i den periode, kirkesangerstillingen har været vakant,
og som vi fortsat håber at møde, når vi får
brug for en vikar. Tak til alle, som har ydet
en indsats her.
Og hjertelig velkommen til dig, Katrine!
H.Ø.

Katrine præsenterer sig selv
Jeg hedder Katrine. Jeg er gift med Martin, og vi har 2 drenge, Frej og Victor, på
henholdsvis 7 og 8 år. For snart 4 år siden
flyttede vi til Skive, og vi er faldet godt til
på egnen.
Jeg er uddannet ergoterapeut, og jeg
har i mange år arbejdet med neurorehabilitering, hvilket er et sundhedsfagligt
område, der har optaget mig meget.
De senere år har jeg arbejdet ved Skive
Øjenklinik, hvor jeg i det daglige holder
meget af patientkontakten.

Udover familie- og arbejdslivet nyder
jeg naturen, specielt omkring øst-Salling,
hvor vi bor.
Meget af min fritid bruger jeg på sang
og musik. Jeg finder meget glæde ved
sang og specielt det at synge sammen
med andre. I forvejen synger jeg i 2 kor
i Skive, og jeg glæder mig meget til at
møde jer og synge sammen med jer i kirken.
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Særlige kunstneriske kvaliteter ved
Resen kirke og Sognehus
Fortsættelse fra sidste nummer af bladet
Sven Havsteen-Mikkelsen
(1912-1999)

fredagsmotiv, da en fra gruppen lidt skeptisk
udbrød: “Det er da uhyggeligt!”
Man kan næsten se den stilfærdige, men
myndige kunstner tackle situationen i sit indre, så kom det:
“Tror du, langfredag var hyggelig?”
Havsteen-Mikkelsen var en mand, der
rigtig gerne ville i en kvalificeret og givende
dialog med sine omgivelser forud for løsning
af en kunstnerisk opgave. Han var absolut
lyttende og overvejende, men den kunstneriske frihed skulle ingen anfægte.
Ved en bestemt lejlighed, det kunne såmænd godt have været her i Resen, hvad
der vist ikke var tilfældet, blev der forsigtigt spurgt ind til hans stil med de lidt grove
penselstrøg uden specielt skarpe detaljer. En
betragter kunne nu godt tænke sig at se en
lidt mere klar og detaljeret fremstilling af
Kristi ansigt.
Svaret lader ingen tvivl tilbage om kunstnerens dybe og afklarede forankring i kristendommens opstandelsesbudskab.
“Skal vi ikke være enige om, at det har vi
to til gode!”
Først nu kommer vi frem til lidt om,
hvem denne begavede og stærke personlighed egentlig var. Det er helt bevidst – og
uden tvivl i Sven Havsteen-Mikkelsens ånd
– at prioritere kunstnerens personlige egenskaber og kvaliteter forud for den egentlige
biografi.
Han blev født i Argentina 1912. Forældrene var Johan Theodor Havsteen og Ella
Holm-Jensen. Forældrene blev skilt, og
moderen giftede sig senere med den kendte

Da vort dejlige alterbillede fra 1983 har været beskrevet flere gange i kirkebladet og
andre steder, og der jævnligt i præstens prædiken – især omkring påske – henvises til
billedets baggrundslys, der signalerer påskemorgens opstandelsesbudskab bag langfredagsmørket, skal det kun omtales kort i denne forbindelse. Det er karakteristisk for Sven
Havsteen-Mikkelsen, at det helt centrale i
hans kirkekunst altid rummer et evangelisk
budskab. Han har ikke arbejdet med kirkekunst blot for den æstetiske udsmykning.
Denne korte beskrivelse bliver således primært om kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen og vores oplevelse af denne stærke,
klippefaste personlighed, som har gjort stort
indtryk på os, der var så heldige at møde
ham både i Resen og i hans eget hjem på
Ærø 1983.
Han var en fortrinlig og særdeles festlig
vært ved frokostbordet. Han evnede i udpræget grad at give plads til det glade og folkelige i bordets glæder, hvor samtalen klart bar
præg af en speciel kulturel dannelse blottet
for enhver form for bedrevidende snobberi.
Der var hus- og hjerterum til hver en gæst.
Han var dybt forankret i en sund og afklaret kristen holdning, som kom til udtryk
på flere måder. Et par eksempler kan belyse
dette.
Under et af sine mange besøg på Færøerne stod han sammen med en menighed og
betragtede et færdigt alterbillede med lang-
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stærke kristne livssyn, som han har forstået at videregive i sin kirkekunst i adskillige
kirker, som Resen er en af.
I det hele taget formåede han alle dage at
finde relationer, der inspirerede og udviklede
hans kunstneriske udfoldelse.
Så betydelige kunstnere som Fritz Syberg,
Johannes Larsen og Oluf Høst var til umådelig stor støtte for ham. På det litterære
område kan nævnes hans rejser og kontakt
med så stærke personligheder som Martin
A. Hansen og Ole Wivel, der bl.a. bibragte
ham fortrolighed med den danske middelalder og kirkekunst.
Havsteen-Mikkelsen var en alsidig kunstner, der også arbejdede med glasmaleri,
skulptur og illustrationer. Blandt det kendteste er hans illustrationer til Martin A.
Hansens “Orm og Tyr” 1954.
Familien har senere skænket en række
værker til forskellige museer: Ærø Museum,
Johannes Larsen Museet, Oluf Høst Museet,
Museet for Religiøs Kunst i Lemvig m.fl.
I Resen havde vi fornøjelsen af at have
sønnen Allan Havsteen-Mikkelsen som arkitekt ved den sidste kirkerestaurering omkring år 2000.
Det er berigende at have denne betydelige
kunstner, Sven Havsteen-Mikkelsen, i personlig erindring, og at vi søndag efter søndag kan glæde os over vort smukke alterbillede af høj kvalitet i Resen kirke i forvisning
om, at det er skabt med det ønske, at det må
medvirke til at viderebringe og tolke evangeliets budskab i kirkerummet.
Svend Sandfeld

polarforsker Ejnar Mikkelsen, der adopterede Sven, som således fik efternavnet Havsteen-Mikkelsen.
Denne nye far fik en umådelig stor betydning for Svens udvikling. På flere rejser til
Færøerne, Island og Grønland bl.a. sammen
med Ejnar Mikkelsen blev han indført i og
fortrolig med den særlige nordatlantiske natur og kultur, som livet igennem inspirerede
ham meget.
Havsteen-Mikkelsens omgang under barske forhold med hvalfangere og fiskere, for
hvem religionen spillede en markant rolle,
har uden tvivl været med til at forme hans

Aflysning af årets Sogneudflugt
På grund af Corona-krisen er sogneudflugten i 2020 desværre aflyst.
Vi glæder os til forhåbentlig at kunne komme afsted igen til næste år.
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Menighedsrådets arrangementer i kirke og
sognehus i september, oktober og november 2020
Søndag d. 6. september kl. 14.00
Sensommergudstjeneste i gårdhaven (Se annonce i dette blad). Efterfølgende kirkekaffe og åbning af udstilling ved billedkunstner Niels Johan
Knøss. Niels Johan Knøss bor i den nordøsthimmerlandske landsby Als. Han er uddannet ved
Det Jydske Kunstakademi i Aarhus og arbejder
fortrinsvis med landskabeligt inspirerede malerier i akryl. Desuden er han en dygtig tegner og
portrætmaler, som også har illustreret bøger og
frimærker. Niels Johan Knøss har flere dekorative
opgaver bag sig i blandt andet Hadsund Svømmehal og på Aalborg
Handelsskole. Han har
udstillet på museer i indog udland, blandt andet
Nordjyllands, Frederikshavns, Hjørring og Sønderjyllands Kunstmuseer
og i Tyskland, Holland,
Østrig, Frankrig, Letland,
USA og på New Zealand.

Torsdag den 24. september kl. 17.00
Rap-musical: “David –
den skøre ku(g)le” ved
Jens Jødal fra Kirketeateret. Om formiddagen for
Skovly. Om eftermiddagen for børnefamilier (Se
annonce i dette blad)

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Opstillingsmøde til menighedsrådet, hvor en eller
flere lister af kandidater til menighedsrådsvalget
sammensættes (Se annonce i dette blad).

Onsdag den 7. oktober kl. 17.30
Familieaften i kirke og sognehus. Efter en kort gudstjeneste er der pizza i sognehuset.

Onsdag den 30. september kl. 19.00
Konfirmandforælderaften, hvor årets konfirmandforældre indbydes til at komme at prøve at
være konfirmand for en aften.

Torsdag den 1. oktober kl. 14.30
Foredrag ved tidligere lærer på Resen Skole og
meget aktiv i grænseforeningen, Annmarie Langballe – en delvis lokal fortæller, der tydeligt ikke
har sluppet sin sønderjyske baggrund. I jubilæumsåret for den sønderjyske genforening 1920 vil
Annmarie Langballe i
billeder, sange og fortælling berette om denne
del af danmarkshistorien. Annmarie med
bringer bl.a. Sigurd Barretts genforeningssange,
som hun selv synger for
på og spiller til.
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Onsdag d. 11. november kl. 19.00
Foredrag ved professor Jørn Henrik Petersen
om “Menneskesynet i velfærdsstaten og konkurrencesamfundet.” For Julius Bomholt – en af
velfærdsstatens vigtige arkitekter – er demokrati
et frit fællesskab, der hviler på solidaritet med
medmennesket. Det kan skyde op i etiske formuleringer og i politiske handlinger – og er velfærdsstatens kerne. “Lige værdighed i borg og hytte”.
Dette menneskesyn kommer fra de tidlige 70’ere
under pres. Velfærdsstaten falder i miskredit og
erstattes af tanken om konkurrencesamfundet.
Her er der tale om et helt andet mennesyn med
det opportunistiske menneske som ideal. Hvad
skyldes ændringerne, og hvad er deres konsekvenser? Sådan spørger Jørn Henrik Petersen og
giver i sit foredrag nogle svar herpå. Her kobler
han også emnet op på kirken og kristendommen.
Jørn Henrik Petersens CV tæller titler som cand.
Oecon, professor i socialvidenskab, Dr. Phil. i
historie, bestyrelsesformand for TV2, leder af
Center for Velfærdsforskning og medlem af menighedsrådet i Odense Domsogn.

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Foredrag ved idéhistoriker, klummeskribent i
Kristeligt Dagblad og forhenværende højskoleforstander for Testrup Højskole, Jørgen Carlsen
om “Folkekirken og det moderne menneske.”
Der er turbo på udviklingen i vore dage. Vi lever
efter sigende i et såkaldt “vidensamfund”, hvor
vi oversvømmes af en syndflod af informationer fra alle vide vegne. Alt dette skaber naturligt
nok en rastløshed og rådvildhed hos det moderne
menneske. Det har svært ved at finde ud af det
og at finde sig selv. Men én ting er at finde ud af
sig selv og verden. En anden er selv at blive fundet og tiltalt af evangeliet. Vi har så travlt med at
magte vor tilværelse og sætte tingene på plads på
de rette hylder i vores bevidsthed. I mødet med
Jesu forkyndelse sættes vi selv på plads og befries
fra vores fortravlede og selvhøjtidelige hovmod.
Men hvordan skal dette møde finde sted? I gudstjenesten? Og hvilken gudstjeneste? Skal kirken
følge med tiden? Er folkekirken folkets kirke? Og
hvad indebærer det? Alt dette og meget mere tager Jørgen Carlsen op i sit foredrag.

Søndag den 22. november kl. 10.15
Gudstjeneste med afslutning for mini-konfirmander fra 4.C i kirken og efterfølgende i sognehuset.

Onsdag den 26. november kl. 19.00
De ni læsninger i kirken og sognehuset ved årets
konfirmander. De ni læsninger er korte udpluk fra
Biblen, som fortæller om Guds og menneskers
historie med hinanden fra skabelse over syndefald til forsoning. I år læser konfirmanderne op
fra den nye bibeloversættelse. Herimellem synger
vi advents- og julesalmer. Efterfølgende er der
æbleskiver, sodavand, kaffe og te i sognegården.

Søndag den 1. november
kl. 10.15
Kirkekaffe i sognehuset
efter gudstjenesten.
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Frivillige i Resen Kirke
I Resen Kirke har vi fået frivillige. Og vi har
ikke bare fået en enkelt eller to. Nej, vi har
været så heldige at få hele 5-6 helt fantastiske styks af slagsen, som hjælper i forbindelse med babysalmesang, mini-konfirmand og
sy-projekter. I sidste nummer af kirkebladet
blev I præsenteret for Lisbeth Hansen, som
hjælper til i forbindelse med babysalmesang.
I dette nummer vil vi gerne præsentere jer
for Monica Durr og Merete Ransborg, som
hjælper til med mini-konfirmanderne.
Monica er 37 år og hjemmegående. Hun
er gift med Thomas, og sammen har de 3
børn, Annika på 18 år, Noah på 14 år (en
af årets konfirmander) og Madelin på 13 år.
Familien bor i Vinde.
Merete er 70 år. Hun er pensioneret farmakonom og har tidligere arbejdet på apoteket i Skive. Hun har to døtre, svigersønner
og børnebørn – et af dem er med blandt årets
konfirmander. Hun er interesseret i hus,
have, maskinstrik, vandreture mv.
Monica og Merete er begge fantastiske
hjælpere i forhold til at få købt ind til og
gjort klar med kiks, frugt og saft til de sultne mini-konfirmander. Desuden hjælper de
med at tage bagtroppen, når vi henter børnene på skolen, med at dele ting ud, klippe,
hænge op, trøste og sætte plaster på, holde ro
på tropperne og få ryddet væk og vasket op.
Både Merete og Monica er tydeligvis begge
to vant til at være sammen med børn. De har
en anerkendende tilgang og et godt tav på
børnene, som helt tydeligt også er glade for,
at de er der.
Det er således en stor hjælp at have Merete og Monica som frivillige i forbindelse
med mini-konfirmand. Som underviser kan
man på den måde koncentrere sig om børn
og undervisning, og der skal derfor lyde en
stor tak til dem begge herfra. Vi er meget
glade for deres indsats.

Sidder der flere ude i sognet, der på en eller anden måde har lyst til at bidrage til livet i Resen Kirke og Sognehus med frivillig
arbejdskraft, skal I endelig henvende jer til
Kirke- og kulturmedarbejder Karoline Rønne – karoline@resensogn.dk – 30 58 35 35.
Så sig til, hvis du har lyst til eksisterende opgaver eller forslag til nye.
KR

Menighedernes julehjælp
i Skive, Resen og Egeris
Menighedernes julehjælp gives fortrinsvis til familier, som er ramt af
økonomiske og/eller helbredsmæssige
problemer.
Ansøgningsskema til julehjælp kan
fås ved henvendelse til kirkekontoret i
Skive på telefon 97 52 01 46 eller byens
præster. Ansøgningsfrist bekendtgøres
senere, formentlig sidst i november.
Vi håber at kunne hjælpe flest mulige til at få en god jul. Bidrag til julehjælp kan gives til Skive Kirkekontor
eller byens præster.
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Vil du være med til at sy
et bibeltæppe?

Nyt hold babysalmesang
i Resen Kirke

Orienteringsmøde om nyt
frivillig-projekt i Resen Sogn
Torsdag den 10. september 2020 kl.
14.00 i Resen Sognehus

Opstart
tirsdag d. 22. september kl. 10.30

I samarbejde med Patchworkforeningen Aakjærgruppen fra Skive starter vi
i Resen Sogn et nyt frivillig-projekt op.
Idéen er, at medlemmer af patchworkgruppen sammen med interesserede fra
Resen Sogn i fællesskab syr et bibeltæppe til kirken – altså et tæppe med
billeder af udvalgte historier fra Biblen.
Tæppet tænkes brugt i undervisningen
af konfirmander og mini-konfirmander.
Og vi forestiller os, at interesserede har
mulighed for at mødes og sy og hygge
sig sammen en (fast) dag om måneden
i Resen Sognehus, hvor kirken er vært
for en kop kaffe og lidt let forplejning.
Det vil også være kirken, der betaler for
materialerne. Så kom og hør nærmere, hvis du kunne være interesseret i at
deltage i projektet. Tilmelding er ikke
nødvendigt.

Babysalmesang er for børn mellem 2 og
10 måneder og deres forældre. Forløbet
strækker sig over 8 gange. Hver gang
vil der være sang i ca. 45 minutter og
efterfølgende lidt at spise og drikke,
hvis man har tid og lyst. Det er gratis at
deltage. Mens Lene Bisgård er på forælderorlov, er det Kirke- og kulturmedarbejder Karoline Rønne, som varetager
babysalmesangen. Tilmelding til hende
på karoline@resensogn.dk. For mere information: Se Resen Sogns hjemmeside:
www.resensogn.dk.
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Konfirmander
fra 7.b på tur til
Viborg Domkirke

Daniel
– den skøre ku(g)le
En en-mands-rap-musical om
Daniel i Løvekuglen
ved Jens Jødal fra Kirketeateret

Torsdag den 24. september
i Resen Kirke
Da forestillingen begynder, er Jødals
makker blevet syg, så han må pludselig
spille samtlige roller selv. Heldigvis får
han hjælp af blandt andet en stumtjener, en fodbold, to mandshøje dukker
og ikke mindst publikum. Kom og
bliv betaget af en medrivende forestilling om tro og magt, hvor teater, rap,
fortælling og musik smelter sammen,
og hvor humor og alvor går hånd i
hånd. Hør historien om Kong Nebukadnesars drøm og Daniel i løvekulen.
Forestillingen slutter med en rap-battle mellem Kong Dareios og Daniel.
Klokken 11.00
Spiller forestillingen for brugere på
Aktivitetshuset Skovly.
Klokken 17.00
Indbydes familier med børn i alderen
5-12 år til forestillingen.
Der er ingen tilmelding.
Efter begge arrangementer serveres
der mad og drikke i sognehuset.
Det er gratis at deltage i de to
arrangementer.

Resen
Menighedsråd
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Kirken her hos os
Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen.
Første søndag i advent 2020 går det nuværende menighedsråd af og et nyt træder til.
Ønsker du indflydelse på, hvem der skal
sidde i det nye råd, så kom til

• Hvordan bruges kirkens penge her i vores
sogn?
• Hvordan skal kirkegården se ud?
• Hvordan passer vi på vores kirke?
• Hvem skal vælge ny præst?
• Hvem skal skabe gode arbejdsvilkår for
organist, kirkesanger, graver, kirketjener,
kirkekulturmedarbejder, sognehusværtinde og rengøringsassistent?
• Hvilke arrangementer skal der være i
sognehuset?

Opstillingsmøde
Tirsdag d. 15. sep. kl. 19.00
i Resen sognehus.

Det er arbejdsopgaver som disse, der varetages af sognets menighedsråd.
I Resen har vi en mangeårig tradition for
gode samarbejdsrelationer i rådet.
Menighedsrådsmøderne afholdes i en god,
fordragelig og munter tone.
Ved at gå ind i menighedsrådet er man med
til at tage ansvar for ovenstående opgaver.
Dermed er man med til at give den kristne
kulturarv videre til kommende generationer.
Hvor Folkekirken danner ramme om religiøst liv, modvirkes sekteriske og mere yderligtgående bevægelser.
Menighedsrådet er sammensat af ulønnede
og frivillige, som sammen med præsten (der
er født medlem) har ansvar for at skabe gode
rammer for kirkens liv og vækst.

Til dette møde sammensættes en eller
flere lister af kandidater til menighedsrådsvalget.
Efterfølgende er der mulighed for indlevering af flere lister senest tirsdag d.
13. okt.
Bliver der flere lister, afholdes der valg
til menighedsrådet tirsdag d. 17. nov.
Ender der med at være kun en liste,
udgør denne listes kandidater det nye
menighedsråd.
For at blive valgt til menighedsrådet
skal du være medlem af folkekirken og
tilhøre Resen Sogn.
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Sensommergudstjeneste
søndag d. 6. sep. kl. 14.00
i gårdhaven ved
Resen Sognehus.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
med åbning af udstilling med
billeder af Niels Johan Knøss

Skumringsgudstjenester
Mine oldeforældre holdt mørkning. I skumringstimen,
hvor mørket falder på, sad de stille i stuen for at spare
på lyset. Stearinlysene og petroleum til lampen skulle jo
strækkes til lang tid. Det var dog for mørkt til rigtigt at
foretage sig noget, så derfor sad de stille en stund, mens
mørket sænkede sig. Det havde den bieffekt at roen også
sænkede sig i sjæl og sind.
Inspireret heraf vil der dette efterår være skumringsgudstjenester i Resen Kirke tirsdag d. 27. okt. kl. 16.30
samt onsdag d. 18. nov. kl. 16.30.
Gudstjenesterne vil være af ca. en halv times varighed
med stilfærdig musik, kort prædiken og nogle få salmer.
Hvad enten du kommer hjem efter en krævede arbejdsdag eller er langtidssygmeldt eller noget helt tredje, kan
det være godt at stille og roligt at sætte sig ind på kirkebænken en stund, mens mørket falder på.
H.Ø.

14

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Program for voksenarbejdet.
September:
Ons. d. 2.
kl. 18.30
				
Man. d. 7.
kl. 14.30
Ons. d. 9.
kl. 19.30
				
Man. d. 14.
kl. 14.30
Fre. d. 18.
kl. 18.00
		
kl. 19.00
Man. d. 21.
kl. 14.30
Ons. d. 23.
kl. 19.30
Man. d. 28.
kl. 9.30
Ons. d. 30.
kl. 19.30
				

”Styrke til at leve”.
Møde v/stud. teol. Daniel Kofod Primdahl, Århus.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Indre Missions Fødselsdagsfest.
Tale v/Peter Nord Hansen, Fredericia. Vicegeneralsekr. i Indre Mission.
Mandagscafé. ”Evangeliet er Guds kraft”. v/Henri Jensen, Silkeborg.
Fuldt Hus/Familiemøde.
v/konsulent i DFS Jonna Iversen fra Nees.
Mandagscafé. Vi ser filmen: ”Som en tyv om natten”.
Møde v/Jens Jensen, Norge.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Møde v/bibelunderviser fra Ordet og Israel
Morten Vartdal: ”Fra slaveri til det forjættede land”.

Oktober:
Man. d. 5.
kl. 14.30
Ons. d. 7.
kl. 19.30
				
Man. d. 12.
kl. 14.30
Ons. d. 14.
kl. 19.30
Man. d. 19.
kl. 14.30
				
Ons. d. 21.
kl. 19.30
Fre. d. 23.			
Man. d. 26.
kl. 9.30
Fre. d. 30.
kl. 18.00
		
kl. 19.00

Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Møde i sognegården v/forfatter og tidl. forlagschef Jørgen Hedager Nielsen,
Børkop. Emne: ”Muslimer møder Jesus”. Arr. i samarbejde med menighedsrådet.
Mandagscafé. Møde v/ Claus Olsen, Skive.
Møde v/fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande.
Mandagscafé. ”Det fik jeg fra min far”. v/Birgith Troelsen, Ruth Dahl
og Kresten Bagger.
Årsfest i missionshuset. Fællesmøde med IMU. Taler: Erik Dahl, lærer på KG.
Børnekulturnat fra kl. 18.00-21.00.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Fuldt Hus/familiemøde for alle aldre. Vi begynder med spisning.
kommer Familiekonsulent Katja Aagaard Steffensen, Skjern.

November:
Man. d. 2.
kl. 14.30
Ons. d. 4.
kl. 19.30
				
Man. d. 9.
kl. 14.30
Man. d. 16.
kl. 14.30
Ons. d. 18.
kl. 19.30
				
Man. d. 23.
kl. 14.30
Fre. d. 27.
kl. 18.00
Man. d. 30.
kl. 9.30

Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Efterårsmøde for Kredsen i Skive. Tale v/ Jens Peter Rejkjær generalog missionssekretær i Brødremenighedens Danske mission.
Mandagscafé. Møde v/Christian Poulsen, Herning.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Sømandsmissionens festaften.
Sømandsmissionær Jørgen Knudsen, Mårslet taler og fortæller om arbejdet.
Mandagscafé. “Kirkeliv i Armenien.” v/ Rene Vejen Jensen, Vildbjerg.
Gospel-kids synger julen ind. Vi begynder med spisning.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk
6. sep.
14.00
13. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
		
Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave
13. sep.
10.15
14. søndag e. trinitatis
Karsten Jervad
20. sep.
10.15
15. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
		Høstgudstjeneste
27. sep.
10.15
16. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
4. okt.
7. okt.
11. okt.
18. okt.
25. okt.
27. okt.

9.00
17.30
10.15
10.15
10.15
16.30

17. søndag e. trinitatis
Familieaften i kirke og sognehus
18. søndag e. trinitatis
19. søndag e. trinitatis
20. søndag e. trinitatis
Skumringsgudstjeneste

Natalia Packert Andresen
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Jesper Hornstrup
Helga Ørgaard

1. nov.
10.15
8. nov.
10.15
15. nov.
10.15
18. nov.
16.30
22. nov.
10.15
		
		
26. nov.
19.00
		
29. nov.
10.15

Allehelgensdag
22. søndag e. trinitatis
23. søndag e. trinitatis
Skumringsgudstjeneste
Sidste søndag i kirkeåret
Afslutning med minikonfirmander

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Jakob Fløe Nielsen
Helga Ørgaard
Karoline Rønne/
Helga Ørgaard

De ni læsninger med årets
konfirmander
Første søndag i advent

Karoline Rønne/
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

6. dec.

Anden søndag i advent

Natalia Packert Andresen

10.15

