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Et barn er født
Med dette billede af Emil Nolde slås tonen
an til advents- og juletiden.
Maria løfter den nyfødte Jesus op som et
sejrstrofæ.
På de fleste fremstillinger af Maria med
den nyfødte Jesus i armene holder hun ham,
så ser hun ned på ham mens han ser enten
op på hende eller ud i verden. Men på dette
billede ser Jesus ned på Maria. Det er som
om, billedet fortæller, at Jesus på en og samme tid er sendt fra himlen og født ud af Marias livmoder med fosterfedt, fostervand og
blod på kroppen.
Nogen vil måske synes, at Jesus mest af
alt ligner en rød kødklump. Han er her malet så et nyfødt barns sårbarhed og udsathed
fremgår med al ønskelig tydelighed.
Men for Josef og Maria er han ikke bare
en rødlig klump. Han er det fineste, de har
set. Og de kan næppe se sig mæt på ham.
Stjernen på himlen, hyrderne på marken
og kreaturhovedet over krybben fortæller, at
det er julenat.
Ellers kunne det være ethvert barn.
Hvert sekund fødes der fire børn forskellige steder på kloden. Det bliver rundt regnet
346.000 børn på et døgn og ca. 125.000.000
om året.
Så almindeligt det er, så unikt er det også.
Det er en verdensbegivenhed – hver gang.
Det er et mirakel hver gang – den første
kontakt med et lille nyfødt væsen.
Marias intense øjne fortæller både om
glæde og smerte, stolthed og udmattelse.
Der udgår fra hvert lille hjælpeløst barn
en appel til omsorg og nærvær.
Men ikke alle børn fødes ind i omgivelser,
som vil give dem tryghed.
Ikke alle bliver set på med ømhed og taknemmelighed.

Den lille røde bylt i Marias arme er skrøbelig – det er så let at knuse ham. Og samtidigt er han stærk – han bærer i sig kimen til
både menneskelighed og guddommelighed.
Det er et mysterium, at den almægtige Gud
møder verden som et afmægtigt nyfødt barn.
I år vil jul og advent på flere måder blive
fejret anderledes end ellers. Corona ligger
fortsat som et tungt tæppe hen over verden.
Nogen mener, at covid 19 skulle være
sendt fra Gud – som en slags straf.
Det tror jeg ikke.
Men jeg tror, at der er noget, vi kan lære
af den.
Vi kan bl.a. lære, hvor skrøbelige, vi rent
faktisk er, og hvad det betyder, at vi passer
på hinanden. Og vi kan lære, hvor afgørende
det er, at vi har fællesskaber at leve i og med.
Vi er ligeså skrøbelige og sårbare som
barnet i Marias arme.
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Samtidig er vi aldrig uden Gud.
Gud kan vi møde, hvor vi mindst venter
det: på en fødestue, på et hospital, i en stald,
på en mark, i en kirke og i den almindelige
dagligdag.
Gud er på en og samme tid fjern som
himlen over os og nær som luften, vi indånder.
Og selv er vi på en og samme tid både
skrøbelige og stærke som et nyfødt barn.
Når det går, som vi ønsker, følges barndom af ungdom og voksenlivet følges af al-

derdommen. Forleden spurgte et ungt menneske mig, hvordan det er at blive ældre. Jeg
svarede, at det er et privilegium, som ikke
alle får.
Trods corona, covid 19 og al anden skrøbelighed bliver det nu jul igen – også selv om
julen må fejres anderledes end ellers. Tænk
at få lov til at være med – en gang til!
Glædelig jul og godt nytår.
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H.Ø.

TAK til Svend Sandfeld
beredvillighed. Ikke alene har du haft styr på
de administrative opgaver i menighedsrådet.
Du er også med, når kirkebladet skal udarbejdes og omdeles. Du er med, når der skal
skæres pizza til familieaftener, laves kaffe til
babysalmesang og serveres mad til afslutninger for minikonfirmander. Kun få har som
du føling med, hvad der foregår i sognehuset
– du er opmærksom på det liv, som udfolder
sig her – både til foredragsaftener for voksne
samt undervisning for børn.
I dit arbejde mærkes en respekt for den
kirkelige tradition kombineret med et ønske
om at give plads i kirken til alle, som vil være
med.
Hvor er det opløftende og livsbekræftende, når et menneske bruger sin begavelse, sin
energi og sine evner til gavn for fællesskabet.

En dag i år 2000
blev Svend Sandfeld spurgt, om han
ville stille op til
menighedsrådsvalget. Heldigvis for
Resen Sogn var svaret JA. Der var dengang kampvalg og
Svend stillede op på
den grundtvigske liste. Det blev til 20 år i
menighedsrådet – heraf 16 år på formandsposten. Svend har nu valgt at stoppe i rådet
og dermed gives stafetten videre.
Svend Sandfeld har ydet en fremragende,
særdeles dygtig og meget engageret indsats
(som ingen andre skal måles på). Vi har i
Svend haft en formand med sans for kvalitet
i al arbejde, som skal udføres. Vi har tydeligt
mærket både hans ledelseserfaring fra tiden
som skoleleder på Tambohus og hans undervisningserfaring, der udspringer af mange års arbejde som lærer. Svend er en ildsjæl
med vide horisonter og han udviser både tolerance, rummelighed og diplomati i forhold
til meget forskellige mennesker.
Udover formandsposten har Svend i de
senere år også beklædt posten som kontaktperson – tilmed i en periode med både orlov
og længere vakance i flere medarbejderstillinger.
Svend, dit arbejde vidner om et fantastisk
godt overblik og en meget stor arbejdskapacitet kombineret med beskedenhed. Det er
mit indtryk, at du helst ikke vil have ros, at
du nok egentligt helst vil være foruden. Men
det er bare ikke muligt, hvad angår det arbejde, som du har udført i menighedsrådet. Du
har udvist både vedholdenhed, trofasthed og

Svend, her skal siges EN MEGET STOR
TAK til dig for din enestående indsats!
Og dertil en personlig tak fra mig: Der er
mange forskellige måder at være præst på.
Jeg har fra dig altid mærket en respekt for
det almindelige præstearbejde samt en tydelig opbakning til min måde at være præst
på. Det er selvsagt af meget stor betydning
for en præst at mærke menighedsrådsformandens opbakning. Tak for al den støtte,
som både du og Lisbeth har givet mig!
Ved flere lejligheder har du givet udtryk
for, at så længe du kan tygge brød, vil du
udvise trofasthed overfor Resen Sogn.
Derfor vil jeg slutte med at sige: Hvor er
vi heldige her i Resen. Nok forlader du formandsposten og menighedsrådet. Men ikke
kirken og sognet.
H.Ø.
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Menighedsråd
Tak til det afgående menighedsråd – og velkommen til det nye

Første søndag i advent begynder det nye kirkeår.

I rådet tager vi nu afsked med Svend Sandfeld, Birthe Nielsen, Børge Brøns, Nanna Jakobsen og Lissi Justesen. Vi tager dog kun
afsked med jer i rådet. I er heldigvis stadig
i sognet.
Endnu en gang: Tak til det afgående menighedsråd og velkommen til det nye råd!
H. Ø.

Samme dag tiltræder et nyt menighedsråd.
Medlemmerne af det nye råd er:
Annette Bundgaard
Bodil Dahl Christensen
Carl Aage Rabjerg
Frede Hansen
Kaj Nielsen
Line Roel Steffensen
Marianne Hauge.
Dertil er sognepræsten født medlem.
Her skal lyde et varmt velkommen til jer.
Tak fordi I vil påtage jer det arbejde, som det
er at være med i et menighedsråd, og dermed
gøre en indsats for Resen Kirke og Sogn. At
være kirke er at være et led i en kæde. Stafetten er givet videre til os og en dag skal vi
selv give den videre. Det er kun muligt, om
nogen vil være her og bære med.
Det nye råd konstituerer sig ved et møde
d. 18. nov.
Og her skal lyde en stor tak til det afgående råd. Her er blevet arbejdet med stor flid
og stort engagement. Herom vidner både
vores kønne kirkegård, kirkens smukke og
velholdte bygninger samt arrangementer i
kirke og sognehus. Tak for jeres uforbeholdne støtte til kirken og sognehuset og livet,
som udfolder sig her. Også tak for den gode
og ofte muntre tone, som menighedsrådsmøderne er afholdt i.
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Nyt hold babysalmesang
i Resen Kirke eller Sognehus
Opstart tirsdag d. 2. februar 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.
Hvis der ikke længere er en Corona-situation, der kræver øget afstand,
vil vi være i kirken, alternativt i sognehuset. Det er gratis at deltage.
Mens Lene Bisgård er på forælderorlov, 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.

Fastelavn
Søndag den 14. februar er der fastelavnsgudstjeneste
i Resen Kirke kl. 10.15 med efterfølgende fastelavnsboller og tøndeslagning i og ved sognehuset.
Fastelavn er en fest, der på den nordlige halvkugle ligger
på grænsen mellem vinter og forår. Antikkens romere
fejrede det sejrende forår, de gamle egyptere at Nilen gik
over sine bredder og livets og årets cyklus begyndte forfra.
I kirken er fastelavn indgangen til de 40 dages faste inden påsken.
Tidligere var det kun de voksne, der klædte sig ud. Først i nyere tid er fastelavn
blevet børnenes fest. Og i Resen Sogn er børn traditionen tro meget velkomne til at
komme udklædte.
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Særlige kunstneriske kvaliteter ved
Resen kirke og Sognehus
Fortsættelse fra tidligere numre af bladet
Erik Heide

Jeg havde glæden af at blive betroet opgaven at rette henvendelse til Erik Heide, der
straks viste positiv interesse for at etablere
den forberedende kontakt med menighedsrådet.
Allerede ved det første møde oplevede vi
den utroligt levende inspiration, denne kreative kunstner udstrålede.
Velforberedt og oplagt havde Heide gjort
sit hjemmearbejde i form af overvejelser om
harmonien mellem stedets funktion som
samlingssted for sognets beboere og den mulige skulptur. På sin stille og rolige morsingbofacon sad han og ridsede streger på papiret, idet han både lyttende og aktivt deltog i
samtalen med sine velovervejede input.
Han forstod at inddrage os alle i overvejelsens processer, der resulterede i, at han tilbød
at lave en miniudgave af en skulptur med
mennesker, der mødes. Denne model lånte
vi til udstilling i sognehuset, så en bredere
gruppe af sognets beboere kunne inddrages
i overvejelserne. Det blev en spændende periode med gode samtaler, hvor vi oplevede
et klart ønske om at gå videre med opgaven.
Vi var selvfølgelig bevidste om, at økonomien var byggeriets budgetter uvedkommende, så næste skridt var en sikring af den
økonomiske dækning. Her var vi så heldige at disponere over et særligt beløb, der
var øremærket til kunstnerisk udsmykning.
Desuden søgte vi kommunens kulturudvalg,
forskellige fonde og opfordrede til private
donationer. Som det fremgår, lykkedes det,
så vi i dag kan glæde os over “Mødestedet”,
som på det sidste er blevet belyst.

I 2007 og foråret 2008 var vi i menighedsrådet meget optaget af udbygningen af Resen
Sognehus herunder ændringer i det eksisterende hus fra 1988, etablering af jordvarme
og omlægning / modernisering af parkeringspladsen ved huset.
Spørgsmål i denne forbindelse oplevedes
som en føljeton på alle rådets dagsordener i
denne periode.
Under alle disse overvejelser dukkede tanken op om en mulig skulptur-udsmykning
ved pladsen mod Kirkevej, idet området nu i
højere grad tog torvelignende form sammen
med kirken og præstegården som et samlende midtpunkt for bydelen.
En række ideer blev overvejet, hvor der
var fuld enighed om, at en mulig skulptur
absolut måtte være af god kunstnerisk kvalitet, som vi tidligere havde fastholdt i kirken
med Sven Havsteen-Mikkelsen og Mogens
Jørgensen.
Samtalen samledes hurtigt om den kendte billedhugger og skulptør Erik Heide fra
Mors, der havde forestået en række udsmykningsopgaver rundt i landet. Eksempelvis
kong Frederik den Niendes gravmæle ved
Roskilde Domkirke. Også lokalt har vi en
række eksempler på Heides kunst både i kirker og bybilledet.
Heide, der er født på Mors 1934, var uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Den Grafiske Skole i 1950-erne.
Han havde deltaget i en række udstillinger
og modtaget stor anerkendelse, så vi så med
store forventninger frem til denne kontakt.
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Skulpturen er karakteristisk for Heides
kunst, hvor han formår at skabe noget udtryksfuldt i et enkelt formsprog. Det smukke, svenske granitfundament understøtter
det kraftfulde og rustikke. Heide gjorde
meget ud af at anbefale folk at sætte sig på
fundamentet og således føle sig som en del af
samværet, hvor mennesker mødes. Det sidste
kan også opleves som udtryk for, at en skulptur ikke bør være et forfinet “godt se – men
ikke røre-projekt”.
En speciel tildragelse af praktisk art skylder vi næsten at nævne i forbindelse med
vort samspil med Erik Heide i 2008:
Et par fra menighedsrådet gik en eftermiddag rundt på den næsten færdige parke-

ringsplads med målebånd, blyant og notesblok, da Heide tilfældigvis dukker op.
“Hvad har I gang i”?
“Vi er ved at måle op til optegning af parkeringsbåse”.
Heide på sin venlige og stilfærdige måde:
“I vil vel ikke sige, at I vil ødelægge en flot
parkeringsplads med sådanne formålsløse
hvide striber”?
Der blev lidt stille.
1-0 til Heide, der således har æren af, at
vi ikke fik ødelagt vores fine parkeringsplads
helt unødvendigt. Vi har erkendt.
Også tak for det, Heide!
Svend Sandfeld
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Menighedsrådets arrangementer
i kirke og sognehus i
december 2020 og januar og februar 2021
Ændringer kan forekomme på grund af Corona-krisen.
Følg derfor løbende med på hjemmesiden og i dagspressen.

Onsdag den 9. december kl. 19.00

Tirsdag den 19. januar kl. 17.30

Syng julen ind er aflyst på grund af Corona
og pladsmangel. Vi håber og tror på at kunne
genoptage arrangementet i 2021.

Familieaften i kirke og sognehus. Efter en
kort gudstjeneste er der pizza
og samvær i sognehuset.

Søndag den 10. januar kl. 10.15
Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og åbning af udstilling ved Mona Fauerholdt
Jørgensen fra Galleri M i sognehuset.
M står for Mona – og galleriet er hendes kreative sted. Mona Fauerholdt Jørgensens hverdag består
af at male, lave keramik i stentøj og raku, skrive sange og taler på rim samt at lave boligindretning
for private. Det udgør tilsammen en stor motivation og frihed, der giver hende energi.
Mona Fauerholdt Jørgensen ser det som en gave at kunne arbejde med sin passion på fuld tid – og
siden 2006 har det været hendes fuldtidsbeskæftigelse. Med sine malerier vil hun gerne vise den
kunstneriske side af, hvem hun er. Der skal være plads til både at tænke – og til at give følelsen
fri! Mona Fauerholdt Jørgensens malerier udsmykker mange skønne rum – både i private hjem og
i firmaer. Hun maler også efter kundens ønsker.
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Torsdag den 11. februar 14.30

Søndag den 14. februar kl. 10.15

Foredrag v/ kirke og kulturmedarbejder i
Resen Kirke, Karoline Rønne, som fortæller
om Joakim, Niels og Susette Skovgaard og
den begyndende moderne kunst.
Peter Christian Skovgaard var en af Guldalderens største malere, særligt kendt for sine
storladne skildringer af det danske landskab.
Han fik tre børn, Joakim, Niels og Suzette,
som også alle tre blev kunstnere. Deres far
lærte dem at tegne og male. Han fortalte
dem bibelhistorie, lærte dem salmer og om
den nordiske mytologi, og han arbejdede
både med kunst og kunsthåndværk. Det
forplantede sig hos børnene, som også viste
stor interesse i blandt andet landskabsmaleri,
kirkedekorationer og kristne motiver. Mest
kendt er Joakim Skovgaards totaludsmykning af Viborg Domkirke. Men de tre børn
tilhørte også en ny generation af kunstnere,
som orienterede sig ud i verden, rejste og lod
sig påvirke af de moderne strømninger fra
Paris.
Alt det og meget mere kommer Karoline
Rønne og fortæller om. Hun er uddannet
cand. mag i dansk og kunsthistorie og har
tidligere arbejdet på Skovgaard Museet i
Viborg. Sidste år fortalte hun i et foredrag
om P.C. Skovgaard og Dansk Guldalder. Her
kommer fortsættelsen.

Fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende
fastelavnsboller og
tøndeslagning i
sognehuset
(Se annoncering
andet sted i bladet)

Onsdag den 24. februar kl. 19.00
Foredrag ved valgmenighedspræst Ronald
Risvig, som også har skrevet bogen “MATADOR OG KRISTENDOM – 24 fortællinger
om vort liv.” Her er den folkekære tv-serie
Matador omdrejningspunktet, og der fortælles om, hvordan de kristne værdier afspejler
sig i hverdagen i det korsbækske miljø. Gennem foredraget kommer vi tæt på Korsbæks
borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende humor. Foredraget åbner for nye sider af såvel Matador som kristendom – så begge kan forbindes med det
enkelte menneskes eget liv. Under den historiske og folkekære fortælling, som vi spejler
os i – ligger evangeliet indlejret som en “folkelig prædiken.” Om bogen af Ronald Risvig udtaler Lise Nørgaard: “For mig har det
været en fornøjelse at læse bogen om “Matador og Kristendom,” der sætter Matador
ind i en helt ny sammenhæng. For mange
mennesker har gjort
deres tanker om Korsbæk og dens borgere,
men denne fremstilling er i hver tilfælde
original.” (Lise Nørgaard februar 2016)
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Frivillige i Resen Kirke
i kirkebladet, at man skulle have syet nogle
kapper, ville hun gerne hjælpe til. Hendes
og mandens store interesse er at gå ture, se
på fugle og tage til Fur og ikke mindst nyde
deres 7 børnebørn.
Aase på 83 år er uddannet dameskrædder,
men er fra en tid, hvor man fulgte med sin
mand og tog arbejde derefter. Hun har derfor både været inden for den tidligere åndssvageforsorg, arbejdet i børnehave og været
medhjælpende hustru i butik. Den røde tråd
gennem det hele har været interessen og sansen for det kreative.
Og Helle Sohn på 72 år er folkepensionist
efter mange år som sekretær først i det private erhvervsliv og de sidste 15 arbejdsår på
borgmesterkontoret i Skive. Hun meldte sig
til sy-projektet ved Resen Kirke, fordi hun
altid har været glad for at sy; først dukketøj,
senere beklædning til sig selv og familien, og
de sidste mere end 30 år patchwork – både
i hånden og på maskine. Helle er medstifter
og medlem af den lokale patchworkforening
“Aakjærgruppen” samt med i SOS Børnebyernes lokalgruppe for Skive. Derudover tilbringer hun mange timer i sin have, tager på
kræmmermarked og rejser gerne.
Helle og Agnethe fik hurtigt lavet kapper
og bælter, som allerede er i brug. Stjernehimlen arbejder Helle og Aase fortsat på –
og der er ingen deadline. Vi er glade og taknemmelige for arbejdsindsatsen, og den må
gerne strække sig over en længere periode.
I løbet af arbejdet med kapper og himmel
faldt snakken på et andet jysk sogn, hvor
en gruppe frivillige kvinder hen over et par
år har arbejdet på at sy et stort billedtæppe
med fortællinger fra Bibelen. Og vips opstod
idéen om, at vi her i sognet kunne gøre noget
lignende i samarbejde med Patchworkforeningen Aakjærgruppen, som Helle sidder

I Resen Kirke har vi fået frivillige. Og vi har
ikke bare fået en enkelt eller to. Nej, vi er så
heldige pt. at være oppe på hele 16 fantastiske frivillige, som hjælper i forbindelse med
babysalmesang, mini-konfirmand og sy-projekter. I sidste nummer af kirkebladet blev I
præsenteret for medhjælperne til mini-konfirmand; Monica Durr og Merete Ransborg.
I mellemtiden har Monica Durr været nødt
til at trække sig igen, men så er Nanna K.
Jakobsen – som netop er på vej ud af Menighedsrådet – trådt til der i stedet. Mange tak
for det.
I dette kirkeblad vil vi gerne præsentere
jer for de frivillige sy-kvinder, som der pt.
er 13 af.
Det startede med, at vi i et tidligere nummer af kirkebladet bad sognet om hjælp til
at få syet nogle kapper til bibeleventyr og en
stjernehimmel til juleafslutninger for børn i
kirken. Straks var der tre vakse kvinder, der
trådte til. De tre kvinder er:

Agnethe Petersen

Aase LaumarkMøller

Helle Sohn

Agnethe flyttede til Resen i 1973 sammen
med sin mand og deres tre børn. Børnene
kom i Resen skole, og de er også konfirmeret
i Resen kirke. I 1978 startede Agnethe som
børnehaveklasseleder på Resen Skole, et arbejde hun var meget glad for. Agnethe har
været pensionist siden 2001, og da hun så
12

som sekretær i bestyrelsen for. Til orienteringsmødet den 10. september mødte 10
kvinder op, som gerne ville være med. Efter-

følgende er et par stykker mere kommet til,
og der er plads til flere. Sy-kvinderne mødes
nu den anden torsdag hver måned kl. 14.0016.30 og syr sammen i sognehuset. Tæppet
skal blandt andet bruges i undervisningen af
konfirmander og mini-konfirmander.
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 kulturmedarbejder 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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En mand, en fodbold og en stumtjener
– En en-mands-rap-musical om Daniel i Løvekulen ved Jens Jødal fra Kirketeateret

Torsdag den 24. september havde vi igen i år
besøg af Jens Jødal fra Kirketeateret.
Om formiddagen spillede Kirketeateret
for borgere samt personale fra Aktivitetscenteret Skovly.
Forestillingen startede med, at Jens Jødal
blev ringet op af sin makker, der fortalte, at
han var blevet syg og derfor desværre ikke
kunne komme og spille sin del af de 13 roller.
Så nu var gode råd dyre, og Jens Jødal måtte
spille alle roller selv og bruge en stumtjener,
en fodbold, to mandshøje dukker og ikke
mindst publikum som sine medspillere. Den
handlede om Daniel, som under det babylonske fangenskab bliver Kong Dareios’ rigsråd
og er så dygtig, at kongens øvrige rådgivere
bliver misundelige og får ham smidt i løvekulen. Her overlever han på mirakuløs vis,
fordi Gud sender en engel, der lukker gabet
på løverne.
Historien blev fortalt med humor og alvor
gennem teater, rap og musik.

Efter forestillingen var der pizza i sognehuset, hvor Jens Jødal og et par af hans store hånddukker også spiste og snakkede med.
På grund af Corona-situationen kunne vi i
år ikke fylde kirken og sognehuset, men vi
havde dejlige timer sammen, og som en af
brugerne fra Skovly sagde: “Jens er både sjov,
sød og dygtig!”
Om eftermiddagen havde vi besøg af børnefamilier fra sognet, som så en lidt længere
udgave af forestillingen, og her var vi i år mange flere end sidste år. Desværre var vi nødt til
at aflyse aftensmaden i sognehuset på grund af
coronaen, men vi satser på at blive endnu flere
til eftermiddagens familieforestilling og på at
kunne invitere alle de deltagende børnefamilier på mad igen til næste år. For traditionen
med en årlig forestilling med Kirketeateret
for Skovly og børnefamilier i
Resen Sogn er kommet for
at blive.
KR
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Juleaftensgudstjenester i en corona-tid
I Resen Kirke må vi lige nu være 36 personer
i kirken, når vi ikke synger. Undlader vi at
synge, kan vi være 72 personer.
Når vi kommer i kirke juleaften, så skal vi
synge! Vi skal synge med på ”Det kimer nu
til julefest… ” og ”Dejlig er den himmel
blå…” og andre julesalmer. Og hver fugl
synger med sit næb.
Er kirken i almindelighed for lille juleaften, så er det i endnu højere grad tilfældet
i år. Heldigvis har vi fået lov at låne Resen
Skoles hal d. 24. dec. Her vil være julegudstjeneste kl. 13.30 og igen kl. 16.00.
Når vi synger, skal der være to meter mellem næsetip og næsetip hos personer, som
ikke er fra den samme husstand. I hallen kan
vi være 243 personer, som synger.
Ved julegudstjenesterne i skolens hal vil
der være en altertavle i alle farver malet af
årets konfirmander.

Deres billeder vil vise frelseshistorien,
der kort fortalt begynder med Adam og
Eva i Paradisets have. Denne paradistilstand
ødelægges af syndefaldet og uddrivelsen af
Edens Have. Derefter følger profetien om, at
alt en gang skal blive godt igen. Jomfru Maria får af Gabriel besked om, at hun skal blive mor til Kristus og julenat kommer Gud
selv til jorden i skikkelse af et lille barn, der
fødes ude i en stald. Til sidst vil Gud samle
alle hos sig og Gud vil blive alt i alle.
Julegudstjenesternes ydre rammer er anderledes i år, men juleevangeliet ændrer
corona ikke på og salmerne er de samme som
ellers.
Det gælder her som for alt andet, at corona-situationen til den tid er afgørende for,
hvorvidt det planlagte kan gennemføres eller
ej. Lad os tro og håbe det bedste!
H.Ø.

Julegudstjeneste
i Resen Skoles hal d. 24. dec.
kl. 13.30 og igen kl. 16.00
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Konfirmationer i Resen kirke august 2020
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Konfirmander fra 7A har lavet Gudsbilleder i ler.
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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
Tir.
d. 1. kl. 19.30 	Adventsfest. Fællesmøde med IMU. Taler: Robert Bladt, forstander på Børkop
Bibelskole. “Kristus i Det gamle testamente”.
Man. d. 7. kl. 14.30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen.
Ons. d. 9. kl. 19.30 “De ni læsninger” i Skive Kirke. Liturg v/sognepræst Jesper Hornstrup.
Man. d. 14. kl. 14.30 Mandagscafé. Møde v/Jesper Hornstrup, Skive.
Man. d. 28. kl. 15.00 	Julefest for hele familien. Vi får besøg af Anne Marie Najbjerg, Vinderslev.
Leg, underholdning og kaffebord.
2021
Januar
Fre. d. 8. kl. 19.00 	Nytårsfest for hele familien.
				
Tale, sang og underholdning v/nuværende og fhv. skibonitter.
Man. d. 11. til fre. d. 15. Evangelisk Alliances Bedeuge.
		
kl. 19.30 	Mandag til torsdag i missionshuset. Torsdag får vi besøg af Maria S. Pedersen fra
Åbne døre. Der sluttes med en kop kaffe. Fredag i et privat hjem.
Man. d. 18 kl. 14.30 Mandagscafè. Vejen ind i bibelen. v/Henrik Dideriksen.
Ons. d. 20.	kl. 19.30 	Møde i sognegården. Læge Hans Holmgaard, Thyborøn taler over emnet:
“Skal demente tilbydes aktiv dødshjælp? Hvornår er et menneske ikke noget værd?”
Arr. i samarbejde med menighedsrådet.
Man. d. 25. kl. 9.30
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Februar
Man. d. 1. kl. 14.30 Mandagscafè. Vejen ind i bibelen. v/Henrik Dideriksen
Tir.
d. 2.	kl. 19.30 	Fællesmøde med IMU. “På vandring i salmernes bog”.
			
Tale og sang v/missionær Andreas Kildahl Fibiger, Ålborg.
Man. d. 8. kl. 14.30 Mandagscafè. Tale v/Tage Grønkjær, Klitmøller.
Ons. d. 10. kl. 19.30 Møde v/pastor Peter Østerby-Jørgensen, Mors.
Man. d. 15. kl. 9.30
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Man. d. 22.	kl. 14.30 	Mandagscafé. Møde v/sygeplejerske Marianne Hauge, Skive.
			
Hun fortæller om hospice.
Ons. d. 24.	kl.19.00 IM’s generalforsamling. Vi begynder med spisning kl. 18.00
			
Tilmelding til spisning senest mandag d. 22/2.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk
kl. 9.00
kl. 16.30
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 13.30
kl. 16.00
25. dec. kl. 11.00
26. dec. kl. 9.00
27. dec.		
31. dec. kl. 14.00

2. søndag i advent
Natalia Packert Andresen
Skumringsgudstjeneste
Helga Ørgaard
3. søndag i advent
Helga Ørgaard
4. søndag i advent
Mads Callesen
Juleaften *
Helga Ørgaard
Juleaften *
Helga Ørgaard
1. juledag
Helga Ørgaard
2. juledag
Mads Callesen
Julesøndag
Der henvises til byens andre kirker
Nytårsaften
Helga Ørgaard

3. jan.
10. jan.
13. jan.
17. jan.
19. jan.
24. jan.
31. jan.

Helligtrekongers søndag
1. s. e. h. 3. k. kirkefrokost
Skumringsgudstjeneste
2. søndag e. helligtrekonger
Familieaften i kirke og sognehus
Sidste søndag 3. helligtrekonger
Septuagesima

6. dec.
9. dec.
13. dec.
20. dec.
24. dec.

kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 16.30
kl. 9.00
kl. 17.30 **
kl. 10.15
kl. 10.15

Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Jesper Hornstrup
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard

7. feb. kl. 10.15
Sexagesima
2. feb. kl. 16.30
Skumringsgudstjeneste
14. feb. kl. 10.15
Fastelavn, børnegudstjeneste
				
21. feb. kl. 10.15
1. søndag i fasten
28. feb. kl.
2. søndag i fasten

Natalia Packert Andresen
Helga Ørgaard
Karoline Rønne/
Helga Ørgaard
Helga Ørgaard
NN

7. marts kl. 10.15
		

Helga Ørgaard

3. søndag i fasten,
kirkekaffe i sognehuset

* Juleaftensgudstjenesterne finder i år sted i Resen Skolens Hal
** Ændringer kan forekomme, se hjemmesiden

