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“Jeg tror, hjælp min vantro”
Sådan sagde en far, som bad Jesus om at helbrede sin syge søn.
Lige forinden har Jesus sagt, at alt er muligt for den, som tror.
Hvad mon faderen tænker, da han hører
Jesus sige sådan?
Han vil gerne tro, men målt på den målestok, Jesus her bringer i spil, så tror han
ikke, for ikke alt er muligt for ham. Har
denne far en tro, må den bestå i hans nød
og fortvivlelse – det er jo hans nød, der får
ham til at råbe om hjælp. Stillet overfor det,
han ikke magter, må han henvende sig til en,
som er større, end han selv er.
Denne fortælling om Jesu helbredelse af
den syge dreng finder vi i Markusevangeliet
kap. 9 og den er måske mest kendt for faderens ord : “Jeg tror – hjælp min vantro.”
Citatet er her hentet fra bibeloversættelsen fra 1992. I en senere oversættelse af Det
nye Testamente (Den Nye Aftale) lyder faderens ord: “Jeg tror, ... men hjælp mig, for jeg
tvivler også.”

Det er noget fundamentalt menneskeligt
både at tro og at tvivle.
I de senere år har der været dannet skarpe
skel mellem ateister og troende. Til tider har
debatten været så firkantet og unuanceret, at
det næsten kunne lyde som om, at der skulle være tale om to vidt forskellige grupper
mennesker. Som om troende aldrig tvivler
og som om ateister aldrig har brug for det
religiøse sprog.
En unuanceret debat tilslører, at skellet
mellem ateister og troende i virkeligheden
ikke er så skarpt samt at skellet oftest går i
det enkelte menneske fremfor mellem grupper af personer.
I en af Jan Guillios bøger møder vi en ung
far, som alene skal tage sig af sin lille søn,
da moderen er død. Hvordan forklare den
tre-årige, hvad der er sket? Hvad svarer man,
når sønnen spørger om, hvor mor er nu?
Drengen har selv svaret: “Mor er i himlen.”
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Den unge far har aldrig opfattet sig selv
som religiøs. Men at modsige sønnen nu,
ville være umenneskeligt og ubarmhjertigt.
Han har brug for det religiøse sprog – og
hvordan kan man med sikkerhed vide, at
en ren biologisk opfattelse af døden er mere
sand end den kristne forkyndelse af opstandelse? Her er en situation, som kalder på, at
man ikke tager håbet fra barnet.
Ligeledes kan ingen troende sige sig fri for
tvivl. Alle kender spørgsmålet om, hvorfor
der er så megen ondskab i verden, når Gud
er god?
Ingen kan svare på det. Og det kan være
nærliggende at sige, at tanken om Gud er for
besværlig at have med at gøre.
Men ateisten lever med ligeså mange ubesvarede spørgsmål som den religiøse – blot er
spørgsmålene anderledes: Hvorfor findes der
noget og ikke bare ingenting? Hvorfor er vi
indrettede, så vi spørger efter en mening?
Hvad enten man vælger at være ateist eller troende, er og forbliver der ubesvarede
spørgsmål at leve med.
Fremfor blot at fokusere på forskellene
mellem ateister og troende, giver det god mening også at fokusere på, hvad vi er fælles om.
Vi er fælles om at være født.
Vi er fælles som at leve med lidelse og død.
Vi er fælles om at være mennesker på denne blå og grønne planet.
Kristendommen fortæller, at vi kender
Gud gennem Jesus af Nazaret. I ham levede
Gud selv et menneskeliv på denne forunderlige klode i et uendeligt univers.

Frivillige
hjælpende
hænder
I forbindelse med babysalmesang og
undervisning af mini-konfirmander
kunne vi godt bruge nogle ekstra
hjælpende hænder i Resen Kirke- og
Sognehus. Vi har brug for hjælp til at
få købt ind og gjort klar til, at begge
hold kan få lidt at spise og drikke før
og efter deres undervisning. Babyernes forældre skal have kaffe, te, vand
og kiks/kage/brød/frugt efter salmesangen tirsdag klokken 10.15, mens
mini-konfirmanderne skal have saft,
kiks/kage/brød og frugt onsdag klokken 14.15. Man kan sagtens være to
personer, der skiftes og afløser hinanden både om tirsdagen og om onsdagen. Hvis du kunne være interesseret
i at hjælpe os, kan du kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Karoline
Rønne for mere information på telefon 30583535 eller mail kar@km.dk.

Vi kan ikke bevise det.
Ingen skal tvinges til at tro det.
Ingen kan tvinges til at tro det.
Men vi har lov til at tro det.
Og vi har lov til at sige som drengens far i Markusevangeliet: ”Jeg tror, hjælp min vantro.”
H.Ø.
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Velkommen til Karoline Rønne
Her i Resen sogn har vi fået en ny kirkeog kulturmedarbejder d. 1. januar 2019.
Blandt et stort antal ansøgere faldt valget
på Karoline Rønne, som mange allerede har
mødt. Og vi glæder os allerede over samarbejdet, hvor vi møder Karoline som en imødekommende, rolig, rummelig og empatisk
person, som tilmed er dygtig, handlekraf-

tig og ansvarsbevidst. Karoline møder sine
medmennesker i øjenhøjde og hun formår at
undervise både børn og voksne på alle alderstrin. Det er trygt, godt og inspirerende at
arbejde sammen med Karoline og her skal
lyde et varmt velkommen til vores nye kirke-kulturmedarbejder.
H.Ø.

Sig goddag til den nye Kirke-og kulturmedarbejder
I redaktionen har vi her bedt Karoline Rønne præsentere sig selv:
Kære Resen Sogn
Mit navn er Karoline Rønne, og fra 1. januar
2019 er jeg ansat som Kirke- og Kulturmedarbejder i Resen Kirke. Jeg er 43 år gammel og
bor i Viborg sammen med min datter på 15.
Jeg er optaget af de store spørgsmål i livet
og af at være i dialog med andre omkring
dem. Jeg har arbejdet med lidt af hvert gennem tiden, men stort set altid med mennesker, undervisning og pædagogik. Senest har
jeg været ansat som formidler på Skovgaard
Museet i Viborg, hvor jeg bl.a. har undervist
konfirmander og mini-konfirmander. Det
bliver også kerneopgaver for mig i Resen
sammen med varetagelse af babysalmesangen, mens Lene Bisgård er på barsel. Desuden skal jeg arbejde med PR, hjemmeside
og kirkeblad, medvirke i børnegudstjenester, indgå i skoletjenesten, være en del af
kulturudvalget, fungere som sekretær ved
menighedsrådsmøder og virke diakonalt. Så
der er tale om et alsidigt job, og det er jeg
glad for. Oprindeligt er jeg uddannet Cand.
Mag i Dansk og Kunsthistorie. Jeg er altid

kommet i Folkekirken, og nu glæder jeg
mig rigtig meget til at blive en del af jeres
fællesskab i Resen Sogn. Jeg vil gerne sige
jer tusind tak for den varme velkomst, jeg
har fået af de af jer, jeg allerede har mødt. I
andre ser jeg meget frem til at møde. Jeg har
fået kontor i sognehuset. Min dør står åben,
når jeg er der, og I er alle mere end velkomne
til at kigge forbi.
De bedste hilsner
Karoline Rønne
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Arrangementer i kirke og sognehus
i marts, april og maj 2019
FREDAG DEN 1. MARTS KL. 17-20
Som optakt til den kommende indsamling til Folkekirkens Nødhjælp får konfirmanderne besøg af Sultkaravanen. Dvs.
unge fra Silkeborg Højskole, der kommer og beretter om deres oplevelser ved
besøg i udviklingslande og inddrager de
unge i forskellige oplysende discipliner
og opgaver.

SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 10.15
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsboller og tøndeslagning i og
ved sognehuset.
(Se annoncering andet sted i bladet).

SØNDAG DEN 10. MARTS
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
(Se annoncering andet sted i bladet).

SØNDAG DEN 24. MARTS KL. 14.00
holdes årets forårsmøde, hvor vi får besøg af Steen Skovsgaard, tidligere sognepræst i Gellerup sogn og biskop i Lolland-Falsters Stift.
Forårsmødet begynder med en gudstjeneste i kirken ved
Steen Skovsgaard, som også står for det efterfølgende foredrag i sognehuset. Steen Skovsgaard holder foredrag om
islams udfordring til folkekirken samt om sit phd projekt
om dommedag i islam og kristendommen:
Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup ved Århus, hvor 2/3 er muslimer. Det gav ham anledning til at
gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: “De fremmede har I altid hos jer”
og “Kristendom og Islam” og senest i bogen: “Hvad kan du tilbyde mig som muslim,
præst?” Steen Skovsgaard har – også efter han blev biskop – skrevet flere artikler og
kronikker om aktuelle emner som mission og forholdet mellem kristendom og islam.
September 2017 begyndte han et phd studium om dommedag i islam og kristendommen
– en sammenlignende analyse med særligt henblik på religionsmødet. I sit foredrag vil
Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og
en folkelig sammenhæng samt redegøre for, hvilke forskelle der er mellem kristendom og
islam, herunder naturligvis synet på dommedag.
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SØNDAG DEN 31. MARTS KL. 10.15
Gudstjeneste med afslutning for minikonfirmander i kirken og efterfølgende i
sognehuset.

LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 19.30
4-maj møde med foredrag af Tapio Juhl.

ONSDAG DEN 3. APRIL KL. 19.30
Foredrag i sognehuset v/ professor Johs.
Nørregaard Frandsen.
Tapio Juhl skriver således om sig selv:
Jeg er født i Karelen (tidligere en del
af Finland) i 1941. Kom til Danmark i
1943 sammen med min 3 år ældre bror.
Efter en håndværksmæssig uddannelse
tog jeg lærereksamen. Arbejdede i folkeskolen og Nyborg Statsfængsel. Har
været skoleinspektør og senere ansat i
Forsvaret. Senest var jeg skoleleder på en
friskole.
På grund af krigene mellem Rusland
og Finland 1939-1945 blev omkring
80.000 børn i alderen fra et til ni år i
det man kaldte “verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge, Sverige og
Danmark. Danmark modtog 3.764. Af
dem kunne 451 af mange årsager blive i
Danmark. – Jeg er en af dem.
Det er den historie, jeg gerne vil fortælle.
Også om den enestående hjælp enkeltpersoner, organisationer og virksomheder
frivilligt ydede for den finske sag.

“Da landbolivet blev en by i provinsen”.
Nørregaard Frandsen, der oprindeligt
havde en landmandsuddannelse, skiftede retning og blev cand. mag. i Nordisk
Litteratur og senere ansat på Syddansk
Universitet.
Foredragsholderen fortæller således
levende ud fra egne oplevelser om den
store udvikling fra tiden i 1950-erne,
hvor halvdelen af den danske befolkning
havde tilværelse og udkomme ved landbruget til nutidens mere pluralistiske
samfund.

TORSDAG DEN 30. MAJ
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Denne dag er der ikke gudstjeneste i Resen kirke, men tilbud om fælles befordring til Åbningsgudstjenesten for Kirkedagene i Herning.
(Se annoncering andet sted i bladet)

SØNDAG DEN 7. APRIL
KL. 10.15
Kirkekaffe efter
gudstjenesten.
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Fastelavn
Søndag den 3. marts 2019 er der fastelavnsgudstjeneste
i Resen kirke kl. 10.15 med efterfølgende fastelavnsboller
og tøndeslagning i og ved sognehuset.
Børnene må meget gerne komme udklædte,
som det har været skik i mange år.
I kristen sammenhæng var fastelavn en fest, der
indledte den 40 dage lange faste før påske. Selv da
fasten blev afskaffet ved reformationen 1536,
fortsatte man med flere af de gamle skikke, som
vi kender i dag. Tøndeslagning er et eksempel.
Man siger stadig “at slå katten af tønden”:
Men heldigvis har denne
barbariske skik med en
levende kat været afskaffet
i mange år, så vi kan nøjes
med et billede på tønden.
Måske kan vi være heldige at finde flødekarameller og andet godt.

Børne- og ungdomskor
i Resen

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 10. marts 2019
deltager vi også i Resen sogn i den
traditionelle indsamling. I år går
støtten primært til de hårdest ramte af
klimaforandringerne i verdens fattigste
lande.
Vi efterlyser indsamlere, som kan
tænke sig at give et par timer i den
gode sags tjeneste. Man kan henvende
sig til indsamlingsleder:

Under barselsorlov for vores
organist, Lene Bisgård, varetager
organist Hanna Sloth Poulsen
fra Skive sogn ledelsen af korarbejdet.
Velkommen til Hanne,
som kan kontaktes således:
Hanne Sloth Poulsen
Tlf. 92 15 60 68
hsp@skivesogn.dk

Svend Sandfeld, Violvej 159, 7800 Skive
Tlf. 9752 4912 / 2344 3907
svendsandfeld@mail.dk
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HIMMELSKE DAGE

Kristi himmelfartsdag
Denne dag er der ikke gudstjeneste i Resen
kirke. I stedet tilbyder provstiet vederlagsfri bustransport til Åbningsgudstjenesten
for Himmelske Dage på torvet i Herning
kl. 14.00-15.00

Provstiet skriver:
Himmelske Dage, de tidligere Danske
Kirkedage, afholdes i år i Herning og det
er det største fælleskirkelige event i Danmark. Himmelske Dage er en mulighed
for at lade kristne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og
gudstjenestefejring. Der sættes fokus på,
hvad troen er og vi går et stykke vej sammen, hvor vi kommer i samtale med hinanden om kirkens opgaver og problemer
i verden – lokalt, nationalt, internationalt
og fælleskirkeligt. Himmelske Dage vil
gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen, men også åbne op og
byde indenfor til dialog og fællesskab.
Biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, opfordrer til, at vi alle deltager i
Himmelske Dage. Ikke mindst ved at
være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi himmelfartsdag.
Se hele programmet på himmelske
dage: www.himmelskedage.dk

Resen-borgere kan stå på bussen kl. 12.00
ved Skive kirke.
Efter åbningsgudstjenesten er der mulighed for at deltage i forskellige workshops
m.v. Bussen returnerer kl. 18.30.
Udover kaffebord er der ikke forplejning.
Tilmelding: Senest den 14. maj til Svend
Sandfeld, Violvej 159. Tlf. 9752 4912 /
2344 3907 svendsandfeld@mail.dk
Det er nødvendigt med tilmelding
af hensyn til buskapacitet.
Overhold venligst tidsfristen.

Babysalmesang i Resen kirke
Tirsdag kl. 9.30
Nyt hold startet den 19. februar.
Enkelte ledige pladser.
Under Lene Bisgårds barselsorlov står
Karoline Rønne for babysalmesangen.
Næste hold forventes startet tirsdag den
23. april. Tilmelding: Karoline Rønne,
Tlf. 3058 3535, kar@km.dk
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Hvad støtter vi ?
Som det er tilfældet i de fleste kirker, så opfordres der også i Resen kirke engang imellem til, at der ydes et bidrag til et eller andet
kirkeligt eller socialt formål.
Med jævne mellemrum drøftes det i menighedsrådet, hvad man ønsker at prioritere.
Som det fremgår af den nugældende kollektliste, så har vi sidst drøftet spørgsmålet i januar 2017.

Der er ikke noget fast interval for revision
af listen, men menighedsrådets medlemmer
og andre har altid mulighed for at udtrykke
ønske om ændring af kollektlisten, så vil vi
se på det.
Husstandsindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp fremgår ikke af denne oversigt.
Resen sogns beboere har også i mere end 10
år trofast bakket denne indsamling op.

Kollekter i Resen kirke
Første til fjerde søndag i advent samt juleaften:
Menighedshjælpen i Skive – Egeris – Resen.
Juledag:
Den blå Viol, Nørre Allé, Skive.
Nytårsgudstjenesten samt førstkommende søndag efter nytårsdag:
Det danske Bibelselskab.
Påskedag:
KFUM og K i Danmark.
Kristi himmelfartsdag:
Mission Afrika (Tidligere Sudanmissionen).
Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp.
Høstgudstjeneste: Kirkens Korshær og Møltrup Optagelseshjem.
Alle Helgens Dag: Dansk sømands- og udlandskirke.
Evt. indsamling i forbindelse med akut opstået behov:
Efter aftale med formanden for menighedsrådet.
Resen, den 8. januar 2009
Vedtaget igen den 13. januar 2011, 28. februar 2013 og 19. januar 2017.
P.m.v. Svend Sandfeld
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Hjertestarter ved Resen Sognehus
Vi har drøftet en tid, om det ikke var på sin plads, at der findes en hjertestarter ved
Resen Sognehus, hvor så mange færdes både i dag- og aftentimer.
Det er nu blevet en realitet, der i allernærmeste fremtid bliver realiseret.
Planen er, at kirkens og sognehusets personale sammen med menighedsrådets
medlemmer får mulighed for at gennemgå et kort kursus i brugen.
Skulle andre have interesse i at være med, er man meget velkommen til at melde sig.
Menighedsrådet

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Marts:
Fre.
Man.
Tir.
Man.

d. 1.
d. 4.
d. 5.
d. 11.

kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 14.30

Ons. d. 13. kl. 19.30
Man. d. 18. kl. 9.30
Fre.
d. 22. kl. 18.00
			
Man. d. 25. kl. 14.30

Fritidsforkynder Erik Markussen, Videbæk taler.
Mandagscafé. Vi ser Filmen “Korsvejen”.
Bibelkursus i 3 lektioner. Lærer Martin Haahr, Ødsted underviser
Mandagscafé. Ruth Worm, Silkeborg taler.
Sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Struer taler
Café med andagt.
Fuldt Hus/Familieaften – for alle aldre.
kl. 19.00 taler konsulent i DFS Randi Taulborg, Aulum.
Mandagscafé. Vejen ind i bibelen. Video med Leif Andersen

April:
Man. d. 1.
Tir.
d. 2.
Man.
Man.
Man.

kl. 14.30
Mandagscafé. Tema: Sorg og tab v/ Inger Lene Christensen, Ikast.
kl. 19.00 	Fællesmøde. Kunstner Ketty Dahl fra Møldahlgaard Galleri taler over
emnet: Jesus i kunsten.
d. 8. kl. 14.30
Mandagscafé. Taler: Anders Jørgen Jensen, Fandrup.
d. 15. kl. 14.30
Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen” v/Leif Andersen.
d. 29. kl. 9.30
Café med andagt.

Maj:
Ons.

d. 1. kl. 19.30
Generalsekretær i Promissio Frede Ruby Østergaard, Hinnerup
		
taler og fortæller fra arbejdet.
Lør.
d. 4. kl. 10.00-20.30 Mandekonference på Skive soldaterhjem. (Tilmelding)
Man. d. 6. kl.14.30 	Mandagscafé. Emne: Salmedigteren Thomas Kingo. V/ Finn Najbjerg,
Vinderslev.
Fre.
d. 10. kl. 18.00
Fuldt Hus/Familieaften -for alle aldre.
		
Kl. 19.00 taler konsulent i DFS Lissen Bendix Jensen, Hinnerup.
Man. d. 13. kl. 14.30
Mandagscafé. Tema: Hvordan deler vi evangeliet med muslimer?
				
v/Vagn Mølgaard, Silkeborg.
Ons. d. 15. kl. 19.30
Sangaften v/Linda og Karsten Iversen, Vorgod-Barde.
Man. d. 20. kl. 14.30
Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen” v/Leif Andersen.
Lør.
d. 25 kl. 9.00
Indre Missions Årsmøde i Kultur Center Limfjord Skive.
Man. d. 27 kl. 9.30
Café med andagt.

11

Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www. resensogn.dk
3. marts kl. 10.15
		

Fastelavnssøndag
(efterf. tøndeslagning)

Helga Ørgaard /
Karoline Rønne

10. marts kl. 10.15

1. sø. i fasten

Helga Ørgaard

17. marts kl. 9.00

2. sø. i fasten

Poul Asger Beck

24.marts kl. 14.00
		

3. sø. i fasten.
Forårsmøde i kirke og sognehus.

Biskop Steen
Skovsgaard

31. marts kl. 10.15
		

Midfaste
(afsl. for minikonfirmander)

Helga Ørgaard /
Karoline Rønne

7. april

kl. 10.15

Mariæ bebudelsesdag. ( kirkekaffe). Helga Ørgaard

14. april

kl. 10.15

Palmesøndag

Helga Ørgaard

18. april

kl. 10.15

Skærtorsdag

Helga Ørgaard

19. april

kl. 10.15

Langfredag

Helga Ørgaard

21. april

kl. 10.15

Påskedag

Helga Ørgaard

22. april

kl. 9.00

2. påskedag

Jesper Hornstrup

28. april

kl. 10.15

1. sø. efter påske

Knud Erik Nissen

5. maj

kl. 10.00

2. sø. efter påske ( konfirmation)

Birgitte Haahr Callesen

12. maj

kl. 9.00

3. søndag efter påske

Natalia Packert Andresen

kl. 11.00

Konfirmation

Jeppe Jensen

17. maj

kl. 9.00 og 11.00 Bededag (konfirmation)

19. maj

kl. 9.00 og 11.00 4. sø. efter påske (konfirmation) Helga Ørgaard

26. maj

kl. 10.15

31. maj
kl. 14.00
		
		

5. sø. efter påske

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

Kristi himmelfartsdag
(Åbningsgudstjeneste for Kirkedagene i Herning.
Se annoncering andet sted i bladet)

2. juni

kl. 10.15

6. søndag e. påske

Knud Erik Nissen

9. juni

kl. 10.15

Pinsedag

Helga Ørgaard

