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Martin Luther har fået skyld for meget

F.eks. for at middelalderens kalkmalerier
blev malet over i danske kirker.
Det har Luther dog aldrig opfordret til.
Tværtimod.
Luther var bestemt ikke en modstander af
billeder. Han var derimod helt fortrolig med
menneskers iboende evne til at danne billeder. Vi skal ikke jo høre mange ord, før der
dannes billeder for vort indre blik. Luthers
eget sprog er rig på billeder, og han ønskede
ikke at fjerne billeder fra kirkerne. Derimod
sagde han, at når det er nødvendigt for troen,
at vi har et billede af Kristus i hjertet, hvordan kan det så være forkert at have billeder
af Kristus for øjnene?
At Martin Luther havde sagt sådan, det
blev hurtigt glemt.
Efter hans død fik tilhængere af den såkaldt lutherske ortodoksi travlt med at rense
ud i alt katolsk og alt hedensk. Iveren tog
overhånd og mange billeder blev kalket over.
Ulykkeligvis fik man også travlt med hekseprocesser, og antallet af heksebrændinger
steg. Heller ikke dette opfordrede Luther til.
Nogle af hans efterladte breve viser, at han
selv vidste, at han risikerede at blev brændt
på kætterbålet. Det var ikke en metode, han
selv opfordrede til!
Martin Luther er tillige blevet beskyldt
for at have medvirket til at udvikle en usund
og knugende syndsbevidsthed hos kristne.
Men Luthers egne skrifter vidner om, at hos
Luther blev angeren over synden i allerhøjeste grad overskygget af glæden over tilgivelsen. Når han begynder en af sine salmer med
at sige: ”Nu fryde sig hver kristen mand og

springe højt af glæde…” så mente han dette helt bogstaveligt. Desværre har ikke så få
præster i de protestantiske kirker gjort deres til at fremme en livsforsagende syndsbevidsthed.
Det er klart, at syndernes forladelse kun
giver mening, når der er synd at tilgive. Og
syndsbevidsthed hjælper os til at se vore
egne fejl og ikke blot skyde skylden på andre
mennesker.

Fortsættes på side 4
3

Men at fokusere mere på menneskers synd let gøre det mørkt. Han ville ikke lade solen
end på Guds tilgivelse fører blot til livsøde- gå op og sommervarmen vende tilbage.”
læggende selvoptagethed – hvad Luther ikke
I brevet til H. Weller mærkes noget af den
på nogen måde ønskede.
karske bramfrihed, som var så karakteristisk
for Martin Luther. Søg selskab hos andre menHer i 2017 fejrer vi 500-års-jubilæet for den nesker fremfor at lukke dig inde med triste
reformationen, som tog sin begyndelse, da tanker. Lad ikke triste tanker være enerådende
Martin Luther slog sine 95 teser op på døren og uimodsagte. Tag dig noget lystigt for.
til Slotskirken i Wittenberg. Luther gjorde
Martin Luther var særdeles glad for musik
ikke oprør mod katolicismen som sådan men og har udtalt, at ”musik er en af Guds skønnemod dens magtmisbrug. Han måtte nødven- ste og herligste gaver til mennesker, som Satan
digvis protestere mod, at pavens kirke tjente er meget fjendsk imod; ved den forjages manpenge på at gøre mennesker bange for Gud, ge anfægtelser og onde tanker…. musik er den
når nu han kunne læse i evangeliet, at vi er bedste hjælp for et bedrøvet menneske, og ved
Guds elskede børn.
den bliver hjertet atter tilfreds og forfrisket.”
Reformation er også en anledning til at genLuthers skrifter er gennemsyret af glæde
over, at vi på forhånd er elskede af Gud og ikke opdage, at Luther i 1522 skrev: ”…For det førførst skal kæmpe for at opnå Guds kærlighed. ste beder jeg om, at man ikke vil nævne mit
Luthers lille søn Hans blev undervist af en navn og kalde sig luthersk. Hvordan er jeg arme
lærer ved navn Hieronimus Weller. På en af stinkende ormesæk dog landet der, at man kalLuthers rejser kom det ham for øre, at Hiero- der Kristi børn med mit ulyksalige navn? Jeg
nimus Weller led af tungsind; dystre tanker er ikke og vil ikke være nogens mester.”
Luther var et barn af sin tid, ganske som vi
myldrede rundt i hans hoved og ville ikke
lade ham være i fred. Skulle nogen mene, at er børn af vores tid. Luthers tid var en anden
dette var udtryk for et særligt eftertænksomt end vores og vi hverken kan eller skal plaog samvittighedsfuldt sind, så er Luther af en giere ham. Men vi kan til stadighed lade os
anden opfattelse. Det er ikke Gud, som sen- inspirere af ham i et med- og modspil. Og det
der de tunge tanker, siger Luther. I et brev til gør vi bedst, når vi læser hans egne skrifter og
ikke nøjes med hans eftersnakkere. Fremfor
Hieronimus Weller skriver han:
”Så ofte djævelen plager dig med disse at beskylde Martin Luther for anliggender,
tunge tanker, så søg selskab hos andre men- som han aldrig har villet, lad os så bruge renesker, eller drik rigeligt eller fordriv tiden formationsjubilæet til at genopdage den stomed pjat eller tag dig noget andet lystigt re glæde, som vi møder hos Luther.
for. Man trænger nogle gange til at drikke
mere end sædvanligt, til at spøge og pjatte og
H.Ø.
begå en synd af had og foragt for djævelen for
ikke at give ham lejlighed til give os dårlig samvittighed over småting….. Gud vil,
at vi skal være glade og hade melankolien.
Thi hvis han havde villet, at vi skulle være
sørgmodige, så havde han ikke givet os solen, månen og jordens frugt, hvilket han alt
sammen giver til glæde. Da havde han vil-
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Plant et træ

Det fortælles, at Martin Luther en gang blev
spurgt, hvad han ville gøre, hvis han nu med
sikkerhed vidste, at jorden gik under i morgen. Svaret lød: ”Så vil jeg plante et træ i
dag.” Derfor er kirken i Mansfeld, hvor Luther voksede op, udsmykket bl.a. med en
skulptur af et træ.
Et træ kan fældes og rødderne eller stubben kan skyde igen.
For et træ er der håb!
Nævnte citat var til stor støtte og inspiration for den evangeliske kirkes modstandere

af nazismen i Tyskland under anden verdenskrig. Deres verden var netop ved at gå under,
men ved at kæmpe satte de sig spor, som rakte ud over dem selv og deres egen tid.
Reformationsjubilæet markeres mange
steder ved, at der plantes et træ.
Således også her på kirkegården i Resen.
Her ses konfirmander i Resen i færd med
at plante et træ.
En af konfirmanderne foreslog, at træet
skal have et navn. Der var bred enighed om
”Luther-egen.”
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Menighedsrådets arrangementer
i Kirke og Sognehus foråret 2017

Heinrich Hildebrandt

Søndag d. 23. april er der kirkekaffe i sognehuset efter gudstjenesten i kirken.

Torsdag d. 2. marts
kl. 14.30 får vi i sognehuset besøg af Heinrich Hildebrandt. Med
baggrund i sin omfattende faglige erfaring
som organist i Skive
vil han tale om gammelt og nyt i salmebogen. Der vil naturligvis blive lejlighed til
at synge denne eftermiddag.

Torsdag d. 4. maj kl. 19.30 holdes traditionen tro 4. maj-møde i sognehuset. Alfred
Kirketerp, tidligere sognepræst i Assing,
holder et foredrag med titlen: Kæmp for alt,
hvad du har kært.” Han fortæller om modstandsfolkenes kamp mod besættelsesmagten
– bl.a. skal vi høre om nedkastningsfolkene,
som opererede i Skive-området.

Onsdag d. 22. marts kl. 17.30 er der familieaften i Resen Kirke og Sognehus. Efter
gudstjenesten i kirken er der pizza i sognehuset.
Søndag d. 2. april kl. 14.00 begynder årets
forårsmøde med en gudstjeneste i Resen Kirke ved Ribes biskop Elof Westergaard, som
efterfølgende også holder foredrag i sognehuset. Elof Westergaard er født og opvokset
i Lemvig som søn af sten- og billedhugger
Eigil Westergaard. Fra 1991 til 2005 var han
sognepræst i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde. Derefter blev han præst og provst
i Mariehøj Pastorat i Silkeborg indtil han i
2014 blev biskop i Ribe og han har således
en solidt og omfattende kendskab til folkekirken. Elof Westergaard er bl.a. forfatter til
”Opstandelsens billeder,” ”Sten over muld”
samt ”Det blændende lys.” Elof Westergaard
er desuden formand for Foreningen for Kirkegårdskultur.

Elof Westergaard
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Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag d. 18. 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 Lene Vammen 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.

Tilmelding:
td@km.dk tlf. 30248422

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 12. marts 2017 finder landsindsamlingen sted.
Formålet med indsamlingen er at medvirke til at lindre nøden rundt i verden. Det kan
være hjælp til katastrofeofre, minerydning, genopbygning efter krigshandlinger, generel
fattigdomsbekæmpelse og ikke mindst tiltag til styrkelse af ligeværdighed mellem
mænd og kvinder.
Som sædvanligt arrangerer vi også indsamling i Resen sogn, hvis beboere traditionelt har
vist stor imødekommenhed og offervilje.
Hvis du kan tænke dig at medvirke ved
indsamlingen og give et par timer, er du meget
velkommen til at kontakte Svend Sandfeld, Violvej 159,
tlf. 97 52 49 12 / 23 44 39 07. svendsandfeld@mail.dk.
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Velkommen til Bodil Wissing
Her i Resen har vi fået en ny kirketjenerafløser. Bodil
Wiising vil fremover vikariere for Kristen Faarkrog.
Bodil bor i Åsted sammen med sin ægtefælle Preben
Nygaard Eriksen. Sammen står de for driften af grusgraven i Åsted.
Vi nyder allerede godt af Bodils beredvillighed, iboende ro og gode overblik og vi glæder os til samarbejdet.
VELKOMMEN skal du være !

Her skal sige en stor

TAK

til alle,

som gav bidrag til Menighedens julehjælp 2016
Følgende har skænket os et bidrag:
Lions Club Limfjord
Lions Club, Skive
Hancock Bryggerierne
Salling Bank A/S
Skive Y-mens Club
Odd Felllow Loge nr. 42 Erik Holst, Skive
Loge nr. 22, Dr. Dagmar, Skive
Skive Folkeblad
Skive Roklub, 60+
Kvickly, Skive

Frimurerlogen CIRKLEN
Skivehus Rotary Klub
KOM Invest A/S Skive
SCANTRUCK A/S Skive
SKIVE INNER WHEEL Klub
Kaj E. Christiansen
Stenhuggergården
Anonyme bidrag
Indsamlet i kirkerne
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VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
•
•
•
•
•

er et folkekirkeligt initiativ til voksenundervisning på Skive-egnen,
byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse,
er undervisning ved fagfolk,
er åben samtale
til atOM
undres,
VOKog–plads
VIDEN
KRISTENDOM
fri entré.
•
•
•
•
•

er et folkekirkeligt initiativ til voksenundervisning på Skive-egnen,
byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse,
er undervisning ved fagfolk,
er åben samtale og plads til at undres,
fri entré.

Filmaften:
”ATONEMENT”

Filmaften:
– ny film om ældgammelt tema”ATONEMENT” – ny film om
ældgammelt tema

Introduktion og efterfølgende diskussion
Introduktion og efterfølgende diskussion
v/Mads Callesen, sognepræst
v/Mads Callesen, sognepræst
Torsdag 2. marts kl. 19:00 (!), Skive sognegård
(NB! Ny dato)
Torsdag 2. marts kl. 19:00 (!), Skive sognegård
(NB! Ny dato)
ATONEMENT, soning, forsoning… Både på dansk og

engelsk er det ord, der lyder gamle! Ikke desto dukkede der
i 2007 en film op under den titel med Keira Knightley, James

ATONEMENT, soning, forsoning… Både på danskMcAvoy
og engelsk
er det ord, der lyder gamle! Ikke
og en ganske ung Saoirse Ronan og erobrede
desto dukkede der i 2007 en film op under den titel
med
Keira
Knightley,
James
McAvoy og en
Oscar-nomineringer
og verdens
biograflærreder.
ganske ung Saoirse Ronan og erobrede Oscar-nomineringer og verdens biograflærreder.

Hvorfor har mennesker både i og uden for kristendommen

gennem århundreder
om soning
og forsoning?
Hvorfor har mennesker både i og uden for kristendommen
gennemkredset
århundreder
kredset
om Hvad
er der
på færde ii England
filmens handling
i England før
umiddelbart
før
soning og forsoning? Hvad er der på færde i filmens
handling
umiddelbart
2.
verdenskrig,
hvor
ung må
pigebruge
gør, hvad
ikkeat
kan
verdenskrig, hvor en ung pige gør, hvad hun ikke 2.
kan
overskue,
ogendog
et hun
liv på
overskue, og dog må bruge et liv på at betale af? Hvorfor
betale af? Hvorfor taler det til os?
taler det til os?

Hvem var Paulus,
var Paulus,
og hvad Hvem
kommer
han os ved?
og hvad kommer han os ved?
Undervisning ogUndervisning
diskussionog diskussion
v/sognepræst Jakob Fløe Nielsen
v/sognepræst Jakob Fløe Nielsen
Torsdag 27. april kl. 19:30, Resen sognehus
Torsdag 27. april kl. 19:30, Resen sognehus

Med Paulus er vi i kirkens allerførste tid efter Jesus.

Med Paulus er vi i Paulus
kirkensvarallerførste
tidfrem
efter
Paulus var
den jøde, der
forJesus.
nogen bragte
den jøde, der fremkristendommen
for nogen bragte
kristendommen
til
ud til andre
end jøder. Med ud
Paulus’
andre end jøder. Med
Paulus’
bevarede
breve i det
Nye Testabevarede
breve
i det Nye Testamente
kommer
vi
samtidig helt
tæt tæt
på hans
personperson
– som på
mente kommer vi samtidig
helt
på hans
– ingen
som på
andre første
fra kirkens
tid. Aftenen
vil gøre
os
ingen andre fra kirkens
tid.første
Aftenen
vil gøre
os klogere
på
denne mands lyder og dyder, på hans betydning gennem 2000
år og for os.
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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.
Marts:
Ons. d. 1. kl. 19.30.
Møderækken fortsætter: Møde v/
tidligere formand for Normisjon,
pastor Kurt Hjemdahl, Norge.
Duet v/Lene og Ida, Skive.
Tor. d. 2. kl. 13-17 åben café.
Kl. 19.30. Møde v/pastor Kurt
Hjemdahl, Norge.
Duet v/Britta og Jens Erik
Mikkelsen, Snejbjerg.
Fr. d. 3. kl. 13-17 åben café.
Kl. 19.30. Møde v/pastor
Kurt Hjemdahl, Norge.
Hedenstedkoret synger.
Man. d. 6. kl. 14.30.
Mandagscafé v/pastor Erik
Mostrup, Hald.
Ons. d. 8. kl. 19.30.
Møde v/sognepræst Gert
Nicolaisen, Vorgod.
Man. d. 13. kl. 14.30.
Mandagscafé v/Dagmar og Knud
Møller, Skive. Emne: ”Oplevelser
i Israel”.
Fr. d. 17. kl. 18.00.
Fuldt hus med fællesspisning.
Specielt program for børn.
Kl. 19,00 tale v/missionær Jørgen
Bloch, Randers.
Man. d. 20. kl. 14.30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
Joh. 11.

Ons. d. 22. kl. 19.30.
Møde v/missionær Henrik
Dideriksen, Skive.
Man. d. 27. kl. 9.30. Mandagscafé.
Fr. d. 31. kl. 18.00.
Soldatervennerne indbyder til
forårsfest på Soldaterhjemmet.
Kl. 19,30 Tale v/pastor Leif
Mortensen, Aulum. Lotteri og
generalforsamling.
April:
Man. d. 3. kl. 14.30.
Mandagscafé v/Hanne Sohn,
Aalborg.
Tir. d. 4. kl. 19.30.
Fællesmøde v/Charlotte og Steen
Laursen, Videbæk. Emne: ”Køn og
identitet”.
Man. d. 10. kl. 14.30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
Joh. 12.
Man. d. 24. kl. 9.30.
Mandagscafé.
Ons. d. 26. kl. 19.30. Møde i
Rødding Missionshus v/Erik
Dahl, lærer på Det Kristne
Gymnasium, Ringkøbing: Emne:
”Kontordørens evangelium/Jesus i
hverdagen”.
Fr. d. 28. kl. 18-22.
”By Night” arrangement.
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Maj:
Man. d. 1. Kl. 14.30.
Mandagscafé: Vejen ind I Bibelen.
Joh. 13.
Tir. d. 2. kl. 19.30.
Fællesmøde v/bibelinspirator
Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
Emne: ”Bibelglæde og bibeltillid”.
Man. d. 8. kl. 14.30.
Mandagscafé v/pastor John Ørum
Jørgensen, Gjellerup.
Ons. d. 10. kl. 19.30.
Møde v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj.
Man. d. 15. kl. 14.30.
Mandagscafé: Filmen ”I stormens
øje” vises.
Fr. d. 19. kl. 18.00. Fuldt hus
med fællesspisning. Specielt
program for børn.
Kl. 19.00 tale v/missionær Brian
Madsen, Vejle.
Man. d. 22. kl. 14.30.
Mandagscafé: Vejen ind i Bibelen.
Joh. 14.
Man. d. 29. kl. 9.30.
Mandagscafé.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
5. marts

kl. 10.15

1. søndag i fasten

Helga Ørgaard

12. marts

kl. 10.15

2. søndag i fasten

Natalia Packert Andresen

19. marts

kl. 10.15

3. søndag i fasten

Helga Ørgaard

22. marts

kl. 17.30

Familieaften

Helga Ørgaard

26. marts

kl. 10.15

Midfaste

Helga Ørgaard

2. april

kl. 14.00

Marie Bebudelsesdag, forårsmøde Elof Westergaard

9. april

kl. 10.15

Palmesøndag

Helga Ørgaard

13. april

kl. 10.15

Skærtorsdag

Helga Ørgaard

14. april

kl. 10.15

Langfredag

Helga Ørgaard

16. april

kl. 10.15

Påskedag

17. april

kl. 9.00

2. påskedag

Helga Ørgaard
messingblæser medvirker
Natalia Packert Andresen

23. april
kl. 10.15
1. søndag e. påske
Helga Ørgaard
			
30. april
kl. 10.00
2. søn. e. påske, konfirmation Birgitte Haahr Callesen
7. maj

kl. 9.00
kl. 11.00

3. søndag e. påske
Konfirmation

Helga Ørgaard
Jeppe Jensen

12. maj

kl. 9.00
kl. 11.00

Bededag, konfirmation
Konfirmation

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

13. maj

kl. 9.00
kl. 11.00

Konfirmation
Konfirmation

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

14. maj

kl. 9.00
kl. 11.00

4. søndag e. påske, konfirmation
Konfirmation

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

21. maj

kl. 10.15

5. søndag e. påske

Helga Ørgaard

25. maj

kl. 10.15

Kristi himmelfartsdag

Helga Ørgaard

28. maj

kl. 10.15

6. søndag e. påske

Mads Callesen

4. juni
kl. 10.15
Pinsedag
			
5. juni

kl. 11.00

2. pinsedag

Helga Ørgaard
messingblæser medvirker
pinse i anlægget

