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Datoer for menighedsrådsmøder

Grønt er godt for øjnene…

8. juni
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Hvad skal jeg sige...?

”Vi var ude på fjorden i robåden, himmelen var grå og tung. Foran os lå Lihesten, en
aflang, lodret og flere hundrede meter høj
fjeldside som stiger direkte op af fjorden,
nogle steder synlig som en mørkere, skiferfarvet væg i dybet af tågen…..
Da morfar holdt op med at ro og trak årerne ind, blev alting stille. Min fætter og jeg
smed synkene ud, de for ned i dybet under os.
Vandet bevægede sig langsomt i store duvende stræk, overfladen var næsten spejlblank. Så
lød der et slags sus et sted i nærheden. Min
fætter kiggede op. Morfar reagerede først
ikke. Lyden voksede, en svag skvulpen føjede
sig til suset, noget kom gennem vandet. Min
fætter pegede, morfar vendte sig om. Kun
nogle meter væk løftede og sænkede en flok
havdyrs nakker sig gennem vandet.

ter inde i sin mors mave. Han vil vise hende
den verden, han ser, og som hun kommer til
at se på sin egen måde, og hvor hun kommer
til at gøre sine egne erfaringer. I forordet til
bogen skriver han: ”at vise dig verden, du
lille, gør mit liv værd at leve.”
Og i et af bogens afsnit skriver han om den dag,
hvor han sammen med sin morfar og sin fætter
så en flok marsvin komme gennem vandet.
Han fortæller videre: ”…alle der har oplevet dem, ikke bare komme op af dybet, men
også af tiden, uforandret, som de har været i
millioner af år, ved at det at se dem er at blive berørt af noget, at det er som om de rører
ved dig, og at du dermed er udvalgt.”

Noget løftede sig i mig.
Der var fem-seks af dem, de svømmede tæt
sammen, pløjede ligesom gennem vandet
som hvidnede en smule hver gang de brød
vandskorpen. Det sus vil jeg altid huske. Og
det syn, hvordan de gled forbi os i vandet,
med bevægelser som både virkede muntre og
koncentrerede. Deres gråbrune, glatte skind,
de stumpe, børnelange kroppe, glimtet af
det der måtte være øjnene, de små, sorte rundinger over de fremadstikkende snuder. Og
mundene der så ud som om de smilede.”
Sådan fortæller Karl Ove Knausgård i
bogen ”Om efteråret.”
Bogen er et brev, som han skriver til sin ufødte datter. Mens han skriver, vokser hans datFortsættes på side 4
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Denne oplevelse af at være udvalgt også
kan ramme et menneske, når man en forårsmorgen går gennem Krabbesholm Skov og
pludselig står ganske tæt på tre rådyr og et
kort øjeblik får øjenkontakt med et af disse
yndefulde, vagtsomme dyr. Et kort øjeblik,
hvor det er som tiden står stille, bliver man
berørt af dyrenes gådefulde univers.
Man kan rammes af en følelse af lykke, når
man hører spætten bygge rede i en træstamme – eller når man går tur langs Sct. Jørgens
Sø i København, hvor en svane ligger på æg.
Og går man tur samme sted to måneder senere, er æggene udruget og de små svaneunger
i gang med at opdage verden.
Naturvidenskabsfolk vil kunne beskrive
alt dette naturvidenskabeligt – de vil kunne
sige noget om samlinger af celler og kemiske
formler og reaktioner; de vil kune sige noget
om arveanlæg og genetisk udvikling m.m.

Den kan f.eks. ikke give sprog til en erfaring af at være udvalgt - ligeledes kan naturvidenskaben i reglen ikke sige andet om
f.eks. en forelskelse, end at der foregår nogle
kemiske processer i hjernen. Enhver, som har
været forelsket, ved, at forelskelsen ikke er
beskrevet fyldestgørende på denne måde .-)
De erfainger, som det giver os, at færdes i
naturen, beskrives langt bedre i Brorsons salme ”Op al den ting, som Gud har gjort…”
Brorson deler vores erfaring af, at ord ikke
slår til, når vi gerne vil beskrive, hvad vi ser,
når vi ser stjernehimlen eller når vi ser, hvordan skovene vrimler med liv.

Hvad skal vi sige, når vi ser alt det?
Når man en forårsdag ser en allike hoppe
hen over taget på Resen Kirke med en pind i
næbbet og flyve ind under tagskægget for at
bygge videre på reden, så rammes man igen
af følelse af at være udvalgt – tænk at vi får
Der er bare noget, som de ikke får med.
lov til at leve her nu og undre os over alt det,
En naturvidenskabelig tilgang til livet er re- vi ser!
duktionistisk – den reducerer livet til noget,
som gør det mindre, end det er.
H.Ø.
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Om Resen Kirke

og medlemmerne har gerne villet noget
med deres virke i rådet. Vedligeholdelse af
kirkebygning, kirkegård og præstebolig er
et område, et andet er kulturudvalgsarbejde
ikke mindst.
Et godt forhold til folkeskolerne og højskolen i sognet har været prioriteret. Helt
tilbage i 1960erne var der aftenhøjskole på
Resen Skole, der var også præstens støtte til
religionslærere, hvis det ønskedes.
De kulturelle aktiviteter for menighedsrådet fik et stort løft, da sognehuset øst for
kirken stod færdigt i 1989. Her kunne konfirmanderne få muligheder for flere aktiviteter. Her kunne lokale og udenbys kunstnere åbne udstillinger. Der kunne serveres
og laves fællesspisninger, musik udøves og
gode foredragsholdere købes udefra, og ikke
mindst sognets egne kunne få ordet. Emnerne kunne være teologiske som alment kulturelle. Mange gode, oplysende og livlige
fortællinger hørte vi, og ofte blev de fulgt op
af forsamlingens spørgsmål, endte med livlige debatter, som vi med glæde har deltaget
i. Sognehusets mange arrangementer var i
reglen velbesøgte af sognebeboere såvel som
udenbys folk. Så meget at en udbygning af
sognehuset blev nødvendig.
Man kan tilføje, at de bevilgende myndigheder, provstiudvalg m.v., altid os bekendt
har støttet op om de initiativer menighedsrådene er fremkommet med.
Det har for os været godt og værdifuldt
at deltage og være med i fællesskabet i livet
omkring Resen Kirke.

Redaktionen har bedt Grete og Poul Tolstrup om
at skrive et indlæg til kirkebladet:
Med taknemmelighed tænker vi tilbage på det
liv og det fællesskab, vi gennem 50 år har oplevet omkring Resen Kirke. Evangeliet er der
forkyndt råt for usødet også med afslørende tale
om hykleriet, så ingen kunne føle sig uberørte
af den sandhed. I prædikener har synspunkter
til tider været fremsat, sat på spidsen, så man
kun kunne være uenig deri. Provokationer
styrker tanken, mange finder dem opløftende
og ja, kirken har i reglen været fyldt op.
Først var præsterne i Resen fælles med
Skives. Flere blandt præsterne i Skive følte
sig i øvrigt vel i deres virke herude. Siden
blev sognet selvstændigt, nemlig fra 1970,
da parcelhusbyggeriet havde løftet befolkningstallet i den gamle landsbys område.
Menighedens opbakning omkring kirken
var på ingen måde snævert begrænset til sognet. Tværtimod kom folk udensogns fra gerne til gudstjeneste her, og præster fra Skive
havde tjenester i kirken mindst engang om
måneden. Der var også sognebåndsløsere.
I de seneste år har sognepræsten arbejdet
for yderligere at inddrage flere mennesker
i kirkens liv f.eks. ved en imødekommende holdning til dåbsfolk, ligeledes over for
konfirmander og minikonfirmander samt
deres forældre. Nævnes skal også korsang
ledet af vore dygtige organister. En særlig
glæde har det været som kirkegænger, når
menighedsrådet havde held til at ansætte
kirkesangere med usædvanlig stemmepragt.
Menighedsråds-kandidater har der gennem tiden ikke manglet i Resen. Kampvalg var reglen gennem en lang årrække,

Grete og Poul Tolstrup
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Følgende artikel er fra ”Dansk kirketidende” januar 2017 og bringes her med forfatterens tilladelse:

Hvad har vi gjort?

Det gode er, at fordomme – uanset hvor
begrundede de måtte være – kan være ganske oplysende. De leverer en uredigeret evaluering af den indsats, der gennem de seneste årtier er blevet gjort af lærere, præster
og forældre for at give kristendommen videre. De svarer på det spørgsmål, der i den
almindelige evalueringskultur simpelthen
lyder: Hvad fik de så ud af det? Tilsyneladende ikke altid det, der var intentionen.
Og når det kommer til den almindeligst
fremførte fordom om kristendom i dag,
så handler den fra ateisternes side om, at
kristendom er lig med religion. Som er lig
med fundamentalisme. Som er lig med fare
og fortid.
Hvis man nu som kristen faktisk ikke
mener, at kristendom er en fundamentalisme, eller hvis man endda mener, at kristendom ideelt set bærer kimen til et opgør
med enhver form for fundamentalisme, må
man derfor spørge sig selv: Hvordan kan det
være, at så mange i dag har fået netop det
indtryk? Hvad har vi sagt? Hvad har vi sunget? Hvad har vi diskuteret? Hvad har vi
gjort? Har vi fortalt for meget tilbage og for
lidt frem? Og husker vi hele tiden – også
her ved indgangen til reformationsfejringen
– fortsat at kæmpe med og gøre kritisk op
med vores egen tradition ?

Iben Krogsdal,
PH. D. og forfatter.

Jeg var for nylig i en diskussion med en erklæret ateist. En af de unge mænd, der mener, at en verden uden religion vil være et
bedre sted at leve for os alle. En af dem, der
ser religion som et fortidslevn; et snæversyn
på verden, som ikke længere er gangbart.
”Hvad nu, hvis du et øjeblik glemmer din
tro og prøver at se verden helt åbent?” spurgte han mig – ”altså helt ufundamentalistisk”?
Der ligger mindst tre ting i det spørgsmål.
For det første en forestilling om, at såkaldt troende mennesker ser særligt lukket eller fundamentalistisk på verden. For det andet en forestilling om, at ateister ser særligt frit og åbent
på verden. Og for det tredje en forestilling om,
at det sidste er bedre end det første.
Historien viser os, at der er et vist hold
i alle tre forestillinger. Men fremfor alt en
god portion fordomme, historieløs selvovervurdering og blindhed. Og fordommene
om kristendom trives i disse år. I en verden,
hvor stadig færre har indefra-erfaringer med
kirke og kristendom, bliver manges viden
om kristendom slet og ret til fordomme.
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Konfirmationer i Resen Kirke

Konfirmation i Resen Kirke
lørdag d. 13. maj ved
Tina Damholt og Helga Ørgaard:
Baggerst: Laura Petersen, Bjørn
Holm Falkenberg, Simon Nørgaard Nielsen, Kean Thingholm
Vorup, Mathias Have Svendsen,
Magnus Bundgaard Hansen,
Gustav Nørgaard Skaaning,
Jacob Lykkegaard Fuglsang,
Freya Esther Fyhn Kristensen
Forrest: Cille Buur Laursen,
Mathilde Sofie Simonsen,
Laurine Maria Lyngholm,
Josefine Linde Bjørnskov,
Katrine Risvig, Michelle Thybo
Jørgensen, Laura Tornøe
Konfirmation i Resen kirke
søndag d. 14. maj ved
Tina Damholt og Helga Ørgaard:
Baggerst: Børen Burlund Jepsen,
Sander Bak Andreasen, Casper
Kruse Frølund, Frederik Stouby Bedsted Jørgensen, Sofus
Fruergaard Johansen, Christoffer
Seidelin Bak, Lucas Torpdahl
Haslund, Anton Østergaard
Plejdrup, Andreas Jelsgaard,
Daniel Nørgaard Skaaning
Forrest: Cecilie Buur Larsen, Signe
Landbo, Laura Jensen Warthou,
Nicolette Skovgaard Laursen, Katrine Borg, Sofie Jensen, Michala
Buur Larsen, Ingibjörg Anja
Baixue Gunnarsdottir Bender
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Konfirmation i Resen Kirke
søndag d. 30. april ved
Birgitte Haahr Callesen:
Baggerst: Lucas Jason Rantzau
Andersen, Frederik Koldkur
Svendsen, Emil Flemming Groth
Købke
Forrest: Nils Blesky, Magnus
Nørgaard Thøgersen

Konfirmation i Resen kirke
søndag d. 7. maj ved Jeppe Jensen:
Hans Kristian Rosendal Jacobsen, David Saugstrup Johansen,
Lærke V. Rosenkrands-Andersen;
Christian Steenberg Hansen,
Elias Gulholm-Hansen Petersen,
K.L. Jensen

Konfirmation i Resen kirke
fredag d. 12. maj ved
Tina Damholt og Helga Ørgaard:
Baggerst: Emil Skytte Johannesen, Gustav Møller Martensen,
Frederik Justesen, Rune Asp
Rønne, Søren Kruse Løndal, Lasse
Kaastrup, Bertil Boesen Bønding,
Lukas Haderup Bechmann
Forrest: Rikke Brandt Christensen,
Rikke Hajslund Iversen, Emma
Gaarn Svendsen, Anna Marie
skytte Johannesen, Mathilde Hougaard Lang, Theresa Bertel-Ørum,
Julie Strømsted Sørensen
8

gesa
ng i R

med

efterf

ølgen

de af

esen

tensm

Tumlingesang
i Resen Kirke

ad i s

ogne

huse

t

Kirke
Sogneudflugt
2017

med efterfølgende aftensmad i sognehuset

Årets sogneudflugt går til Vestervig Kirke
og Nationalpark Thy.

Tumlingesang er for alle 1-3 årige (større og
mindre børn er også meget velkomne) og deres
forældre/bedsteforældre

Afgang fra Resen Sognehus,
tirsdag, den 5. september kl. 12.30
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Du skaber liv

Pinse i Anlægget
5. juni 2017 kl. 11
Den danske Folkekirke
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Program for Indre Mission, Skive

Christiansgade 6 · www.skiveim.dk

Hvor der ikke står andet, afholdes mødet i Skive Missionshus, Christiansgade 6.
Juni:
Tir. d. 6. kl. 19.30.
Fællesmøde v/generalsekretær
i Ordet & Israel Ole Andersen,
Frederikssund.
Emne: ”De sidste tider og tegnene
derpå”.
Fr. d. 9 og lør. d. 10.
Indre Missions årsmøde i Skjern.
Man. d. 12. kl. 14.30.
Mandagscafé v/Henning Filipsen,
Hørdum.
Emne: ”Korsets budskab - dit
fremtidshåb”.
Fr. d. 16. - søn. d. 18.
Weekend lejr for hele IM på
Kildeborg.
Egil Kildeholm Jensen, Rønde
medvirker lørdag.
Man. d. 19. kl. 14.30.
Mandagscafé. Tema: ”Sange vi
aldrig glemmer” v/Henrik Dideriksen på harmonika.

Ons. d. 21. kl. 19.30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.
Man. d. 26. kl. 9.30.
Mandagscafé med rundstykker og
andagt.
Ons. d. 28. kl. 19.30.
Møde v/sangkoret Håbet fra Thyholm. Medlem af koret Chr. Erik
Christensen taler.
Juli:
Man. d. 10. kl. 14.30.
Mandagscafé
Åbent hus hos Bitten og Kaj
Lynge, Banevænget 1, Dommerby
August:
Man. d. 14. kl. 14.30.
Mandagscafé v/pastor Erik Lunde,
Struer.
Tir.d. 15. kl. 19.30.
Fællesmøde v Ungdomskonsulent
Andreas Bøge, Børkop.
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Man. d. 21. kl. 9.30.
Mandagscafé. Udflugt til Thyborøn Kirke mm.
Pris 70 kr. for kørsel, mad og
kaffe. Hjemkomst ca. kl. 15
Ons. d. 23. kl. 19.30.
Sognepræst Jesper Hornstrup,
Skive taler over emnet: Vores
lutherske kerneværdier
Man. d. 28. kl. 9.30.
Mandagscafé med andagt..
Ons. d. 30. kl. 19.30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
4. juni

kl. 10.15

Pinsedag

Helga Ørgaard

			

messingblæser medvirker

5. juni
kl. 11.00
		

2. pinsedag i Skive Anlæg
ved præster i Skive kommune

11. juni
kl. 10.15
		

Trinitatis, afslutning
med minikonfirmander

18. juni

kl. 10.15

1. søndag e. trinitatis

Natalia Packert Andresen

25. juni

kl. 10.15

2. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

2. juli

kl. 10.15

3. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

9. juli

kl. 10.15

4. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

16. juli

kl. 10.15

5. søndag e. trinitatis

Jesper Hornstrup

23. juli

kl. 10.15

6. søndag e. trinitatis

Natalia Packert Andresen

30. juli

kl. 9.00

7. søndag e. trinitatis

Anita Engberg

6. aug.

kl. 10.15

8. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

13. aug.

kl. 10.15

9. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

20. aug.

kl. 10.15

10. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

27. aug.

kl. 10.15

11. søndag e. trinitatis

Mads Callesen

Sensommergudstjeneste
i sognehusets gårdhave

Helga Ørgaard

3. sept.
kl. 14. 00
		

Helga Øgaard

