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Opstandelse

”S

ygdommen har taget ham bort og bragt
ham til vor Herre Jesus Kristus i himlen.” Sådan skrev Martin Luther i et brev i
april 1532 til et forældrepar, der havde mistet
deres 21-årige søn. Sønnen, Johannes Zink,
døde, mens han studerede i Wittenberg. Her
var han jævnligt kommet i Luthers hus, hvor
han var med til at synge om aftenen. Senere i
brevet skriver Luther: ”I har ikke mistet ham.
Han er kun sendt forud for jer…”
Det er klar og tydelig opstandelsesforkyndelse, som Luther gør sig til talerør for. Her
er ikke noget forsigtigt: ”Vi ses måske igen..”
Mens dette kirkeblad omdeles, er vi på vej
mod påske. Påskens budskab om Jesu opstandelse har mennesker endnu aldrig kunnet fatte eller forstå – men ej heller glemme igen,
når vi først har hørt det. Gravhulen var tom,
da nogle af de kvindelige disciple gik derud
tidligt søndag morgen for at salve Jesu lig.
Senere viste den opstandne Jesus sig for disciplene – forklare det kunne de ikke – men
de genkendte ham på hans sår (ligesom vi
også kendes på vore sår).
Fordi opstandelsen er så fuldstændig anderledes end de erfaringer, vi anser for påli-

delige i vores naturvidenskabelige tidsalder,
har vi svært ved at forholde os til den. Vi har
bildt os ind, at det som ikke er muligt for os,
heller ikke kan være muligt for Gud. Og vi
viger åbenbart ikke tilbage for at nedskrive
Gud til noget, som ikke er større end os selv.
En præst i den danske folkekirke kom i december 2014 til at sige, at når han talte med
sine konfirmander om at tro på opstandelsen,
så måtte han jo stikke dem en nødløgn. Hans
biskop gjorde det ikke stort bedre, da han
proklamerede, at det var et nyt sprog, som
påskemorgen blev sat ind i verden.
Nødløgn eller nyt sprog – var det bare det?
”I dag skal du være med mig i Paradis.” Sådan sagde Jesus til den ene af de to røvere,
som han blev korsfæstet sammen med. Stak
Jesus så bare røveren på korset en nødløgn?
Ville Jesus blot have røveren til at føle sig lidt
mere håbefuld de sidste timer på korset? Skal
vi nedskrive Guds søn, den evige frelser, til
et veluddannet vestligt menneske ved begyndelsen til det 21. århundrede?
Skal vi absolut holde os på rationalitetens
skråsikre måtte? Er tilværelsen ikke andet og
mere end rationalitet?

Fortsættes på side 4
3

Livet mister noget af sin dybde og sin storhed, når vi gør Gud mindre og os selv større.
Mens tilværelsen genvinder sin gådefuldhed
og hemmelighedsfuldhed, når vi bliver mindre og Gud bliver større.
Biskop Palladius (1503 – 1560) skrev:
”Kan ske, når jeg er død og rådnet op i jorden,
at jeg aldrig står op fra de døde? …. men her
skal man huske på, at kunne Gud ikke gøre
større ting, end vi kunne begribe, da var han
ikke Gud. O, Herre Kriste, du sagde på korset til røveren: I dag skal du være med mig
i Paradis, und også mig at være i det evige
Paradis. O Herre, du sagde på korset: ”Fader
i dine hænder befaler jeg min ånd, ligeså befaler jeg min arme sjæl i dine hænder...”
Der er mennesker, som vil betakke sig for
at komme i himlen. ”Tænk om jeg mødte
min eksmand i himlen – det ville dog være
skrækkeligt.” Sådan lød det fra en midaldrende kvinde.
Men det himmelske er ikke blot nogen li-

gefrem fortsættelse af det jordiske – i himlen
vil vi være forvandlede og genskabte og dog
stadig kunne genkende hinanden.
I ”En sorgens dagbog” skrev C.S. Lewis:
”Fem sanser; et uhelbredeligt abstrakt intellekt; en hukommelse, der udvælger på må og
få, et sæt forudfattede meninger og antagelser så talrige, at jeg aldrig kan nå at undersøge mere end et mindretal af dem.. Hvor
meget af den totale virkelighed kan få lov at
slippe igennem en sådan anordning?” Sandt
nok: vores menneskelige erkendelse har sin
begrænsninger.
Skal vi nøjes med et forsigtigt: ”Vi ses måske igen?” Eller skal vi håbe stort og vildt og
stærkt?
Håbet er som lys i mørket for enhver, som
elsker – eller som en påskelilje, der åbner sig
ved forårets lys.
H.Ø.

Den årlige indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp –
søndag den 13. marts 2016
Vi kan godt tillade os at sige, at det er blevet en tradition, at mange her fra Resen
sogn bakker op om denne indsamling. Siden 2008 har vi deltaget i indsamlingen
og altid oplevet stor imødekommenhed fra langt de fleste af sognets beboere.
Temaet i 2016 er: ”Del med verdens fattigste kvinder”. Foruden det mulige bidrag
har vi også brug for indsamlere, der vil give et par timer i en god sags tjeneste.
Hvis du har lyst til og mulighed for at tage en rute i Resen sogn, er du meget
velkommen til at kontakte undertegnede indsamlingsleder:
Svend Sandfeld, Violvej 159, 7800 Skive
Tlf. 97 52 49 12, svendsandfeld@mail.dk
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Tak

I

gennem en årrække har Bernhard Olesen virket ved
Resen Kirke som fast afløser for vores graver og kirketjener Kristen Faarkrog. I Bernhard har vi haft en særdeles trofast, venlig, imødekommende og pligtopfyldende
medarbejder. Bernhards eget engagement i kirken og
dens liv er tydeligt skinnet igennem i den beredvillighed, som han har udført sit arbejde med.
Her skal lyde en meget stor tak til dig Bernhard, for
den store trofasthed og fleksibilitet, som du har udvist.
Tak for dygtigt udført arbejde både i kirken og på kirkegården, tak for din betænksomhed og imødekommenhed
overfor os alle.
H.Ø.

Ny struktur på afløsning for kirketjener
og graver ved Resen kirke

S

om det fremgår andet sted i bladet fratrådte Bernhard Olesen som afløser ved
udgangen af 2015 efter mange års trofast tjeneste. Menighedsrådet har besluttet at opdele
afløsningen på de to områder således:
1) Afløsning ved kirketjenerfunktionen ved
ferie og fridage
2) Afløsning ved graverfunktionen på kirkegården m.v. ved ferie og fridage.

For så vidt angår afløsning ved kirkegårdspleje, begravelser og græsslåning i ferieperioder m.v. har vi indgået en aftale med kirkegårdsforvaltningen i Skive om udbygning af
en eksisterende samarbejdsaftale.
Det ligger som en naturlig ting i tiden, at
sognene tilstræber en udbygning af samarbejdet af praktiske og økonomiske grunde, så
vi ser denne mulighed som indledningen til
et gradvist nærmere samspil specielt med de
øvrige sogne i byen på det aktuelle område.
Aftalen er lavet således, at vi betragter
2016 som en slags forsøgsperiode, og inden
udgangen af året evaluerer vi forløbet og tager stilling til det videre forløb.
Det er da ikke utænkeligt, at erfaringen vil
kræve visse justeringer. Men vi håber og forventer, at der vil komme noget positivt ud af
et tættere samarbejde på det aktuelle område.

Det første varetages pr. 1. januar 2016 af
Karen Johanne Toft Thøgersen, der også er
medlem af menighedsrådet. Som nævnt er
denne deling noget nyt, og menighedsrådet
har efter bedste evne sammen med Karen Johanne nedfældet en særlig arbejdsbeskrivelse
til klargørelse specielt på de områder, som vi
traditionelt har set varetaget under et. Her
drejer det sig udelukkende om kirketjeneropgaver i forbindelse med gudstjenester og
andre kirkelige handlinger.

Svend Sandfeld
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Arrangementer i kirke og sognehus
Søndag d. 6. marts kl. 10.15
holdes en børne- og familiegudstjeneste som
afslutning på sæsonens undervisning af minikonfirmander.

Tina Dickow, Thomas Buttenschøn og Bobo
Moreno. Find koret på koretlyt.dk og facebook.com/koretlyt.

Tirsdag d. 8. marts kl.17.30
er der familieaften i kirke og sognehus. Efter
gudstjenesten i kirken er der pizza i sognehuset.
Tirsdag d. 15. marts kl. 20.00
er der koncert i Resen Kirke med koret LYT
under ledelse af dirigent Trine Friis. Lyt er et
rytmisk a capella-kor med 34 sangere, der har
base i Århus. Korets arrangementer er prægede af bløde samklange og stemningsfulde
udtryk. Repertoiremæssigt fokuseres der på
nye fortolkninger af moderne, skandinaviske
popsange og klangen er lys og varm som en
dansk sommeraften. Koret hedder LYT, fordi
det netop er det, det hele handler om: At synge sammen og udtrykke fortællinger i sangene, så de bliver hængende i kroppen længe
efter, at vi har hørt dem. Koret har bl.a. indspillet en coverversion af Marie Keys sang:
”Landet” og optrådt som backingkor for bl.a.

Torsdag d. 31. marts kl. 14.30
får vi i sognehuset besøg af Duoen ”Toner
af guld.” Duoen består af ægteparret Helle
og Dynes Skovkjær, som underholder med
sangforedraget ”Matador – et tidsbillede.”
TV-serien Matador er en essentiel del af vores
kulturarv, men hvordan er det lige med musikken fra TV-successen? I de i alt 24 afsnit
indgår en perlerække af mellemkrigstidens,
besættelsestidens og efterkrigstidens danske
og udenlandske melodier, som publikum
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Onsdag d. 13. april kl. 19.00
holdes en kirkekoncert i Resen kirke med
mezzosopran Inger Cold og kirkens kor. Kom
og oplev samspillet mellem vores eget lokale
ungdomskor og en professionel sanger A

denne eftermiddag vil få serveret – krydret
med nogle klassiske stykker musik, der også
indgår i Matador. Alt bindes sammen i en
veloplagt fortælling om musikken og perioden, ligesom der også bliver lejlighed til fællesang.

Onsdag d. 4. maj kl. 19.30
Søndag d. 10. april kl. 14.00
er det 71 år siden, at Danmark blev befriet
indledes årets forårsmøde med en gudstjene- fra den tyske besættelse. Denne aften holder
ste i Resen Kirke ved biskop Henrik Stub- forhenværende major Niels Jørn Pedersen et
kjær. Efterfølgende holder biskoppen fore- foredrag i sognehuset med titlen: ”Fred – nu
drag i sognehuset om aktuelt folkekirkeligt skulle samfundet genstartes.”
emne. Henrik Stubkjær tiltrådte som biskop Vi skulle organisere os med et virkende poi Viborg Stift i november 2014.
litisk styresystem og et politi. Industri og
landbrug skulle udvikles. I tiden efter 2.
verdenskrig blev det danske samfund udsat for gennemgribende forandringer på
næsten alle områder. Tempoet blev højere, og det, som blev kaldt ”gammelt,” lå
i virkeligheden kun få år tilbage. Det danske forsvar skulle opbygges igen. Men –
men – men! Let gik det ikke. Arv, miljø og tankegange skulle vise sig at spille lige
så store roller som politisk vilje og tilstrækkelig økonomi.

VOK
– ændring af dato
VOK står for Viden om kristendom og er kirkelig undervisning for voksne.
Det planlagte arrangement med de fire evangelister Mattæus, Markus,
Lukas og Johannes (i skikkelse af fire lokale sognepræster) og mødeleder
Morten Rydal flyttes fra d. 12. maj til d. 22. september kl. 19.30
i Skive Sognegård.
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2. pinsedag i Anlægget i Skive 2016

F

or niende år i træk arrangerer sognene i
Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle interesserede. Årets
gudstjeneste har titlen ”Pinse på tværs” og
sætter i ord, musik, sang og dans fokus på
kirkens globale fællesskab.
Ved gudstjenesten medvirker en gruppe
rutinerede kirkedansere fra Århus, og så hå-

ber vi, at vi kan samle en masse danseglade
folk fra vores eget område til også at være
med – se nedenstående. Desuden bidrager
den congolesiske menighed ”The Living
Water” med bøn og sang.
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe.
Husk noget at sidde på og evt. under.

Vi har brug for dig

S

om en del af pinsegudstjenesten i Skive
anlæg vil vi gerne lave et stort og glædesfyldt fællesoptrin med dans og bevægelse.
Derfor vil vi gerne invitere til to workshops,
hvor vi igennem leg, dans og enkle bevægelser vil arbejde med mødet mellem mennesker
og fællesskaber på tværs. Vi vil arbejde med
kroppen i bevægelse, kroppen i mødet med
den anden og kroppen i bøn.
Vi får inspiration fra to kirkedansere fra
Århus, og sammen skaber vi et fælles udtryk
til optrinnet samt øver enkle bevægelser til
fællesdans.
Alle aldre, børn og voksne m/k kan deltage. Der kræves ingen forudsætninger - kun
lysten til at lege og bevæge dig sammen med
andre A.

Undervisningen foregår på dansk, men der
er mulighed for oversættelse til engelsk, hvis
der skulle være behov for dette.
Vi øver på følgende aftener: torsdag d. 28.
april og 12. maj kl. 18-21 i Egeris sognehus
og kirke. Medbring gerne selv en forfriskning til kaffepausen. Ellers kan det købes på
stedet til rimelige priser.
Har du spørgsmål vedr. danseaftenerne er
du velkommen til at kontakte Helmi Jensen, tlf. 4012 5244, mail: helmi.paivi.jens@
gmail.com
Tilmelding senest d. 24. april til Heidi
Rasmussen, kirke- og kulturmedarbejder ved
Egeris kirke, tlf. 2128 3650, mail: sognehuset@egeriskirke.dk
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En folkekirkelig fornøjelse

Pinse i Anlægget d. 16.

maj kl. 11.00

sætter krop på kirkens g
loba
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i det fri

le fællesskab

Ny kirkekontorleder
Menighedsrådene i
Skive, Egeris og Resen har med virkning fra den 1. marts
2016 ansat Gunnar
Poulsen som daglig
leder af kirkekontoret. Gunnar Poulsen
kommer fra en stilling som registreret revisor i Holstebro.
Han har i en periode været afdelingschef
i en fagforening, hvor han har gennemgået
intern lederuddannelse. Herudover er han

merkonom i personaleadministration og
markedsføring.
Gunnar Poulsen har et bredt kendskab til
kirken og dens arbejde og har i en periode
været kirkesanger ved Snejbjerg Kirke. Han
er endvidere engageret i kirkeligt foreningsarbejde som bestyrelsesmedlem af KFUM og
KFUK samt bestyrelsen for KFUM’s Soldatermission ved Soldaterhjemmet i Skive.
Gunnar Poulsen er gift med Annelene og
bor i Skive. Sammen har de 2 voksne drenge.
Menighedsrådene byder Gunnar velkommen med håb om et godt samarbejde.

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 5. april 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 Karen Skovbjerg glæder sig

til at møde børn og forældre og til at opleve
det musikalske samvær.
Efter babysalmesang i kirken går vi over
i Sogne-huset til en kop kaffe og hyggeligt
samvær.
Tilmelding: td@km.dk tlf. 3024 8422
eller karenskovbjerg@energimail.dk
tlf. 3033 9810.
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Program for Indre Mission
Christiansgade 6 · www.skiveim.dk

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Sognegården, Reberbanen 19
Marts:
Tirsdag d. 1. kl. 19.30
Møderække 1.3. - 4.3. Lovsangsgudstjeneste med skriftemål
og altergang i Vor Frue Kirke
v/ pastor Thomas Bank Møller,
Tjørring. Efterfølgende kaffe i
Missionshuset.

Mandag d. 21. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Café. Birthe
Ranfeldt og Else Breinholt, Videbæk fortæller om pleje og omsorg
af demente.

Onsdag d. 2. kl. 19.30
Møde v/ missionær Jørgen Bloch,
Randers. Duet v/ Lene Jensen og
Hans Tølbøl.

April:
Fredag d. 1. kl. 18.00
”Fuldt Hus”– alle mand af hus! Vi
begynder med spisning. 		
Kl. 19.00 tale v/ missionær Villy
Sørensen, Hammel. Specielt program for børn.

Torsdag d. 3. kl. 19.30
Møde v/ missionær Jørgen Bloch,
Randers. Skivekoret synger.

Mandag d. 4. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: ”Vejen ind i
Bibelen”.

Fredag d. 4. kl. 19.30
Møde v/ missionær Henri Jensen,
Silkeborg. Solosang v/ Trine Ulnits Møller, Aarhus.

Onsdag d. 6. kl. 19.00
Bibelaften v/ fritidsforkynder Erik
Kloster, Ringkøbing – fra Daniels
Bog.

Mandag d. 7. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Tale v/
pastor Erik Mostrup, Hald.

Fredag d. 8. kl. 18.00
Soldatervennerne inviterer til
forårsfest på Soldaterhjemmet med
fællesspisning.
Kl. 19.30 tale v/ sognepræst Erik
Bjørn, Ans.

Onsdag d. 9. kl. 19.30
Emneaften v/ pensioneret sognepræst Robert Enevoldsen, Struer.
Emne: ”Hvordan møder vi kristne
flytninge?”
				
Mandag d. 14. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Hygge og
spil.
Onsdag d. 16. kl. 19.30
Møde v/ tidl. missionær i Skive,
tømrer Henning Sørensen,
Videbæk.

Mandag d. 11. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Tale v/ fritidsforkynder Svend Erik Petersen,
Ringkøbing. Emne: ”Hvad siger
Bibelen om de ældre”.
Onsdag d. 13. kl. 19.30
Møde v/ missionær Søren Skovenborg, Hobro.
Mandag d. 18. kl. 9,30
Skive Ny Seniorklub: Hygge og
spil.
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Onsdag d. 20. kl. 19.30
Emneaften v/ tidl. sognepræst
Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Emne: ”På opdagelse i Fadervor”.
Mandag d. 25. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Café.
Fredag d. 29. kl. 18.00-22.00
”By Night” arrangement med
kaffe, kage, vafler, konkurrencer,
samtale m.m. Afslutning med
andagt og suppe.
Maj:
Mandag d. 2. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Vejen ind
i Bibelen.
Mandag d. 9. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Filmen
”Et løfte for livet”, om en dement
kristen.
Onsdag d. 11. kl. 19.30
Møde v/ pastor Jens Arne Skjøtt,
Århus.
Fredag d. 20. kl. 18.00
Fuldt Hus – alle mand af hus! Vi
begynder med spisning.
Kl. 19.00 tale v/ valgmenighedspræst Roar Steffensen, Hedensted.
Specielt program for børn.
		
Mandag d. 23. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Hygge og
spil.
Mandag d. 30. kl. 9.30
Skive Ny Seniorklub: Café.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
6. marts
			
			
8. marts
13. marts
20. marts
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts

Midfaste, Tina Damholt og H.Ø.
Børne- og familiegudstjeneste
Afslutning med minikonfirmander
Familieaften i kirke og sognehus, H.Ø.
Mariæ bebudelsesdag, H.Ø.
Palmesøndag, Morten Rydal
Skærtorsdag, H.Ø.
Langfredag, H.Ø.
Påskedag, H.Ø. Messingblæser medvirker
2. påskedag, H.Ø.

3. april
10. april
			
17. april
22. april
24. april

1. søndag e. påske, Morten Rydal
9.00
Konfirmation, Birgitte Haahr Callesen
10.00
2. søndag e. påske, biskop Henrik Stubkjær
14.00
3. søndag e. påske, konfirmation, Jeppe Jensen
11.00
Bededag, konfirmation, H.Ø.
9.00 og 11.00
4. søndag e. påske, konfirmation, H.Ø.
9.00 og 11.00

1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

5. søndag e. påske, Morten Rydal
Kristi himmelfarts dag, H.Ø.
6. søndag e. påske, H.Ø.
Pinsedag, H.Ø. Messingblæser medvirker
2. pinsedag i Skive Anlæg
Trinitatis søndag, Morten Rydal
1. søndag e. trinitatis, H.Ø.

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

10.15
17.30
10.15
9.00
10.15
10.15
10.15
10.15

9.00
10.15
10.15
10.15
11.00
9.00
10.15

