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Kan man blive til en saltstøtte?
Sodoma og Gomorra er navnet på to onde
byer i Der gamle Testamente, som efter overleveringen bliver ødelagt, da Gud lader det
regne med ild og svovl fra himlen. Det er en
meget voldsom historie (og er Gud sådan?),
og man bliver nysgerrig efter at vide, hvad
det er, de går og laver i Sodoma og Gomorra,
der er så ondt, at Gud må jævne byerne med
jorden? Er det seksuelle udskejelser, de gør
sig skyldige i, som eftertiden har yndet at
fortælle? Ellers snyder de?
Svaret er, at de er grusomme mod hinanden. De vil sig selv og kun sig selv. Andre mennesker er kun midler for deres behovsopfyldelse, aldrig mål i sig selv. Og de er
fuldstændig ligeglade med alle henstillinger
ovenfra.
Men én familie slipper ud, da det hele
bryder løs. Det er Lot og hans kone og deres
to døtre. De er anderledes end byens øvrige
beboere, derfor lader Gud dem komme ud
gennem byporten, før ilden begynder at regne ned. Dog, én ting pålægger han dem: De
må ikke se sig tilbage. Uanset hvad de hører
og hvilke lugte, der når dem, må de ikke se
sig tilbage.
På et tidspunkt kan Lots hustru alligevel
ikke lade være – og hvem kan fortænke hende i det? Hun vender sig om. Og i samme nu
forvandles hun til en saltstøtte.

ryggen til fremtiden og blikket stift rettet
mod den fortid, hvor noget gik helt galt,
så stivner man, så forbitres ens liv, så bliver
man – næsten – forvandlet til en saltstøtte.
Og modsat vores tid, hvor vi indbilder os,
at både godt og ondt i vores liv, er noget,
vi selv frembringer ved at gøre det rigtige
eller det forkerte, så vidste de gamle godt,
at ødelæggelse og sammenbrud er noget, der
rammer én udefra. Ingen er sin egen lykkes
smed. For der er så meget, vi ikke er herre
over.
Jeg tror ikke, der findes det menneske, der
ikke på et tidspunkt i sit liv har været fristet
til at gå baglæns og fortabe sig i det ødelagte og forskanse sig i bitterhed over alt det,
der gik galt. Og lykkelig den, der ikke har!
Hvordan man undgår at ende som en saltstøtte, når ild og svovl regner ned over ens
liv, er der ikke en færdig opskrift på. Hvis
der var, ville det være nemt. Men det er altid
hjælpsomt at kende fortællinger om, hvordan man kan have det, når man lever som
dem, der findes i Biblen. Og få fortalt, at
Gud findes og vil os det godt – også de dage,
hvor vi ikke kan tro på Ham.
Anne Røndal,
konstitueret sognepræst i august måned

De var ikke dumme, de gamle. Og de bibelske fortællinger rummer som regel flere lag end det øverste. Således også denne.
– Jeg læser også historien om de onde byer
og kvinden, der blev til en saltstøtte, som en
fortælling om, hvad der sker, hvis man ikke
kan få øjnene fra det ødelagte og sønderbrudte, der ligger bag én. Den fortæller med
dramatisk voldsomhed, at hvis man går med
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Klokken, der oplevede reformationen
og overlevede krige
Man kan forestille sig, at stenene – og sikkert klokken – er kommet ad søvejen, der
var langt at foretrække frem for de opkørte
jordveje, der selvfølgelig også karakteriserede Salling.
Man havde Resen kirkes tårn at pejle efter
som sømærke, når transporten gled ned ad
fjorden. Der var klostre tættere på, – Ørslev
kloster, Grinderslev kloster – men netop det
med søvejen kan udmærket have været en
afgørende faktor for, hvor man skaffede sig
materialer fra.
Netop her i jubilæumsåret for reformationen må det være på sin plads at kaste blikket
på lokale minder fra en svunden tid, hvor det
katolske var altdominerende.
Nu står jeg så her ved den kære gamle,
agtværdige klokke, der ganske vist har bevaret sin stemme, men blev forundt en velfortjent retræte i slutningen af 1970-erne. Man
gribes af en speciel ærbødighed, der frister
til en personificering og samtale med den
gamle klokke.
En indskrift fortæller, at du støbtes af Nicolaus den Ældre, som levede fra midten af
1300-tallet til begyndelsen af 1400-tallet.
Ingen skal tage fejl af stoltheden over stadig at have monopol på øverste stokværk i
det tårn, som ikke giver dig meget efter i alder, skønt andre dele af Resen kirke ved din
ankomst her vel havde 4-500 år på bagen.
Hvis du havde mæle som klang, ville du
kunne berette mangt og meget om folk og
skikke gennem århundreder. Du har overværet – læs overlevet – reformation og krige.
Dine bedeslag, der efter reformationen lader tanken gå til Treenigheden, har du tid-

Resen kirke har 2 klokker. Den ældste, der
er fra begyndelsen af 1400-tallet, hænger i
øverste stokværk. Den yngste fra 1978 i mellemste stokværk i tårnet.
Skønt det er den nyeste, vi normalt hører, så handler det her om den gamle klokke,
som i 1632 blev købt fra Dueholm kloster
på Mors.
Efter reformationen var det almindeligt,
at der blev solgt ud af inventar m.v. fra de
nedlagte klostre. Adskillige bygninger blev
nedbrudt og materialet afhændet til andre
formål.
Resen kirke har også nydt godt af andre
effekter fra Dueholm kloster, idet kirkeskibet mod syd i 1639 blev skalmuret med
munkesten fra dette kloster.
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ligere markeret som en påmindelse om tidebønnens afslutning med Ave Maria.
Du er trofast og uden protest gået i samspil med den gængse tidsånd og dermed skiftende tiders forventninger til gudstjenestens
samling og andagt.
Ved held eller tilfældigheder har du undgået menneskers ubændige trang til at bekrige hinanden med kanoner og kugler. Under
15-1600-tallets krige beordredes af selveste
majestæten adskillige klokker afleveret til
støbning af kanonrør og kugler.
Lidt betænksomhed var der dog til stede
i 1520-erne, hvor følgende indsamlingsprincip var gældende: Hvis der kun var 1 klokke
i kirke eller kloster, blev den normalt skånet.
Ved 2 klokker afleveredes den største. Ved 3
klokker afleveredes den største og den mindste. Flere end halvdelen af landets kirker afleverede en klokke – sikkert i stor protest –
men i almuens autoritetstro respekt.
Du gamle Resen-klokke må være skånet
ud fra et af ovenstående kriterier. Tak på dine
og vore vegne!

Som optakt til højtiderne husker jeg Fars
ærbødige påmindelse om at lytte ekstra efter: “Hør, nu er det den gamle klokke, der
kimer”!
Nu hviler den gamle klokke også her i Resen i det daglige. Men vi vil værne om den og
glædes over, at den stadig lader sig beundre
og hilses af skiftende minier og konfirmander
som en tilbagevendende oplevelse ved besøg
i tårnet som led i konfirmationsforberedelsen.
Det er godt, at glæden og forundringen
over de historiske værdier videregives i generationer.
Vi må værne om vores gamle kirke, med
hvad den rummer af klenodier.
Svend Sandfeld

Søndag den 3. september
kl. 14.00

Sensommergudstjeneste
i sognehusets gårdhave.
Kirkekaffe og åbning af udstilling
i sognehuset af Erik Storgaard.

Heldigvis er mange med dig bevaret. Eksempelvis findes landets ældste kirkeklokke fra
første halvdel af 1100-tallet i Smollerup syd
for Skive.
Hedeby-klokken fra 900-tallet findes jo i
dag syd for grænsen.
I min barndomskirke findes også en “pensioneret” klokke fra 1483.
På samme måde som i Resen fandtes en afløser i 1900-tallet.
Kirkeklokkens klang har altid betydet
utrolig meget for mig. Vi boede tæt på kirken, så for mit indre øre har jeg endnu klangen og ikke mindst lyden af fuglesværmen,
der lettede med fuld musik fra kirkens tag
ved den pludselige aftenringning. Jeg ser for
mig tårnets silhuet i aftenhimlens rødlige
skær mod vest.
5

Babysalmesang
i Skive Kirke
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Tirsdag d. 5. september 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 glæder sig til at møde børn og forældre
og til at opleve det musikalske samvær.
Efter babysalmesang i kirken går vi over
i Sognegården til en kop kaffe og hyggeligt
samvær.
Tilmelding: td@km.dk tlf. 30248422

Sogneudflugt 2017
Årets sogneudflugt går til Vestervig Kirke
og Nationalpark Thy.

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

LUTHERS KÄTHE
Skuespil om reformationen

Vi skal se Vestervig Kirke, og have en rundvisning i Nationalpark Thy.
Kaffen indtager vi på et passende tidspunkt.

Opføres i Resen kirke

torsdag den 23. november 2017
kl. 19.30.

Forventet hjemkomst ca. 18.15.

Skuespiller: Merete Arnstrøm
Instruktion: Mogens Pedersen
Manuskript: Simone Isabel Nørgaard

Pris pr. deltager kr. 100.00
Tilmelding til
Carl Aage Rabjerg tlf. 97524030
eller Birthe Nielsen tlf. 22334532
senest den 29. august.

Alle er velkomne, gratis adgang.
Arrangør: Egeris, Skive og Resen sogne
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Reformationen

– en duel på ord i Skive sognegård
Reformationen
Torsdag 9. november kl. 19.30
- en duel på ord i Skive
sognegård
VOK
– Viden Om Kristendom
Torsdag 9. november kl. 19:30
Vi har hørt, der skete store ting på reformationstiden – hverken Danmark eller Europa eller kirken var
VOK – Viden Om Kristendom

det samme bagefter. Men hvad var det dog, der skete? Ja, hvorfor ikke spørge dem, der oplevede det

selv?
har skete
derforstore
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har VOK
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en katolsk
biskop
af den gamle skole, Jens Andersen Beldenak (ukendt fødeår)
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• en reform-katolik, Poul Helgesen (født ca. 1485)
• de to får
lutherske
Hans Tausen
(født
og Peder Palladius
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sin sagrebeller,
for, thi duellen
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de 1494)
fire kamphaner
kan kun (født
blive1503)
hård. For dem alle var
en ordstyrer
1985)
det •en hjertesag,
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reformationen
gjorde kirken og menneskene – men enige var de ikke. Kom og hør!

De inviterede gæster kan have en ydre lighed med Claus Olsen, Morten Rydal, Mads Callesen, Asger

Ordstyreren får sin sag for, thi duellen mellem de fire kamphaner kan kun blive hård. For dem alle var det
Staugaard Nielsen og Anne Christine Benner (sognepræster på Skive-egnen og i Himmerland)
en hjertesag, hvad reformationen gjorde kirken og menneskene – men enige var de ikke. Kom og hør!
De inviterede gæster kan have en ydre lighed med Claus Olsen, Morten Rydal, Mads Callesen, Asger
Staugaard Nielsen og VOK
Anne Christine
Benner
(sognepræster på Skive-egnen og i Himmerland)
– 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 og plads til at undres,
– fri entré.
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Foto: Susanne Jensen, Lem

De inviterede gæster kan have en ydre lighed med Claus Olsen, Morten Rydal, Mads Callesen, Asger
De inviterede gæster kan have en ydre lighed med Claus Olsen, Morten Rydal, Mads Callesen, Asger
Staugaard NielsenStaugaard
og Anne Christine
Benner (sognepræster på Skive-egnen og i Himmerland)
Nielsen og Anne Christine Benner (sognepræster på Skive-egnen og i Himmerland)

Menighedsrådets arrangementer i kirke og sognehus
Søndag den 3. september kl. 14.00

Oplægget danner baggrund for en samtale
Holdes sensommergudstjeneste i sognehusets mellem deltagerne og Ida Götke, der i øvrig
gårdhave.
bor i Skive og er medlem af menighedsrådet
Efter gudstjenesten og kirkekaffe åbnes en ved Skive sogn.
ny udstilling i sognehuset af Erik Storgaard.
Se omtalen andetsteds i bladet.
Tirsdag den 5. september kl. 12.30
går året sogneudflugt til Vestervig kirke og
Nationalpark Thy.
Se omtalen andetsteds i bladet.

Onsdag den 11. oktober kl. 19.30
er der foredrag ved Mogens Blume Schmidt
om Nelson Mandela.
Foredragsholderen er oprindelig uddannet
som cand.merc. fra Handelshøjskolen med efterfølgende lederjobs i det private erhvervsliv.
Interessen for kultur og samfundsforhold
har bl.a. udmøntet sig i foredragsvirksomhed
og artikler.
Som pensionist har han fordybet sig i udvalgte emner, herunder markante personligheder – i dette tilfælde Nelson Mandela, der
tilbragte 27 år i fængsel på Robben Island
med løsladelse 1990. Mandela modtog 1993
Nobels Fredspris sammen med præsident de
Klerk. I 1994 blev Mandela Sydafrikas præsident. Foredraget er suppleret med billeder.

Onsdag den 13. september kl. 19.30
Mødet med medmennesket og troens
plads i det moderne sundhedsvæsen.
I sognehuset får vi denne aften besøg af sundhedsfaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest og det nye hospital i Gødstrup.
Ida vil i sit oplæg give en status over vores
sundhedsvæsen i Region Midtjylland og
udviklingsperspektiverne. Derudover vil
der blive sat fokus på spørgsmålet: Hvilken
“plads” er der for at imødekomme menneskers religiøse og eksistentielle behov i det
moderne sundhedsvæsen?
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Onsdag den 25. oktober kl. 17.30
er der familieaften i kirke og sognehus.
Efter gudstjenesten i kirken er der pizza i
sognehuset.

Onsdag den 8. november kl. 19.30
får vi i sognehuset besøg af Skive kommunes
kultur- og fritidschef Kent Sørensen, der vil
fortælle om kommunens kultur og fritidspolitik og lægge op til en samtale om ønsker og
visioner i denne forbindelse.
Kent har i en årrække været Skive kommunes ungdomsskoleinspektør med kontor
på Tambohus.
I dag er virkefeltet ikke udelukkende ungeområdet, men kulturpolitikken i sin fulde
bredde.

Torsdag den 23. november kl. 19.30
i Resen kirke
“Luthers Käthe” – et skuespil om reformationen arrangeret i fællesskab af Egeris, Skive
og Resen sogne.
Dette er historien om en ung kvinde, der
som ganske ung nonne modigt begiver sig
ud i en ukendt verden og vokser med de
krav, hun møder som Luthers hustru, som
mor og ikke mindst som den, der styrer hus
og husholdning, der giver økonomiske udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen hvem som helst, men en smuk, begavet
kvinde, der med opfindsomhed og styrke står
for det Lutherske hus. At se reformationen
og Martin Luther gennem en kvindes øjne
er det bærende i monologen, der også lader
ane, hvilken vidtrækkende betydning reformationen fik tværs over landegrænser over
århundreder og ind i vor tid.
(Se også annonce andetsteds i bladet).

Onsdag den 22. november kl. 19.30.
PILGRIMSVANDRING – EL CAMINO.
Bente Hansesgaard fortæller om sin 3 ugers
vandring tværs gennem Nordspanien i efteråret 2014 – på egen hånd, 500 km til fods
med rygsæk.
“Jeg havde en flybillet til udrejsen og
hjemrejsen, derudover vidste jeg ikke, hvor
jeg skulle sove eller spise, eller hvilke mennesker jeg ville møde. Bliv inspireret! Måske
er det dig, der tager af sted engang”.
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PREP
Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREPkurset arbejder man kun med sin partner og
behøver ikke indvie andre i ens private forhold. PREP-kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i mange lande.

PREP er for par i alle aldre og livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold. Som nyetableret par kan man få inspiration til at skabe
gode kommunikationsvaner. Par, der har levet
sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde
dårlige mønstre eller få inspiration til at udvikle
det gode i deres forhold.

Læs mere på kirkernes hjemmesider

Sted Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.
Tid Lørdag d. 23. september kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 14. oktober kl. 9.00 - 17.00.
Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning begge dage.
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl, mobil: 20 25 96 33
mail: ole.dahl.skive@gmail.com

Arrangeres af Skive, Resen og Egeris sogne

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
Mattias Stølen Due, leder af Center for Familieudvikling
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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.

September
Man. d. 4. kl. 14.30.
“Vejen ind i Bibelen” Joh. 15.
Tir.d. 5 – tor. d. 7.
Timeout på Kildeborg.
Det er lejr for kvinder, se program
på www.skiveim.dk
Man. d. 11. kl. 14.30.
Mandagscafé v/Fritidsforkynder
Richardt Hove Nielsen, Vang.
Ons. d. 13. kl. 19.30.
Indre Missions Fødselsdagsfest, hvor
Sognepræst Orla Villekjær, Sdr.
Felding taler. På klarinet medvirker
økonomichef Jørgen Bach, Viborg
Man. d. 18. kl. 14.30.
Café. Tema: “Ensomhed” v/Dagmar
Møller, Skive.
Fre. d. 22. kl. 18.00.
“Fuldt Hus” Et arrangement for alle
aldersgrupper. Vi begynder med
spisning. Der er ingen tilmelding!
Kl 19,00 taler ungdomskonsulent
Filip Torp Kildeholm. Specielt
program for børn.

Ons. d. 4. kl. 19.30.
Temaundervisning i Skive. Bibelforedrag ved missionær Poul Erik
Hansen, Farsø
Man. d. 9. kl. 14.30.
Mandagscafé. v. Missionær Preben
Sørensen, Viborg.
Ons. d. 11. kl. 19.30
Missionshusets Årsfest. Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen,
Fredericia taler. Solosang ved Louise
Frøkjær Carstens, Viborg.
Man. d. 16. kl. 14.30.
Mandagscafé Tema: “Krigsveteraner” v/sognepræst Jesper Hornstrup,
Skive.
Ons. d. 18. kl. 19.30.
Vi viser Lutherfilmen i anledning af
500 års jubilæet. Spilletid 2 timer.
Man. d. 23. kl. 14.30.
Mandagscafé “Vejen ind i Bibelen”
Joh. 17.
Ons. d. 25. kl. 19.30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

Man. d. 25 kl. 9.30.
Mandagscafé med andagt.

Man. d. 30. kl. 9.30.
Café med andagt.

Ons. d. 27. kl. 19.30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

November
Fre. d. 3. kl. 18.00.
“Fuldt Hus” – alle mand af hus. Vi
begynder med fællesspisning. Der
er ingen tilmelding. Kl. 19,00 taler
cand. teol. Robert Thun Svendsen,
Brande. Specielt program for børn.

Fre. d. 29. kl. 19.30.
Høstfest på Soldaterhjemmet.
Landsformanden for KFUMs Soldatermission pastor Jesper Hornstrup,
Skive taler. Kaffe og lotteri.
Oktober
Man. d. 2. kl. 14.30.
Mandagscaféen “Vejen ind i
Bibelen” Joh. 16
Tir. d. 3. kl. 19.00.
Temaundervisning i Skive. Guds
tjeneste i Vor Frue Kirke ved
sognepræst Kristian Bork Sørensen,
Aarhus. Skriftemål, altergang. Bagefter bibelforedrag i Missionshuset.

Man. d.6. kl. 14.30.
Mandagscafé. Pastor Ove Mølgaard,
Skive, taler
Tir. d. 7. ons. d. 8. tor. d. 9.
kl. 19.30.
Kredsens Efterårsmøder i Durup
Missionshus. Missionær Knud
Dalsgaard Hansen, Århus taler.
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Man. d. 13. kl. 14.30.
Mandagscafé “Vejen ind i Bibelen”
Joh. 18.
Ons. d. 15. kl. 19.30.
Luthers betydning for vor kirke,
hans teologi og bekendelsesskrifter.
Professor på MF, teol. Dr. Asger
Chr. Højlund underviser
Man. d. 20. kl. 14.30.
Mandagscafé. Tema: Verdens
forfulgte kristne og Åbne Døre. v/
Knud E. Palmelund, Vonge.
Ons. d. 22. kl. 19.30.
Sømandsmissionens festaften.
Sømandsmissionær Jørgen Knudsen,
Mårslet taler og fortæller fra arbejdet. Lotteri.
Man. d. 27. kl. 9.30.
Café med andagt.
Ons. d. 29. kl. 19.30.
Bibelkredsene samles i hjemmene.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
3. september

kl. 14.00	12. søndag e. trinitatis
Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave

10. september kl. 9.00

13. søndag e. trinitatis

Morten Rydal

17. september kl. 10.15 14. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

24. september kl. 10.15	15.søndag e. trinitatis
Høstgudstjeneste

Helga Ørgaard

1. oktober

kl. 10.15 16. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

8. oktober

kl. 10.15 17. søndag e. trinitatis	Natalia Packert
Andresen

15. oktober

kl. 10.15 18. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

22. oktober

kl. 10.15 19. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

25. oktober

kl. 17.30 Familieaften

Helga Ørgaard

29. oktober

kl. 10.15 20. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

5. november

kl. 10.15 Alle Helgen

Helga Ørgaard

12. november kl. 10.15 21. søndag e. trinitatis

Jesper Hornstrup

19. november kl. 10.15 22. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

26. november kl. 10.15 Sidste søndag i kirkeåret Helga Ørgaard

