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Du almægtige…
“Vi tror på Gud Fader, den almægtige…”

Den almægtige Gud vælger altså at vise
sig for os i afmagt, i svaghed, i magtesløshed.
Gud har al magt – og så vælger han at
give afkald på den!
Det gør verdens magthavere ikke. Verdens
herskere klamrer sig som oftest til magten.
Hvad er et nyfødt barn og et døende menneske fælles om?
De har det til fælles, at de appellerer til os
om at give kærlighed og nærvær. Forsvarsløse, som de er, kalder de på vores omsorg.
Dette kald har vi frihed til at følge eller lade
være.
Vi tvinges ikke.
Verdens magthavere bruger tvang.
Gud gør noget andet.
Guds magt er sådan, at den arbejder bedst
i svaghed og magtesløshed (2. Korintherbrev
12, 9).

Sådan står der i den trosbekendelse, som næsten altid lyder ved gudstjenester i Folkekirken. Mon ikke ordene skurer i ørerne på
mange af os? Når vi ser os rundt om i verden,
sker der meget, som bare ikke kan være Guds
vilje.
Hvordan kan vi så sige, at Gud er almægtig?
Går vi videre i trosbekendelsen, står der: “Vi
tror på Jesus Kristus, ... født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet,
død og begravet…”
Det er sådan, den almægtige, usynlige Gud
gør sig synlig for verden: som et nyfødt og
hjælpeløst barn og som en døende mand på
et kors.
Hvem er mere afmægtig end et nyfødt
barn og et døende menneske på et kors?

Guds almagt er som en snespurv, alle storme
har vendt sig imod. Sådan skriver forfatte-
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ren Halldor Laxness i en af sine bøger. En
snespurv er en lille fugl på ca. 30-40 gram.
Alligevel blæser den ikke væk – selvom den
står midt ude i en orkan. Her vender snespurven sig mod vindretningen – lige imod
stormen – den bøjer næbbet ned mod jorden,
lægger vingene helt ind til den lille krop,
mens halen stritter i vejret. Når snespurven
står sådan, får stormen ikke tag i den – i stedet kløver den stormen. Fuglen er i læ - selv
midt i en orkan.

Her er vi ude over de erfaringer, vi kender
til nu og her.
I andet Korintherbrev sammenlignes vores jordiske krop med et telt, som vi bor i
nu, men som vi ikke længere skal bruge i
himlen.
Her vil Gud i stedet give mennesker en
evig bolig.
Forstår vi noget af det?
Næppe.
Det forlanges heller ikke.
Hvad enten vi vil det eller ej, så plantes
der et håb i os om, at døden ikke er det sidste, Gud har at sige om os og vores liv.
Hermed ønskes alle en glædelig påske.
H.Ø.

Trosbekendelsen fortæller mere om Kristus,
end at han blev korsfæstet, død og begravet.
Den fortsætter med “opstanden fra de
døde” og ”kødets opstandelse…”

Den apostolske trosbekendelse:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
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Hvem er disse seniorer?
4 gange om året – dvs. hvert kvartal – skulle
der gerne ligge et kirkeblad “Resen Kirke og
Sogn” i din postkasse.
Vi er så fortrolige med, at avisdrenge og
– piger i al slags vejr suser rundt og forsyner
vores postkasser med aviser, måske reklamer
og andet.
Når det drejer sig om kirkebladet i Resen
sogn, har flere måske observeret, at det er
de mere modne årgange, der er på banen på
apostlenes heste, cykel eller sågar på knallert.
Ved nærmere forespørgsel oplever man,
at alle giver udtryk for, at det er en herlig lille
opgave at frekventere kvarterets postkasser,
når man alligevel har lyst til og glæde af lidt
motion og frisk luft.
Men hvem er disse seniorer, og hvad motiverer dem ud over det nævnte?
Det er faktisk medlemmer af Sct. Georgs
Gildet – tidligere spejdere – der de sidste ca.
10 år har været på banen i Resen for at skaffe lidt ekstra midler f.eks. til børne- og ungdomsarbejde, lydavis for blinde og sociale
tiltag for ældre.
Løsningen kan betegnes som win-win for
alle parter, idet menighedsrådets honorering

på kr. 1.000 pr. uddeling således indirekte
tjener et formål, som sognet gerne støtter.
Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i København den 24. april 1933.
Det danske initiativ bredte sig og indgår i
dag i en international bevægelse.
Medlemmerne rekrutteres med baggrund
i alle spejderkategorier, grønne, blå og gule.
Det er således også tilfældet i Skive.
Sct. Georgs Gildet er for både kvinder og
mænd, der sympatiserer med spejderidealerne.
Der lægges bl.a. stor vægt på følgende begreber:
At have respekt for det, der har værdi for
andre.
At gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.
Det vil altid være op til andre at vurdere,
hvorvidt en såkaldt gildebror lever op til idealerne. Uanset ståsted, så må alle bestræbe
sig på at gøre sit bedste i erkendelse af, at
ingen er fuldkommen.
Sct. Georgs Gildet i Skive består af ca. 35
medlemmer, der jævnligt mødes samlet eller
i mindre grupper ofte til kulturelle og oplysende aktiviteter.
Svend Sandfeld

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8. marts 2020
Også i år deltager vi i Resen Sogn i Folkekirkens Nødhjælps
årlige indsamling. Årets indsamling går primært til de mennesker
verden over, som er hårdest ramt af klimaforandringerne.
Vi efterlyser indsamlere, som vil give et par timer i den gode
sags tjeneste. Henvendelse til indsamlingsleder: Svend Sandfeld.
Violvej 159, 7800 Skive. Tlf: 97524912 / 23443907
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Arrangementer i kirke og sognehus i
marts, april og maj 2020
Søndag den 29. marts kl. 14.00
Forårsmøde med besøg af Ivar Brændgaard – Teolog og tidligere
højskoleforstander og direktør for TV Midt Vest. Forårsmødet begynder med en gudstjeneste i kirken og efterfølges af foredrag med
Ivar Brændgaard i Sognehuset: “Værdier, der ikke kan måles eller
vejes eller købes for penge.”
Mere velfærd giver større lykke, sagde den forrige statsminister,
Lars Løkke Rasmussen i en af sine nytårstaler. Og det jager vort samfund efter, og vore unge mennesker piskes ud i et lykke- og rigdomsræs, som giver både
skuffelser og stress. Mange mennesker bliver ulykkelige og modfaldne, når de ikke når
deres drømmes mål, eller når sygdom eller ulykker pludselig slår dem ud af kurs. Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og kan præge vort liv. Og det
er helt gratis værdier, som kan give mening og glæde i tilværelsen. Disse værdier sætter et
andet fortegn for det liv, der skal leves, og de forventninger, der kan stilles.
Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Der øses af et levet livs erfaringer, og der gives billedfortællinger, som
kan huskes bagefter. Og der kredses om livets sidste svære tid, alderdom og sygdom.
Hvorfor skal det slutte sådan? Og hvordan kommer vi igennem livets afslutning?
Foredraget varer en time og brydes op af salmen “Sorrig og glæde de vandre til hobe,”
som synges vers for vers mellem afsnittene i foredraget.

Søndag den 5. april kl. 10.15
Afslutning for Mini-konfirmanderne fra 3.B på Resen Skole.
Minikonfirmanderne indgår i
gudstjenesten. Bagefter har de
sammen med deres familier mulighed for at gå over i sognehuset og få lidt at spise og drikke
og høre om undervisningsforløbet.
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Onsdag den 15. april kl. 19.00

Mandag den 4. maj kl. 19.00

Foredrag i sognehuset v/ professor Johs.
Nørregaard Frandsen. “Da landbolivet
blev en by i provinsen”. Nørregaard
Frandsen, der oprindeligt havde en
landmandsuddannelse, skiftede retning
og blev cand.mag. i Nordisk Litteratur
og senere ansat på Syddansk Universitet. Foredragsholderen fortæller således
levende ud fra egne oplevelser om den
store udvikling fra tiden i 1950-erne,
hvor halvdelen af den danske befolkning
havde tilværelse og udkomme ved landbruget til nutidens mere pluralistiske
samfund.

Foredrag i sognehuset v/ stiftsteolog
Henning Thomsen: “Dietrich Bonhoeffer – liv og konsekvens.” Dietrich Bonhoeffer var ung uniuversitetsteolog, da
Hitler tog magten i 1933.
Han blev et talerør for teologisk og
kirkelig modstand mod nazisternes regime indtil sin henrettelse den 9. april,
1945. Det bemærkelsesværdige ved hans
liv er hans insisteren på hele tiden at formulere, hvad kristendom betyder under
de aktuelle vilkår. Uanset om det er på
universitetet, i kirken eller fængslet.
Det er denne fortælling om et usædvanligt liv og en unik måde at tænke på,
der viderebringes.

Søndag d. 19. april kl. 10.15
Efter gudstjenesten er der den sædvanlige kirkekaffe med rundstykker i sognehuset. Oprindeligt var der annonceret
våbenhuskaffe søndag d. 5. april. Datoen
er ændret pga. sammenfald med afslutning for mini-konfirmander. Indholdet
er ændret efter ønske fra sognet.
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Menighedsrådsvalg 2020 / Orienteringsmøde!
Hvis du har lyst til at være en aktiv del af
livet omkring Resen Kirke og sognelivet
i Resen sogn i øvrigt, skal du stille op til
menighedsrådsvalget.
Menighedsrådet er kirkens ledelse, og
rådet er sammensat af frivillige og ulønnede, som vælges for en periode på fire år
ad gangen.
Menighedsrådet har ansvar for kirkens
økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken, dog ikke præsten. Menighedsrådet spiller dog en central rolle
ved ansættelsen af præster.

Menighedsrådet og præsten har i fællesskab ansvar for at skabe og opretholde
gode rammer for sognets og kirkens liv
og vækst: Gudstjenesten, forkyndelse af
evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver – samt undervisning og kulturelle arrangementer.
Det er også menighedsrådets opgave at
sikre, at kirke, kirkegård, sognehus og
præstegård holdes i en passende stand.

ORIENTERINGSMØDE

OPSTILLINGSMØDE

Der er truffet beslutning i
folketinget om, at der er en ny
fremgangsmåde ved valg af
menighedsråd denne gang.

Tirsdag den
15. september 2020

For at blive valgt til Resen kirkes menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Resen sogn.
Valgbestyrelsen

afholdes der opstillingsmøde,
hvor en eller flere lister af
kandidater til menighedsrådsvalget
sammensættes.

Der skal, ifølge loven, afholdes

orienteringsmøde
anden tirsdag i maj, dvs.

Efterfølgende er der mulighed
for at indlevere flere lister.

tirsdag d. 12. maj 2020
kl. 19.30 i Resen Sognehus,
hvor vi håber på stort
fremmøde.

Ender der med kun at være én
liste, udgør denne listes kandidater
medlemmerne af det nye
menighedsråd.

På dette møde skal det nuværende
menighedsråd desuden o
 rientere om
arbejdet i den foregående periode.
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Sang og musik
i Resen Kirke

Er du vaks med en
symaskine?
Så kunne vi godt bruge hjælp til et par
enkeltstående sy-opgaver i Resen Kirke.
Det drejer sig om 12 helt enkle kapper
til børn, som besøger os gennem
Skoletjenesten og bliver en del af
fortællingen om Josef og hans brødre og/
eller en himmel med stjerner til
babysalmesang og juleafslutninger
for børn.

Skive Musikskoles voksenelever
synger og spiller i Resen kirke

Søndag den 8. marts kl. 14.00
Fri adgang for alle.
Kom og lyt!

Hvis du er interesseret i at hjælpe os,
kan du kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Karoline Rønne for mere
information på telefon 30583535
eller mail karoline@resensogn.dk.
Man kan sagtens være flere om en opgave.

Nyt hold babysalmesang i Resen Kirke
Opstart tirsdag
d. 21. april kl. 10.30
For børn mellem 2 og 10 måneder og deres
forældre. Forløbet strækker sig over 8 gange.
Hver gang vil der være sang i ca. 45 min.
og efterfølgende let forplejning, hvis man
har tid og lyst.
Det er gratis at deltage.
Mens Lene Bisgård er på forældreorlov, er
det Kirke- og kulturmedarbejder Karoline
Rønne, som varetager babysalmesangen.
Tilmelding til hende på
karoline@resensogn.dk.
For mere information: Se Resen Sogns
hjemmeside: www.resensogn.dk.
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December i Resen Kirke
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.

Program for voksenarbejdet.
Marts:
Man. d. 2. kl. 14.30 Mandagscafé. Vi får besøg af Gideonitterne v/Svend Åge Kristensen, Skjern.
Ons. d. 4. kl. 16.30 Fyraftensmøde. “Digitalisering på godt og ondt”
			
v/Michael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF.
Lør. d. 7. kl. 9.30 Kursusdag i Skive missionshus emne: Jobs bog v/Leif Andersen, lektor, cand. teol.
Man. d. 9. kl. 14.30 Mandagscafé “En politibetjents oplevelser” v/Henning Hollesen, Aulum.
Fre. d. 13. kl. 18.00 Fuldt Hus/familieaften - alle aldre. Vi begynder med spisning.
		
kl. 19.00 medvirker konsulent i DFS Hanne Pedersen, Herborg.
Man. d. 16. kl. 14.30 Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen.”
Ons. d. 18. kl. 19.30 Møde v/regionsleder Hilbert Dam, Løsning.
Man. d. 23. kl. 9.30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Fre. d. 27. kl. 19.30 Forårsfest på Soldaterhjemmet. Der er spisning kl. 18.00
			
Tale v/Torben Nord Hansen, leder af Den Blå Viol, Skive.
Man. d. 30. kl. 14.30 Mandagscafé. “Den fortabte søn vender hjem” v/Svend Erik Petersen, Ringkøbing.

April:
Ons. d. 1. kl. 19.30
Man. d. 6. kl. 14.30
Ons. d. 15. kl. 19.30
			
Man. d. 20. kl. 14.30
Ons. d. 22. kl. 17.30
			
Man. d. 27. kl. 9.30

Fællesmøde m/IMU. ”Skabelse eller/og evolution” v/ Karlo Brondbjerg, Herning.
Mandagscafé. Møde v/ Hanne Sohn, Ålborg.
“Opstandelse, himmelfart og genkomst”
v/fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Bibelundervisning v/ Bibelinspirator Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
En aften med tre lektioner afbrudt af spise- og kaffepause.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.

Maj:
Man.
Ons.
Man.
Fre.
Man.
Man.

Mandagscafé. Møde v/ Henrik Jørgensen, Dragstrup.
Møde v/stud. Teol. Daniel Kofod Primdal, Århus.
Mandagscafé. Besøg af Hospice sygeplejerske Marianne Hauge, Skive.
Fuldt Hus/familiemøde/ alle aldre, konsulent i DFS Berit Skødt, Lystrup medvirker.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.

d. 4.
d. 6.
d. 11.
d. 15.
d. 18.
d. 25.

kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 9.30

11

Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk
1. marts
10.15
8. marts	  9.00
15. marts
10.15
22. marts
10.15
29. marts
14.00
		

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Forårsmøde

Helga Ørgaard
Mads Callesen
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Ivar Brændgaard

5. april
10.15
		
9. april
10.15
10. april
10.15
		
12. april
10.15
13. april	  9.00
19. april
10.15
26. april
10.00
		

Palmesøndag
Afslutning for minikonfirmander
Skærtorsdag
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Påskedag
2. påskedag
1. søndag e. påske
2. søndag e. påske
Konfirmation

Karoline Rønne,
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Karsten Jervad

3. maj
10.00
3. søndag e. påske
		 Konfirmation
8. maj
9.00 og 11.00 Bededag, Konfirmation
			
9. maj
9.00 og 11.00 Konfirmation
			
10. maj
9.00 og 11.00 4. søn. e. påske, Konfirmation
17. maj
10.15
5. søndag e. påske
21. maj
10.15
Kristi Himmelfart
24. maj
10.15
6. søndag e. påske
31. maj
10.15
Pinsedag
1. juni
7. juni

11.00
10.15

2. pinsedag i anlægget
Trinitatis søndag

Helga Ørgaard
Jesper Hornstrup
Helga Ørgaard
Birgitte Callesen

Jeppe Jensen
Karoline Rønne,
Helga Ørgaard
Karoline Rønne,
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Knud Erik Nissen
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Kommunens præster
Helga Ørgaard

