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”Støjniveauet stiger om os…”

J

eg spiller ikke fodbold. Jeg er ikke god
til at styre en bold – hverken med hænder
eller fødder. Jeg kan heller ikke løbe særligt
hurtigt. Der er næppe nogen fodboldspillere, som ville have lyst til at have mig med
på holdet. Ej heller kender jeg særlig meget
til reglerne. Når man ikke ved ret meget om
fodbold, har man ikke tilstrækkelige forudsætninger for at udtale sig om det.
Medlemmer af Ateistisk Selskab ved ikke
ret meget om tro og kirke. Alligevel udtaler
de sig gerne herom. At deres udtalelser røber
en høj grad af uvidenhed, det opdager de ikke
selv.
”Hvorfor koster tro noget?” Sådan stod
der på 15 bybusser i Århus i uge 13 og 14
som led i en kampagne finansieret af Ateistisk Selskab. Hvis man ved tro alene forstår
noget, som foregår inde i et menneskes eget
hoved, så behøver det ikke at koste noget.
Hvis den gud, jeg tror på, er en gud, jeg selv
har opdigtet, så berører det ikke nødvendigvis min pengepung. Men hvis jeg godt ved,
at en ”hjemmestrikket gud” er og bliver en

afgud og dermed en falsk gud, så må jeg hente næring til min tro uden for mig selv.
Så må jeg søge derhen, hvor der fortælles
om, hvordan Gud selv har vist sig for mennesker. I den danske folkekirke forkyndes, at
Gud har talt til os gennem en fattig tømrersøn, der blev født af en ung, ugift pige ude
i en stald, voksede op under fattige kår og
havde mange konflikter med såkaldt toneangivende kredse – indtil han i en alder af
ca. 32 år blev henrettet på et kors (helt ulig
Muhammed, som blev hærfører).
Aldrig i min vildeste fantasi ville jeg af
mig selv været kommet på den tanke, at Gud
skulle vise sig for os på den måde – som en
fattig vandreprædikant, der byder os at vende
den anden kind til!
Modsat os gik Jesus ikke og ledte efter
mennesker, der var fuldkomne nok til at han
kunne elske dem. I stedet var han selv fuldkommen ved at elske mennesker, han mødte, sådan som de nu engang var. Det ville jeg
heller aldrig have kunnet sige mig selv.
Det skal fortælles til mig.

Fortsættes på side 4
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et billede, som folkekirken her i 2016 kan
genkende sig selv i ??
Desuden forstår man i Ateistisk Selskab
ikke, at folkekirken vil affinde sig med ikke
kun at have meget aktive og afklarede medlemmer. De fatter ikke, at man kan være i
folkekirken, både når man kommer i kirken
hver søndag, eller når man kommer til dåb,
konfirmation, bryllup og begravelse – eller
måske bare engang hvert femte eller hvert
tiende år. Folkekirken er ikke kun for ”elitemedlemmer.” Den er for både troende og
tvivlere og ingen står ved indgangen og afkræver dig regnskab for din tro.
Slår vi op på nr. 331 i salmebogen, står
der i denne salme om kirken: ”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som
en helle midt i larmen, står det underligste
hus…” Jeg håber inderligt, at det må fortsætte sådan.
Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij
har udtrykt, at hvis det skulle vise sig, at
verden har ret og Kristus har uret, så vil han
hellere have uret med Kristus end ret med
verden. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke medlemmer af Ateistisk Selskab
hellere vil leve i en verden præget af kristen
kultur fremfor i en verden, hvor Kristus aldrig har været.
Lad mig slutte med et citat af Kathrine
Lilleør: ”Det eneste, der står helt klart, er, at
der er mere mellem himmel og menneskehjerter, end ateister kan forklare.”
H.Ø.

At få det kristne budskab videregivet på
engageret og reflekteret vis, det koster, og det
betaler vi folkekirkens forkyndere for – også
selvom medlemmer af Ateistisk Selskab slet
ikke forstår det – er det i virkeligheden mammon, som er deres gud, eftersom tro helst
skal være gratis?
Medlemmer af Ateistisk Selskab har – heldigvis – i vores del af verden deres grundlovssikrede ret til at tro og tænke, som de
gør. Men hvorfor de finder det nødvendigt
at finansiere kampagner målrettet mod folkekirken, det undrer jeg mig i høj grad over.
Ligesom jeg undrer mig over deres mangel
på sans for det livsmod og den styrke, som
den kristne tro kan give mennesker. Skal den
absolut undertrykkes?
Min egen manglende fodboldentusiasme
forhindrer mig ikke i at se den glæde, som
denne sport giver andre – det er da fantastisk
så megen glæde en rund bold og nogle spillere kan formidle videre til andre! Og skattekroner fra min pung må gerne være med til at
finansiere haller og idrætsanlæg, hvor andre
finder glæde og fællesskab ved udøvelse af en
sport.
På Ateistisk Selskabs hjemmeside kan man
læse, at påbud om had mod homoseksuelle,
forskelsbehandling af kønnene samt skam
ved sex skal kritiseres og modsiges. Her er
medlemmer af Ateistisk Selskab til gengæld
enige med langt de fleste af folkekirkens
medlemmer. Forestiller man sig virkelig, at
man - ved at nævne disse tre punkter - tegner
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Resen sogn er en indsats værd

D

et er vist almindeligt kendt, at vi til
efteråret skal vælge et menighedsråd for
de næste 4 år.
I den forbindelse melder tanken om frivilligt arbejde sig generelt.
Heldigvis lever vi i et samfund, hvor der er
tradition for, at mange yder en indsats inden
for forskellige interesseområder. Det være sig
sport, ældresagen, politik eller diverse foreninger med sociale og kulturelle formål.
Menighedsrådsarbejdet er også en del af
disse forgrenede tiltag med det helt specielle,
at faktisk ca. 90 % af os alle i Resen sogn er
medlemmer af folkekirken og således i forskellige sammenhænge kommer i berøring
med det kirkelige miljø. Man kan sige, vi er
så privilegerede, at kirken står til rådighed
for os fra livets begyndelse til afslutning.
Ofte er man tilbøjelig til at resonere således:” Ja, noget må vi da have for vores kirkeskat, så vi må vel forvente, kirken er parat,
når vi har brug for den.”
Nu nærmer vi os mit egentlige ærinde:
Hvorfor ikke prøve i en periode at få indflydelse på sognets kirkelige og folkelige liv?

Det er faktisk meget spændende og udviklende at være med i menighedsrådsarbejdet
og se tingene gro og blomstre i det sogn, vi
er fælles om ansvaret for.
Vi oplever Resen sogn som et rigtig godt
sogn, der har en passende størrelse til, at vi
har mulighed for en række tiltag i kirke og
sognehus.
På den anden side oplever vi overskueligheden i et lokalområde, hvor mange af os
kender hinanden rigtig godt og føler tryghed
i nærmiljøet.
I menighedsrådet er vi lige så forskellige,
som man almindeligvis oplever i mange andre sammenhænge, og det er netop styrken,
at et menighedsråd meget gerne skal afspejle
samfundets bredde.
Nogle mener måske, at man skal være af
en særlig støbning for at gå ind i et menighedsrådsarbejde.
Hvis der er tale om noget sådant, kan det
højest være, at man kommer med et åbent
sind og en positiv indstilling til det kirkelige
og folkelige arbejde i sognet samt lyst til at
have indflydelse på det.
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Menighedsrådsarbejdet byder på opgaver af både praktisk og mere teoretisk art,
så ved at gøre brug af hinandens forskellige
styrkesider, opnår man en helhed, som gør
rådet funktionsdygtig. Vi skal have praktisk
indstillede personer, som gør sig på det bygningsmæssige område. Vi har bl.a. ansvaret
for vedligeholdelse af sognets ældste bygning
– vores fine middelalderkirke. Andre har en
styrke med det økonomiske, hvad der er meget påkrævet. Atter andre har sans for at finde
frem til gode foredragsholdere og andre tiltag
specielt i sognehuset. For denne gruppe er
kulturudvalget det helt rigtige. Vi har med
andre ord brug for dine stærke sider, og vi vil
gerne prøve at sikre friskhed i arbejdet ved,
at forskellige aldersgrupper er repræsenteret.
”Vi sidder her jo alle sammen, fordi nogen
har spurgt os” var det udmærkede svar fra
et medlem på spørgsmålet om, hvorfor vedkommende sad i et menighedsråd.

Skulle du ikke have fået en sådan opfordring, kunne den måske ligge her.
Det vil ikke blive opfattet som påtrængende selv at tilkendegive sin interesse – tvært
imod.
Vi tror på, at man opnår den bedste sammensætning af et råd ved en glidende fornyelse, hvor erfaring og friske nye kræfter indgår i et samspil.
Slut op om orienterings- og debatmødet den 13. september og få indflydelse på,
om vi skal have aftale- eller afstemningsvalg i
Resen. Det afgøres jo af sognets beboere. Men
det fordrer nødvendigvis, at man deltager.
Ved evt. aftalevalg kan kimen være lagt
den 13. september. Ved afstemningsvalg med
flere lister afgøres det den 8. november.
Svend Sandfeld

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 6. september kl. 9.30 starter et nyt hold babysalmesang.
Tilmelding: td@km.dk eller tlf. 30248422

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.
6

Hilsen fra den nye organist
Hej!
Jeg hedder Lene Vammen Bisgård og
er fra 1. juni blevet ansat som organist i
Resen Kirke.
Jeg er 28 år, gift med Michael, som er
agrarøkonom, og sammen har vi Emil på
11 måneder. Vi flyttede til Resen for knap
to år siden, da vi købte en gård, Hagens
Mølle, der ligger lige uden for byen. På
gården har vi 220 økologiske Jerseykøer,
som I kan se gå langs med Furvej i sommerhalvåret.
Jeg er egentligt uddannet sygeplejerske og kandidat i Folkesundhedsvidenskab, men valgte for nogle år siden at
engagere mig i kirkemusikken, da jeg
finder dette meget interessant – både
orgelspillet men også alle de andre musikalske aspekter, der findes i kirken.
Jeg kommer fra en lignende stilling som
organist i Vinderup Kirke og har derudover en del erfaring inden for korledelse,
som jeg også stadig dyrker i min fritid,
hvor jeg er korleder for Holstebro Gospelkor.
Jeg glæder mig til at være med til at præge Resen Kirkes gudstjenester og kirkelige
handlinger. Kirken rummer så mange forskellige højtideligheder og hver handling har
sin egen karakter og særlige stemning. For
mig er det spændende at finde musik, som
passer til den enkelte begivenhed, hvad enten
det er en søndag med høj solskin, en rivende
kold blæsevejrsdag, en sørgelig begravelse eller en lykkelig vielse.
Derudover brænder jeg for at være med
til at gøre kirken åben og indbydende for så
mange som muligt. Derfor glæder jeg mig
også til at være med til babysalmesang, hjæl-

pe til ved konfirmander og minikonfirmander, men også at arbejde på igen at få et børnekor i gang i sognet.
Hvis I har ris eller ros til musikken, tager
jeg gerne imod kommentarer, da den største
fornøjelse er at spille noget, tilhørerne kan
lide! Kom derfor gerne og sig til, hvis der er
noget, I særligt bryder jer om, eller noget I
ikke bryder jeg om ved mit spil.
Jeg glæder mig til at blive en aktiv del
af Resen Kirke, og samtidigt lære jer som
menighed at kende.
Glade hilsener
Lene Vammen Bisgård
Mail: resenorganist@gmail.com
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Konfirmeret i Resen Kirke d. 10. april ved Birgitte Haahr Callesen: Bagerst fra venstre: Emil,
Christian, Nikoline, Morten, Andreas. Forrest fra venstre: Noah, Patrick, Bitten, Mikkel.

Konfirmeret i Resen Kirke d. 22. april ved Tina Damholt og Helga Ørgaard: Bagerst fra venstre: Rasmus Frandsen
Eberhard, Magnus Gantriis Skaaning, Casper Gade Christoffersen, Frederik Thordal Pedersen, Jacob Gaarn
Svendsen, Nikolaj Kristensen, Simon Christian Bräuner Christensen, Frederik Dalby Kjær, Mads Dalsgaard,
Emil Nørgaard Christensen, Mikkel Plovmand Christensen, Sebastian Thordal Pedersen, Rasmus Østergaard
Aagaard, Mikkel Møller Tøttrup. Midten fra venstre: Emma Eigaard Bjørn, Caroline Kirketerp-Møller,
Emma Kristensen, Line Kirstine Busk Kjeldgaard, Emilie Blach Vestergaard, Laura Spanggaard Sørensen,
Anne Terp Jensen. Forrest fra venstre: Jeppe Andresen, Frederik Bay Kristensen, Jakob Juhl Jørgensen,
Chresten Laust Torp Ladefoged, Tobias Dreier, Jeppe Hvid Buchvardt, Andreas Bækmark Madsen.
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Konfirmeret i Resen Kirke d. 17. april ved Jeppe Jensen: Bagerts fra venstre: Viktor Nørgaard Bro,
Magnus Thorgaard Præst, Niels Riisgaard, Jake Scholten Frederiksen. Forrest fra venstre: Sebastian
Staggemeier, Emil Nikolaj Nielsen, Melissa Kristence Dalsgaard Justesen (ikke på foto).

Konfirmeret i Resen Kirke d. 24. april ved Tina Damholt og Helga Ørgaard: Bagerst fra venstre: Jannich Lomholdt Carlsen, Marcus Frederik Langhoff Sørensen, Danni Markussen, Simon Holst Malmberg, Peter Obel
Pinstrup, Sebastian Overgaard Jensen, Lasse Godsk Søgaard, Jesper Kirkegaard Dalberg, Jonathan Dalgaard
Frølich, Victor Roslev Haras, Jonas Stephansen, Mathias Rahn. Forrest fra venstre: Mathilde Høj Skadhede,
Caroline Emilie Nørgaard Madsen, Annika Lind Dürr Sørensen, Sasia Kruse Ransborg, Carli Nygaard
Mark, Ilona Juliane Sif Toftgaard, Mie Kjær Glibstrup, Helena Emilie Norlén Sundroos, Maria Staunstrup
Jeppesen, Camilla Marie Lyngsø Jakobsen.
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Sogneudflugt 2016
Årets sogneudflugt går til Vedersø og
Søndervig.
Afgang fra Resen Sognehus,
tirsdag, den 6. september kl. 12.30.
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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At blive spillet ud
I en årrække har vi i Resen haft den skik, at
kirkegængerne bliver siddende og lytter til
postludiet, som spilles lige efter udgangsbønnen som afslutning på gudstjenesten. Mange
har haft et ønske om at få lov til at sidde stille
og lytte til musikken.
Og ligeså mange har ønsket at gå ud med
musik i ørerne. Derfor har menighedsrådet
nu vedtaget en beslutning om, at vi frem over
går ud under postludiet.
Liturgisk set er postludiet netop udgangsmusik og ikke en koncertoplevelse. Med al
respekt for det sidste, så har kirkegængerne
siddet og lyttet ca. en times tid, når postludiet spilles, og når kroppen ønsker at sætte sig
i bevægelse under postludiet, så fortæller den
os instinktivt, hvad det er, vi nu skal.
Vi skal ud igen A
Vi går i kirke for at blive sendt ud igen.
I kirken kommer vi både med vores største glæder og vores største sorger. Her kan vi
få lov at sidde stille på kirkebænken, uden

at nogen har ret til at stille os nærgående og
nysgerrige spørgsmål – ingen kan helt præcist vide, om vi lytter og følger med i gudstjenesten, eller om vi sidder og falder i staver
– begge dele er tilladt. Her på kirkebænken
kan vi sidde med alt det som fylder os, hvad
enten det er fortvivlelse og skam eller jubel
og glæde eller stille eftertanke.
Hvordan det end er fat med os, så lyder
her et ord om syndernes forladelse og Guds
velsignelse lyses over os. Og vi sendes ud af
kirken med Guds tilgivelse og velsignelse i
ryggen – for igen at give os i kast med den
gave og opgave, som det gudgivne liv er. Når
vi går ud af kirkerummet til musik, så understreges det, at vi nu på ny – med nyt mod
- sendes ud i verden, hvor Kristus selv har
lovet at være med os alle dage indtil verden
ende.
Vi skal spilles ud A
H.Ø.
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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.

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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Tak til Karen
Siden september 2011 har Karen Skovbjerg
arbejdet som organist ved Resen Kirke.
Karen har valgt at søge nye udfordringer
som organist i Holstebro og der skal lyde en
stor tak til Karen for indsatsen her hos os.
Karen er et meget musikalsk menneske
med et særdeles godt gehør, og hun har glædet os med mange velvalgte musikstykker
som præ- og postludium. I Karen har vi haft
en organist, for hvem musikken er hjerteblod
og derfor noget, man altid gør sig umage

med og ikke bare sjusker sig fra. Med Karens egne ord, så kan man ikke byde dem, der
lytter, at man ikke gør sig umage med både
forberedelse og fremførelse.
Hos Karen har vi tillige mødt en klar bevidsthed om, at kvaliteter som omgængelighed og overbærenhed er nødvendige, når
mennesker skal arbejde sammen.
Stor tak til dig, Karen !
Vi ønsker dig alt det bedste fremover!
H.Ø.

Rådyr
Når man færdes i Resens grønne områder langs
fjorden, kan man jævnligt være heldig og se rådyr. For nyligt havde et rådyr forvildet sig ind
på kirkegården. Dette forklarer antageligt, at
nogle vaser desværre var væltet og nogle blomster blevet spredt rundt på et gravsted. I menighedsrådet formoder vi således, at det ikke er
”slette hensigter” men ”moder natur,” som står
bag hændelsen.
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Konfirmationer i Resen Kirke 2017 – 20
2017

2019

2. søndag e. påske, d. 30. april:
Specialklassen

2. søndag e. påske, 5. maj:
Specialklassen

Bededag, fredag d. 12. maj kl. 9 og kl.11:
7.A

Bededag, fredag d. 17. maj kl. 9 og kl. 11:
7.A*

Lørdag d. 13. maj kl. 9 og kl. 11:
7.C

4. søndag e. påske, d. 19. maj. kl. 9 og kl. 11:
7.B*

4. søndag e. påske, d. 14. maj kl. 9 og kl. 11:
7.B

* Ændres klassestrukturen, kan ændringer
måske forekomme – det vil fortsat dreje sig
om bededagsferien

2018

2020

2. søndag e. påske, d. 15. april:
Specialklassen

2. søndag e. påske, d. 26. april:
Specialklassen

Bededag, fredag d. 27. april kl. 9 og kl. 11:
7.A

Bededag, fredag d. 8. maj kl. 9 og kl. 11:
7.A*

Lørdag d. 28. april kl. 9 og kl. 11:
7.C

4. søndag e. påske, d. 10. maj kl. 9 og kl. 11:
7.B*

4. søndag e. påske, d. 29. april kl. 9 og kl. 11:
7.B

* Ændres klassestrukturen, kan ændringer
måske forekomme – det vil fortsat dreje sig
om bededagsferien
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Program for Indre Mission
Christiansgade 6 · www.skiveim.dk

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive Missionshus, Christiansgade 6.
Juni:
Ons. d. 1. kl. 19,30.
Fællesmøde. Trosfortællinger ved
lokale.
Man. d. 6. kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub: Vejen ind i
Bibelen.
Ons. d. 8. kl. 19,30.
Møde v/missionær Preben Sørensen, Viborg.
Man. d. 13. kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub v/Chresten
Peter Olesen, Ejstrupholm.
Fr. d. 17. - søn. d.19.
Samfundslejr på Kildeborg.
Regionsleder Niels Jørgen
Holm Larsen, Hinnerup medvirker.
Separat program.
Man. d. 20.
kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub:
Hygge og spil.

Man. d. 27.
kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub: Café.
Ons. d. 29.kl. 19,30.
Møde v/tidl. formand for IM,
sognepræst Anders Dalgaard,
Øster Snede.
		
Juli:
Man. d. 11. kl. 14,30.
Åbent hus hos Dagmar og
Knud Møller, Olgavej 41, Skive.
August:
Man. d. 8. kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub:
Hygge og spil.
Ons. d. 10.kl. 19,30.
Opstart efter ferien v/missionær
Heri Elttør, Aulum. Solosang
v/Judith Hedager, Holstebro.
Man. d. 15. kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub v/fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg:
”Den barmhjertige samaritaner”.
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Ons. d. 17.kl. 19,30.
Sangaften v/organist
Inger Kamstrup, Vinding.
Man. d. 22.
kl. 9,30.
Skive Ny Seniorklub. Udflugt til
Rosenparken, Ålestrup.
Pris i alt: 70 kr.
Hjemme igen kl. 13,00 ca.
Ons. d. 24.kl. 19,30.
Møde v/sognepræst Esper Thidemann, Aarhus.
Man. d. 29. kl. 19,30.
Skive Ny Seniorklub: Café.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni

2. søndag e. trinitatis, H.Ø.
3. søndag e. trinitatis, Morten Rydal
4. søndag e. trinitatis, H.Ø.
5. søndag e. trinitatis, H.Ø.

10.15
9.00
10.15
10.15

3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

6. søndag e. trinitatis, H.Ø.
7. søndag e. trinitatis, H.Ø.
8. søndag e. trinitatis, Morten Rydal
9. søndag e. trinitatis, Jesper Hornstrup
10. søndag e. trinitatis, Jesper Hornstrup

10.15
10.15
9.00
9.00
10.15

7. aug. 11. søndag e. trinitatis, H.Ø.
14. aug. 12. søndag e. trinitatis, Morten Rydal
21. aug. 13. søndag e. trinitatis, H.Ø.
28. aug. 14. søndag e. trinitatis, H.Ø.
4. sept.

15. søndag e. trinitatis, H.Ø
Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave

»Der står et slot i Vesterled...«

10.15
9.00
10.15
10.15
14.00

