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Altså – de kalendere!
Første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Ca. en måned senere begynder et nyt
kalenderår. Og i tiden op mod d. 1. januar
vrimler det med kalendere. Forskellige firmaer nærmest overøser os med disse. Det er
umuligt at finde plads til dem alle, så nogle
ryger direkte i papirkurven.
Et år har 52 uger á 7 dage. Syv-dagesugen har vi fra den første af de to skabelsesberetninger i Første Mosebog. Her fortælles,
at Gud skabte jorden på seks dage og på den
syvende dag hvilede han. Altså først arbejde og
derefter hvile. Sådan er det i Det gamle Testamente. Her er det ugens sidste dag, som er
hviledagen, denne kaldes her sabbat; hos os
er denne dag lørdag.
Springer vi frem til Det nye Testamente,
hører vi, at Jesu opstandelse sker på den første dag i ugen. Den første dag i ugen er søndag og fordi Jesu opstandelse fandt sted på
denne dag, blev søndag hvile- og helligdag
i de kristne kirker. Her er den første dag i
ugen altså ikke til arbejde; den er til hvile.
Det betyder, at i Det nye Testamente begynder vi i hvilen og først derefter kommer arbejdet. Her hedder det: Først hvile og derefter
arbejde.
Dette er en helt anderledes måde at tænke på: hvilen kommer først og er en forudsætning for arbejdet. Hvilen er ikke blot en
belønning for arbejdet; den er en kilde til
kræfter, inspiration og omtanke.
I alle de kalendere, som det vrimler med
omkring årsskiftet, er årets uger nummererede. Og her står mandag som den første dag
i ugen: nogen vil sige, at det da kan være lige
meget, hvilken dag, der nummereres som
ugens begyndelse, men det har rent faktisk
stor indflydelse på vores tankegang.

Når vi lader mandag være den første dag
i ugen, er vi i denne sammenhæng tilbage
i den gammeltestamentlige tankegang om,
at arbejde kommer før hvile. Igen får hvilen
karakter af en slags belønning, når vi er udmattede. Hvorimod Det nye Testamente vil
have os til at se hvilen som det første - som en
forudsætning for at kunne yde og gøre noget.
Altså – alle disse kalendere, som trækker
os tilbage til en gammeltestamentlig tankegang!
Set med nytestamentlige øjne er – som
nævnt– søndag den første dag i ugen. Denne
dag er hvile- og helligdagen, hvor alt har sit
udspring. Og denne dag skal holdes i hævd,
så vi ikke glemmer hvilens betydning vi vores liv.
Mellem alle decembers arrangementer og
i den travle tid, som de fleste af os, gør julen
til, skal der blive tid til hvile.
Med håb om et 2019, hvor hvile- og helligdage må blive en kilde til inspiration og
nye kræfter, ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
H.Ø.

Vinterdag ved Resen strand
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Det fælles måltid – en buffet
Fra magasinet “Bibelen og Verden” nr. 3, 2018
DET ER IKKE noget nyt, at mad giver anledning til strid. Tag bare måltiderne i de første
kristne menigheder. At dømme efter Paulus’
breve kæmpes der lige så lidenskabelig om maden der som ved moderne middagsborde. Paulus
må ligefrem opfordre folk til hverken at dømme
eller foragte den, der spiser eller den, der ikke
spiser. Guds rige har – siger Paulus – ikke noget med mad og drikke at gøre, men handler om
»retfærdighed, fred og glæde i helligånden«.
Mad er med andre ord ikke religion.
Men måltiderne er et stort spørgsmål for
de første kristne, hvor kristne med jødisk og
græsk-romersk baggrund så helt forskelligt på
spiseregler og på, om man fx måtte spise kød fra
den romerske offerkult. Paulus er klar, når det
gælder principperne: Der er intet, som er urent i
sig selv, og hvad enten folk i menigheden i Rom
spiser eller ikke spiser, så gør de det for Gud.
I praksis er han pragmatisk og opfordrer fx de
kristne til ikke at spise kød og drikke vin, hvis
nogen tager anstød af det. For den rene er alting
rent, ja – men man skal tage hensyn til de mennesker, der ikke har forstået, at de kristnes Gud
er ligeglad med regler om rent og urent. Og hvis
nogen faktisk er overbevist om, at noget er urent,
så skal de ikke spise imod det, de tror på, hvis de
vil bevare deres salighed, som Paulus udtrykker
det.
Paulus’ overvejelser er både realistiske og
pragmatiske og fulde af omsorg for fællesskabet. Hans overvejelser har næppe gjort en ende
på madkrigen i Rom – de besindige argumenter
frem og tilbage ville formentlig også lide skibbrud i den moderne kamp om måltidet. Forhindringerne for det fælles måltid, dem forstår vi
kun alt for godt i dag, hvor truslen er den evige
buffet – eller hver mand sin madpakke.
Men ønsket om det fælles måltid? Det deler vi
forhåbentlig stadig. Hvis vi opgiver det, mister
vi meget mere end det daglige brød.

Af Birgitte Stoklund Larsen,
generalsekretær i Bibel
selskabet

EN GANG OM ÅRET mødes vi på vores vej
og spiser sammen. Der er fælles grill, og folk tager retter med til den fælles buffet. Således også
denne sensommer. Mens vi glædede os over, hvor
dejlig naboens mad var, kom vi til at tale om,
hvor svært det efterhånden var at spise sammen.
En genbo var særlig hårdt ramt. Familien
talte et par hardcore vegetarer, en palæo-spiser
og en tante, der kun indtog nogle særlige små,
hårde boller. Familien havde også sin andel af
mennesker med diverse madallergier og-intolerancer, og selv kæmpede fortælleren med et for
højt kolesteroltal og havde omlagt sin kost af
helbredsmæssige grunde. Vi grinede ad de malende beskrivelser af middagene i familien, hvor
hver sad med hver sin særlige diæt. En parodi på
et fælles måltid, mente genboen selv. Vi var helt
enige, og så havde vi endda ikke nævnt almindelig kræsenhed eller talt om religiøse spiseregler,
som endnu ikke havde holdt sit indtog i den pågældende familie.
Eller også er det netop en form for religiøse
spiseregler, der har taget over i denne tid? I hvert
fald er vores forhold til mad blevet religiøst. Særlige diæter går ofte hånd i hånd med ihærdige
omvendelsesforsøg, som det må gøre, når man
spiser i en højere sags tjeneste. Rødt kød virker
som en rød klud for en klimabevidst spiser, der
velvilligt deler fakta om klimabelastningen ved
et bredt udvalg af fødevarer. Frikadellekrigen har
vi parkeret i kommunen, men også andre tendenser sætter skel ved middagsbordene. En spritny
undersøgelse viser, at 20% af unge mellem 15 og
35 år nu spiser overvejende vegetarisk.
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Arrangementer i kirke og sognehus
i december 2018, januar og februar 2019
Søndag den 2. december kl. 10.15
Lejlighedskor ved gudstjenesten under ledelse af Lene Bisgård. Kirkekaffe.

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30
Foredrag i sognehuset v/ Helge Stavnsbjerg.
“Wolhardt Madsen og udviklingen i Skive
i den aktuelle periode”. Foredraget bygger
på Helge Stavnsbjergs bog: “Wolhardt – det
moderne Skives grundlægger”.

Torsdag den 6. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i sognehuset v/ Anna-
Lise Bach “Jeg glæder mig i denne tid”.
Anna- Lise deler ud af erindringer fra barndommens jul. Vi synger adventssange.

Onsdag den 12. december kl. 19.30
Syng julen ind i kirke og sognehus.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og
åbning af billedudstilling af Lilli Eriksen.

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i sognehuset v/ Ruth
Dein, der genfortæller “En dødsnat” af Marie
Bregendahl og beretter om Marie Bregendahl og hendes liv med Jeppe Åkjær.

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.30

Onsdag den 20. februar kl. 19.30

Familiegudstjeneste med efterfølgende pizza
og samvær i sognehuset.

Vinter-fællessang fra Højskolesangbogen v/
Lene Bisgård i sognehuset.

Søndag den 13. januar 2019 kl. 10.15
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Billedudstilling af Lilli Eriksen

Lappeporten,
Lappeporten,
AbiskoAbisko

Lilli Eriksen skriver: Tegning og maling, både akvarel, olie og
akryl, har gennem årene givet mig mange glæder. I mit arbejdsliv
har jeg således fulgt tegne- og akvarelkurser hos Jane Blichfeldt
i Humlebæk. I de senere år har jeg i mit otium Billedkunst
mere målrettet
fulgt kurser i maling med olie og akryl, blandtLilli
andet
ChristiElisehos
Eriksen
ne Kjeldsmark på Sønderbygård Maleskole Malegruppen
ved Vinderup,
Århus
”Fokus”
i Skive
Maleriophæng
Kunstakademi hos Annette Fausø, og senest torbenlilli@webspeed.dk
Jørgen Mikael Andersen, Ranum Kunstskole. Som mit ophæng
gerne
vise,
40 33
38 94 skulle
/ MobilePay
har det givet både inspiration og varierede teknikker. Jeg prøver
med lidt af hvert, men er primært glad
for natur og for farver – skønheden hos
fugle og i blomster, kraften i det nordiske landskab. Med basis i det naturalistiske tilstræber jeg en dynamisk og
ekspressiv, magisk realisme.
Resen Sognegård
Vinter 2019

VINTERFÆLLESSANG
onsdag den 20. februar kl. 19.30
i sognehuset
Som det fremgår af planen
er der fællessang fra Højskolesangbogen
under ledelse af organist Lene Bisgård.
Der vil være særlig fokus på
de flotte vintersange.
Der bliver rig lejlighed til at bidrage
med egne sangønsker.

Babysalmesang i Resen Kirke
Tirsdag den 15. januar kl. 9.30
forventes et nyt hold babysalmesang
startet.

Ved gudstjenesten

1. søndag i advent

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.

søndag den 2. december kl 10.15
medvirker kirkens ungdomskor
samt 3 lokale elever fra musik
skolen på violin og klarinet
i gudstjenesten.

Tilmelding: resenorganist@hotmail.com
Tlf. 2344 4009
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OBS!NYT KURSUS

JANUAR 2019
PREP
Kommunikationskursus for par
Vitaminer til parforholdet
Tilbud til alle interesserede, uanset hvor I bor!
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At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort ønske for de fleste. På et
PREP parkursus kan I hente inspiration til,
hvordan I giver kærligheden gode vækstbetingelser i en travl hverdag. Forelskelsen
kom af sig selv. Men kærligheden skal holdes ved lige.
Hvad er PREP?

Hvorfor tage et PREP-kursus?

PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om
gruppearbejde eller traditionel parterapi.
På PREP-kurset 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.

 Fordi man kan lære at kommunikere på

en hensigtsmæssig måde.
 Fordi børn har stor glæde af, at man som

forældre afsætter tid til at pleje og udvikle parforholdet.
 Fordi kærlighed er en foranderlig størrel-

se, der kan vokse og trives, når man arbejder med den i fællesskab.

PREP står for Prevention and Relationship
Enhancement Program.

Hvem er PREP for?
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 kommunikationsmønstre eller få inspiration til at videreudvikle det gode i deres forhold.

På dansk kalder vi det Praktiske Redskaber
til et Engageret Parforhold.

På kurset gives praktiske redskaber og viden
om, hvad der fremmer gode relationer. På
arbejdet og i mange andre sammenhænge
er det naturligt at få ny viden og lære nye
færdigheder. Det er også vigtigt, når det
gælder parforhold og familieliv.
PREP er udviklet på baggrund af mere end
30 års forskning ved universitet i Denver,
USA. Kurset har en dokumenteret god effekt.

En gave til parforholdet er en gave til børnene.
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Kursusemner


Kærlighed og forelskelse



Venskab og glæde



Forventninger



Seksualitet og intimitet



Kommunikation



Værdier



De fire faresignaler



Problemløsning



Tilgivelse



Engagement og forpligtelse

Undervisningen forløber som
oplæg og samtaler med din
partner krydret med videoklip
og forskellige øvelser.

Man deler kun personligt stof med sin partner.
Der er ikke gruppearbejde på kurset.
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Kursusledere

Billeder venligst udlånt af Center for Familieudvikling

Charlotte Møller Laursen , Videbæk
Charlotte er uddannet tekniker. Har taget certifikatkurset Sjælesorg og familierådgivning.
Certificeret PREP instruktør.

Tilmelding og spørgsmål til
Formand for styregruppen Ole Dahl
mobil: 20 25 96 33
mail : ole.dahl.skive@gmail.com
Styregruppe: Ole Dahl,
Natalia Packert Andresen,
Frede Hansen,
Mia Bergmann Poulsen
og Birgitte Refshauge Kjær
Tilmelding senest 15. december 2018

Steen Møller Laursen, Videbæk

Arrangeres af Skive, Resen
og Egeris sogne

Steen er uddannet ingeniør og leder indenfor det
tekniske område. Har taget certifikatkurset
Sjælesorg og familierådgivning.
Certificeret PREP instruktør.

Sted Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.
Tid

Lørdag d. 12. januar 2019 kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 19. januar 2019 kl. 9.00 - 17.00.

Pris

800 kr. pr. par, inkl. formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe begge dage.

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
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Program for voksenarbejdet.
December:
Man. d. 3. kl. 9.30
Tir. d. 4. kl. 19.30
			
Man. d. 10.		
Ons. d. 12. kl. 19.30
			
Fre. d. 28. kl. 19.00
			

Café med andagt.
Adventsfest. Kollegieleder på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing
Erik Kloster taler.
Mandagscafé. Pastor Ove Mølgaard, Skive taler.
“De ni læsninger” i Skive Kirke. Sognepræst Jesper Hornstrup og kirkens to kor
og organister medvirker. Efterfølgende kaffe i missionshuset.
Julefest for alle aldre, med julesange omkring træet.
Kort tale v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

Januar:
Fre. d. 4. kl. 18.00
Nytårsfest med fællesspisning. kl. 19.00 taler Missionær Villy Sørensen, Hammel.
Ma. d. 7. – fre. d. 11. kl. 19.30. Evangelisk Alliances Bedeuge.
			
Mandag - torsdag i missionshuset. Fredag i et privat hjem.
Man. d.14. kl. 14.30
Mandagscafé. Taler: Søren Skovenborg, Ans.
Ons. d.16. kl. 19.30
Sognepræst Jesper Hornstrup, Skive taler
Man. d. 21. kl. 14.30
Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Tor. d. 24. kl. 19.30
Møde i Skive Sognegård sammen med menighedsrådet. Åbne Døres nye
			
generalsekretær René Brocelius taler og fortæller om forfulgte kristne
Lør. d. 26. kl. 13.30
Kvindedag i Skive. Organist Inger Kamstrup, Holstebro taler over
			
“Et lyst sind” og “Sorrig og glæde de vandre til hobe”.
Man. d. 28. kl. 9.30
Café med andagt.
Februar:
Man. d. 4.
Tir. d. 5.
Man. d. 11.
Man. d. 18.
Ons. d. 20.

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

Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. v/Henrik Dideriksen.
Fællesmøde m/IMU. Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg taler.
Mandagscafé v/ Aage Kristensen, Mors.
Cafe med andagt.
Generalforsamling Vi begynder med fællesspisning kl. 18,30

Møderække:
Man. d. 25. kl. 19.30
taler missionær Søren Grysbæk, Horsens.
Tir. d. 26. kl. 19.30
taler missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.
Ons. d. 27. kl. 19.30 	Lovsangsgudstjeneste med skriftemål og altergang i Vor Frue Kirke.
Sognepræst Simon Møller Olesen, Borris prædiker.
Tor. d. 28. kl. 19.30
taler fritidsforkynder Erik Markussen Videbæk.
Marts:
Fre. d. 1.

kl. 19.30

taler fritidsforkynder Erik Markussen Videbæk.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www. resensogn.dk
2. december

kl. 10.15

1. søndag i advent

Helga Ørgaard

9. december

kl. 10.15

2. søndag i advent

Helga Ørgaard

12. december
kl. 19.30
		

Syng julen ind i kirke
og sognehus

Helga Ørgaard

16. december

kl. 10.15

3. søndag i advent

Knud Erik Nissen

23. december

kl. 10.15

4. søndag i advent

Jesper Hornstrup

24. december

kl. 13.30-14.45-16.00 juleaften

Helga Ørgaard

25. december

kl. 11.00

Helga Ørgaard

juledag

26. december		

2. juledag (ingen gudstjeneste)

30. december		

julesøndag ( ingen gudstjeneste)

kl. 14.00

nytårsaften

1. januar

2019

nytårsdag (ingen gudstjeneste)

6. januar

kl. 10.15

Helligtrekonger

31. december

Helga Ørgaard
Mads Callesen

13. januar
kl.10.15
		

1. søndag efter helligtrekonger
Helga Ørgaard
(Kirkefrokost, åbning af udstilling)

20. januar

kl. 10.15

2. søndag efter helligtrekonger	Natalia Packert
Andresen

27. januar

kl. 10.15

3. søndag efter helligtrekonger

Helga Ørgaard

29. januar

kl. 17.30

Familiegudstjeneste

Helga Ørgaard

3. februar

kl. 9.00

4. søndag efter helligtrekonger

Morten Rydal

10. februar

kl. 10.15

Sidste søndag efter helligtrekonger Helga Ørgaard

17. februar

kl. 10.15

Søndag septuagesima

Betty Ahrenfeldt

24. februar

kl. 10.15

Søndag seksagesima

Knud Erik Nissen

