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Behold trøjen på
”Tror du så på Gud?”

Modsat beder vist selv den mest stivnakkede ateist instinktivt en bøn, når livet bliver alt for svært.
Derfor giver det mere mening at spørge:
Hvornår tror du på Gud?
Hvad svarer man, når man fortæller det
tre-årige barnebarn, at bedstemor er død, og
barnebarnet spørger, hvor bedstemor så er
nu?
Min erfaring er, at vist kun de færreste
svarer, at nu bliver hun til jord. I reglen ånder de voksne lettet op, når barnet selv svarer: “Bedstemor er i himlen.”
I den situation kan vi ligesom ikke nøjes
med: “Af jord er du kommet, til jord skal du
blive.” (1. Mosebog 3).
Det giver håb, når der tilføjes: “Af jorden
skal du igen opstå.”

Spørgsmålet blev stillet til en teologistuderende, som sammen med andre uddannelsessøgende supplerede sin S.U. ved at gøre rent
på en skole i de tidligere morgentimer.
Spørgerens ansigt udtrykte et skævt, nedladende, overbærende smil, som lod ane, at
det nok ikke stod alt for godt til med teologens forstand, hvis hun nu svarede Ja til
spørgsmålet.
Der er noget trættende ved det spørgsmål.
I hvert fald hvis spørgsmålet stilles uden
åben, nysgerrig interesse.
Der findes næppe et troende menneske,
som ikke ind imellem tvivler. Det er menneskeligt at tvivle og vist ikke særligt menneskeligt ikke at kunne tvivle.
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Det, som børn og voksne svarer hinanden,
når vi står der på kanten af livet, er det mindre sandt, end det vi måtte sige midt i en
almindelig, hektisk hverdag? Eller i en tilbagelænet stund i sofaen?
I den almindelige dagligdag er det lettere at holde troen på afstand, hvis det er det,
som er mest moderne lige nu.
Tro lever i høj grad af vores undren.
Undrer vi os over alt det, som findes?
Eller er vi begyndt at tænke, at selvfølgelig findes det alt sammen?
Mennesker har i årtusinder været religiøse
skabninger.
Tro hører slet og ret med til at være menneske.
Der er meget, mennesker kan fortrænge.
Vi kan eksempelvis fortrænge vores seksualitet eller vores vrede – og altså også vores
religiøsitet.
Den kristne tro lover os ikke et let, nemt
og bekvemt liv uden modgang. I stedet taler
troen om Guds med-gang: Gud går med, når
livet går os imod.
I svære og tunge stunder rækker vi uvilkårligt ud efter Gud.
Tro, er som en god, varm, slidstræk trøje
vi kan tage på, når vi fryser.
Nogle gange kradser trøjen, som f.eks. når
Kristus siger: “Elsk jeres fjender.” Det kan
vi ikke så let efterleve, og kravet føles ubehageligt.
Den tro, vi griber ud efter i svære stunder,
hvad med om vi vedkender os den i den almindelig hverdag?
Så vi her kan tale åbent om tro og skabe
større grad af klarhed over, hvad det er, vi
tror på – eller rettere; hvem det er, vi tror på.
Derfor: Behold trøjen på.
K.R. og H.Ø
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Kirken i en Corona-tid
I disse uger og måneder er alt forandret, og
vi har måttet være og må fortsat være kirke
på en anden måde, end vi plejer.
Mange af vores kerneopgaver finder nye
former, og nye tiltag opstår.
Ikke mindst har vores elektroniske tilstedeværelse fået et ordentligt løft. Nød lærer
som bekendt nøgen kvinde at spinde.
Så på hjemmesiden har man de første
mange søndage under Corona-krisen kunnet
læse en hilsen fra vores egen sognepræst,
Helga Ørgaard. Samme tid og sted er en video-andagt blevet lagt op med en af de fire
præster i Skive- og Resen Kirker som et
alternativ til de gudstjenester, vi i lang tid
ikke kunne mødes om. Bisættelser og barnedåb har vi hele tiden fortsat afholdt – dog
med langt færre pårørende og dåbsgæster
end normalt og med sangark i stedet for salmebøger. En enkelt gang under krisen har vi
afholdt hjemmebarnedåb – En lille og intim
og samtidig stor og fin oplevelse.
Konfirmanderne har vi fjernundervist
med film og billeder, tekster og opgaver pr.
mail. De har arbejdet med centrale lignelser
og Påsken og fået en video med Helga og

Karoline, der fortæller bibelhistorie om Saul,
David og Goliat (For en gangs skyld var der
fuldstændig ro under samtlige 25 minutters
fortælling). Ligeledes har vores mini-konfirmander og babysalmesangsmødre modtaget
videoer fra undertegnede. Mødrene med sange og salmer, musik og fagter. Mini-konfirmanderne med påskefortællingen og en kreativ opgave samt historien om profeten Elisa,
der hjælper den spedalske hærfører Na’aman
til helbredelse i Jordanfloden.
Vores seneste tiltag har været en eksistentiel vandring i sognet langs fjord, skov og
kirkegård, som man havde mulighed for at
gå fra den 26. april til den 12. maj. Turen var
på 3-4 kilometer og havde indlagte poster
med billeder, tekster og spørgsmål til refleksion.
Alt i alt har intet været som det plejer den
seneste tid, men meget er heldigvis sket alligevel. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan
kirkens liv kommer til at forme sig de næste
måneder under krisen, men liv i og omkring
kirken vil der være – om end fortsat på en
anden måde, end vi er vant til.
K.R
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Særlige kunstneriske kvaliteter ved
Resen kirke og Sognehus
Skønt Resen kirke ikke i sin udformning og
størrelse fører sig frem blandt landets største
og mest prangende kirker, så er det dog værd
at bemærke, at vi netop i Resen i og omkring
kirken og sognehuset kan påvise særlige kvaliteter i udsmykning og historie, som vi må
værdsætte og også tillade os at være lidt stolte af:

I dette blad ser vi nærmere på Mogens Jørgensen.
Mogens Jørgensen
(1914-2007)
Oprindelig var Mogens Jørgensen en traditionel figurativ kunstner, men udviklede i
løbet af 1950’erne en nonfigurativ udtryksform og indledte samtidig en række kirkeudsmykninger.
Det allerførste var en loftudsmykning i
Hover kirke ved Vejle, der virkelig fik folk
op af stolene. Fordi udsmykningen var abstrakt, kunne man ikke identificere sig med
den – eller i det mindste genkende bibelske tildragelser, som det var tilfældet med
middelalderlige kalkmalerier. Og det ville
man kunne! Mogens Jørgensen havde altså
i Hover vovet sig ud på en nymodens ikke
tidligere betrådt sti i kirkekunsten. På dette
tidspunkt vakte den form for moderne nonfigurativ udsmykning generelt stor opmærksomhed og absolut ikke udelt begejstring –
slet ikke i kirkelige kredse, hvor man fandt
den slags malplaceret i en mere end 800-årig
middelalderkirke.
Man kan forestille sig en kamp med centrale myndigheder og i lokalområdet. Tilsyneladende lykkedes gennembruddet, der
viste sig kun at være begyndelsen til en lang
række udtryksmåder for Mogens Jørgensen
i form af glasmosaikker, altertavlemalerier, lyskompositioner, flisevægge, vævninger
m.v. både i ind- og udland.
Mogens Jørgensen nævnes sammen med
Sven Havsteen-Mikkelsen som den bedst repræsenterede kunstner i danske kirker.

Vi kan nævne 4 landskendte personer, som
udsmykningsmæssigt og historisk har sat
deres præg på Resen kirke og omgivelserne.
I de næste kirkeblade kunne vi tænke os at
give en kort præsentation af disse kunstnere
mv. enkeltvis:
1) Mogens Jørgensen.
(Glasmosaikruderne i våbenhuset)
2) Sven Havsteen-Mikkelsen
(Altertavlen)
3) Erik Heide
	(Skulpturen “Mødestedet” ved
sognehuset)
4) Christen Dalsgaard
(Familiebegravelser i og ved kirken)
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Da turen cirka 50 år efter kom til Resen
kirke, havde forskrækkelsen over den nonfigurative kirkekunst for længst fortaget sig,
så vi nu uden problemer kunne tilslutte os
Mogens Jørgensens stil. Så i 2000 fik våbenhuset i Resen kirke ved den sidste restaurering de to meget smukke glasmosaikruder
henholdsvis “Morgen” med de solgyldne

farver mod øst med blå nuancer omkring og
“Aften” med det rødlige midterparti omgivet af brungule felter.
Vi har derfor nu heldigvis det livsbekræftende og smukke lysindfald, som møder os i
våbenhuset, når vi træder ind i vores kirke.
S.S.

Nyt om Orienteringsmøde
Orienteringsmødet til menighedsrådsvalget,
der skulle have været afholdt d. 12. maj, blev
på grund af Covid 19 udbruddet, udsat. Det
er nu besluttet, at orienteringsmødet bliver afholdt i Resen Sognehus torsdag d. 20. august
kl. 19.30. Her skal du møde op, hvis du ønsker at vide noget om arbejdet i et menighedsråd og mulighederne for indflydelse på:
• ansættelse af præst.
• hvem skal undervise mit barn i forbindelse med konfirmation og babysalmesang?
• hvilke arrangementer skal der være i sognehuset?
• hvordan skal kirke og kirkegård fremstå?
• hvad skal pengene bruges til?
• og meget mere!

Menighedsrådet er kirkens ledelse, og rådet
er sammensat af frivillige og ulønnede, som
vælges for en periode på fire år ad gangen.
Menighedsrådet og præsten har i fællesskab
ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for sognets og kirkens liv og vækst.
For at blive valgt til Resen kirkes menighedsråd skal du være medlem af folkekirken
og tilhøre Resen sogn.
Der bliver stadigvæk holdt opstillingsmøde
tirsdag d. 15. september 2020. Det rent formelle omkring opstillingsmøde blev nævnt i
sidste nummer af kirkebladet.
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Livet i Resen Kirke – Foredrag før Corona
Lige nu er der ingen
arrangementer i
Resen Sognehus.
Men vi mindes
tidligere foredrag
med glæde og ser
frem til fremtidige
arrangementer.

Sogneudflugt 2020
På grund af den uafklarede situation omkring Corona-krisen,
kan vi ikke p.t. fastlægge årets sogneudflugt.
Dog har vi en forhåbning om, at det kan afklares i løbet af sommeren,
så et program for en evt. udflugt kan
annonceres i næste nummer af kirkebladet.
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Frivillige i Resen Kirke
I Resen Kirke har vi fået frivillige. Og vi har
ikke bare fået en enkelt eller to. Nej, vi har
været så heldige at få hele seks helt fantastiske styks af slagsen, som hjælper i forbindelse med babysalmesang, mini-konfirmand og
sy-projekter. Dem vil vi gerne løbende præsentere i dette og de kommende kirkeblade.
Den første, I skal møde, er Lisbeth Hansen. Hun startede som frivillig i kirken sidste forår og har siden stået for forplejningen
i forbindelse med babysalmesang tirsdag formiddag. Her køber hun ind og retter an med
kaffe, te, saft og vand, kiks, kage, brød, frugt
og grønt og rydder op og vasker op bagefter.
Lisbeth er pensionist med mand, børn og
børnebørn. Hun er mormor til en af sidste
års konfirmander. Og så er hun tidligere dagplejemor og har en helt åbenlys glæde ved at
være sammen med små børn og deres mødre.
Hun giver gerne en hånd med, når der skal
findes tørklæder eller massagebolde eller sæbebobler frem, når rytmeæggene skal pakkes
væk eller der mangler hænder til at vugge en
baby i et lagen eller trøste eller holde eller
underholde.
På den måde er det en stor hjælp at have
Lisbeth som frivillig til babysalmesang. Som
underviser kan man således koncentrere sig
om undervisning, babyer og mødre. Vi skyl-

der Lisbeth en stor tak. Hun er meget værdsat for sin indsats.
Sidder der flere ude i sognet, der på en eller anden måde har lyst til at bidrage til livet i Resen Kirke og sognehus med frivillig
arbejdskraft, skal I endelig henvende jer til
Kirke- og kulturmedarbejde Karoline Rønne – karoline@resensogn.dk – 30 58 35 35.
Så sig til, hvis du har lyst til eksisterende opgaver eller forslag til nye.
KR
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Uddrag fra sognepræstens hilsner under
Corona-krisen
På Anna Anchers billede “Solskin i den blå
stue” hænger der øverst i venstre hjørne et
billede af Jomfru Maria, som kigger ned på
pigen, der sidder på stolen (…) I denne tid
går nogle glip af en fest, en rund fødselsdag,
et møde, et foredrag eller lignende. Det går
nok endda. Andre mister livet eller de mister
deres kære; andre igen mister arbejdet eller
firmaet. Der er stor forskel på blot at gå glip
af noget og så at miste nogen eller noget,
som er af helt afgørende betydning. Må lyset
hjælpe os til at have sans for proportioner.
Den nænsomhed, som er I solskinnet i den
blå stue, må vi lade den få rum og plads vi
vores liv.
Den friske, velgørende fornemmelse, som et
fodbad giver, er ikke forbeholdt mennesker,
som tilsyneladende aldrig hverken fejler eller
svigter. Den ro og den frisked, som fodbadet
giver, den giver Jesus til os, som vover og
lover og svigter. Modet til at være menneske, det er det samme som modet til at være
skyldig. Jesu ord om tilgivelse er en kilde til
glæde og ny frimodighed iblandt os.
….
Ensomhed og lidelse forsvinder ikke automatisk, når vi klager vores nød til Gud. Men
det at råbe til Gud og klage til Gud gør det
anderledes at lide og at være ensom. Gudsforladtheden kan på gådefuld vis blive til
gudsnærvær (…) Lidelsen betyder ikke, at
Gud er borte. Gud går med ind i den.
….

….
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I andagten til langfredag siger en af mine
kollegaer i Skive: “Gud er ikke bundet af tiden. Hjælp os at tro, at du allerede er i den
fremtid, vi frygter. “Gud indhenter os ikke
bagfra. Han går os i møde forfra. Går os i
møde med sin kærlighed til os, med sine opgaver til os, med sin tilgivelse af alt det, der
ikke bliver, som det skulle have været. Hvordan fremtiden end bliver: Gud vil være der
sammen med os.
….

Er vores liv som en sætning, der ikke er fuldført, har Kristus de ord, som vi ikke kan sige
til os selv og som skal siges til os af en anden,
om vi skal kunne høre dem: Siger vi, at vi har
fejlet og svigtet, svarer Kristus: “I er tilgivet.
”Siger vi, at vi ikke er værd at elske, svarer
han: ”I er Guds elskede børn.” Siger vi, at
vi frygter døden, svarer han: “Jeg lever og I
skal leve.” Siger vi, at vi er bange, svarer han:
“Frygt ikke.”
….

Synderens forladelse betyder ikke, at vi lader som om, vi ikke godt kan huske, hvad
der gik galt. Det kan vi godt. Men vi blir’
ikke stående der. Vi forbliver i relationen
med hinanden. I daglig tale hører vi sjældent
nogen sige: “Jeg tilgiver dig.” Det betyder
ikke, at vi ikke møder tilgivelse i det daglige. Det gør vi – igen og igen. Og det viser
sig nok mest af alt ved, at vi betror hinanden
ansvar for væsentlige ting.

Det er svært at sige farvel til verden. Det
kan være ubærligt. Det kan være frygteligt
at miste. Det kan være helt ubærligt at sige
farvel til et højt elsket menneske. Selv det
største evighedshåb befrier os ikke for savnet. Og dog er det en hjælp at leve i tillid
til, at der er en plads til os i Guds hus med
de mange boliger.
….

….
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Vi håber at kunne opstarte et

Nyt hold babysalmesang i Resen Kirke
tirsdag d. 22. september kl. 10.30
Babysalmesang er 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 minutter og efterfølgende
lidt at spise og drikke, hvis man har tid og lyst.
Det er gratis at deltage.
Mens Lene Bisgård er på barselsorlov,
er det Kirke- og kulturmedarbejder Karoline Rønne,
som varetager babysalmesangen.
Tilmelding til hende på kar@resensogn.dk.
For mere information:
Se Resen Sogns hjemmeside: www.resensogn.dk.

Sensommergudstjeneste
søndag d. 6. sep. kl. 14.00
i gårdhaven ved Resen Sognehus.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
med åbning af udstilling med
billeder af Niels Johan Knøss
Pga. Corona-krisen ved vi fortsat ikke, om
vi kan afholde sensommergudstjeneste, men
vi håber på det. Derfor annoncen her. Hold
dig løbende opdateret i dagspressen og på
Resens Kirkes hjemmeside: www.resensogn.dk
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Kan man bygge broer over bål?
I årets sommerkirke skal vi bygge, skabe og synge. Vi skal arbejde med stærke
fortællinger om verdens højeste tårn, en væltet mur og om verdens bedste brobygger. Det gør vi blandt andet ved at lave drama og være kreative.
Derfor får vi brug for save, limpistoler og skruemaskiner. Legoklodser, ispinde
og perler. Vi kan heller ikke klare os uden et klaver, en kirke og et rigtig godt bål.
For måske er den stærkeste bro, den vi bygger mellem hinanden?
Alder: 3.-6.klasse
Hvor: Skive Kirke og Sognegård
Hvornår: 29.juni – 1. juli kl. 9-15 og 2. juli kl. 9-16
Undervisere: Kirke- og kulturmedarbejdere Karoline Rønne og Mette Thybo
Jensen og organist Hanne Sloth Poulsen
Arrangør: Skive Kirke og Resen Kirke
Pris: Gratis
Tilmelding: t il Mette på mette@skivesogn.dk eller 23 67 41 77 eller
Karoline på karoline@resensogn.dk eller 30 58 35 35
Praktisk: Madpakker (man, tir, tor) og praktisk tøj. Vi giver formiddagsfrugt
alle dage og bålmad onsdag

OBS: Vi håber fortsat på at kunne afholde sommerkirke, men ved det endnu ikke.
Hold dig orienteret på Resen Kirkes hjemmeside: www.resensogn.dk
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Gudstjenester i Resen sommer 2020
D. 18. maj gik vi ind i fase 2 af genåbningen
af Danmark.
Vi glæder os meget over, at vi igen kan
holde gudstjenester i kirken. Det sker under
ændrede forhold, så vi fortsat medvirker til
at bekæmpe smitte med corona-virus.
Der må nu ved gudstjenester og kirkelige
handlinger være 36 deltagere i Resen kirke.
De fleste af sommerens gudstjenester vil
være kl. 10.00 med mulighed for dåbsgudstjeneste kl. 11.15.
Gudstjenesterne vil være kortere end ellers og indtil videre uden altergang.
For at man ikke skal gå forgæves, har vi
i menighedsrådet besluttet at bruge tilmel-

ding til gudstjenesterne til og med d. 14.
juni.
Tilmelding kan ske til kirke- og
kulturmedarbejder Karoline Rønne på tlf. nr. 30 58 35 35 tirsdag til
fredag 8.00-16.00.
Er man ikke tilmeldt, men vil gerne i kirke,
kan man gå op til kirken søndag formiddag
og spørge, om der er plads til flere.
Vel mødt 
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Vi følger naturligvis regeringens anvisninger vedrørende Corona situationen, følg med på
www.skiveim.dk om møderne bliver aflyst.
Program for voksenarbejdet.
Juni:
Tir. d. 2. kl. 19.30 Fællesmøde m/IMU. Vi får besøg af “Open Doors,”
			
v/informationsmedarbejder Marie Serner - Pedersen.
Man. d. 8. kl. 14.30 Mandagscafé. Møde v/missionær Heri Elttør, Aulum.
Man. d. 15. kl. 14.30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Man. d. 22. kl. 9.30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Ons. d. 24. kl. 18.30 Sommerfest. Vi griller på terrassen.
		
kl. 19.30 taler missionær Henrik Dideriksen, Skive.
Juli:
Man. d. 6. kl. 14.30 Åbent hus hos Grethe og Jørgen Pedersen, Frederiksdal Allé 35.
August:
Man. d. 10.
Ons. d. 12.
Man. d. 17.
Tir. d. 18.
Man. d. 24.
Man. d. 31.

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

Mandagscafé. Møde v/ Aage Kristensen, Mors.
Tale v/ fhv. missionær Villy Sørensen, Hammel.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Fællesmøde m/IMU. Tale v/ Erik Bach Pedersen, Børkop.
Mandagscafé. Udflugt til Lindegaardens have og Grønhøj museer.
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk
1. juni
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni

9.00
10.15
10.00
10.00
10.00

2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag e. trinitatis
2. søndag e. trinitatis
3. søndag e. trinitatis

Mads Callesen
Natalia Packert Andresen
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

9.00
10.00
10.00
10.15

4. søndag e. trinitatis
5. søndag e. trinitatis
6. søndag e. trinitatis
7. søndag e. trinitatis

Mads Callesen
Helga Ørgaard
Jesper Hornstrup
Mads Callesen

1. august
9. august
15. august
16. august
22. august
23. august
30. august

*
10.00
9.00 og 11.00
9.00 og 11.00
10.00
9.00 og 11.00
10.00

8. søndag e. trinitatis
9. søndag e. trinitatis
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

NN
Helga Ørgaard
Karoline Rønne/Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Jeppe Jensen
Karoline Rønne/Helga Ørgaard
Birgitte Callesen

6. sep.
14.00
		
13. sep.
10.00

13. søndag e. trinitatis Helga Ørgaard
Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave
14. søndag e. trinitatis Helga Ørgaard

* se hjemmesiden eller dagspressen
Til og med 14. juni er der mulighed for tilmelding til gudstjenesterne til kirke- og
kulturmedarbejder Karoline Rønne på 30583535 tirsdag til fredag mellem kl. 8.00 og
16.00. Eller man går hen til kirken på selve dagen og spørger, om der er flere pladser.

