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Vi har hørt og set noget andet
dernes opgave at sige “Hør nu her, vi har set
og hørt noget andet. Vi så jo dåbsvandet løbe
ned over dit lille hoved, vi hørte, at Gud vil
bevare din udgang og din indgang - ligesom en hyrde, der leder fårene ud på græs
om morgenen og ind igen om aftenen. Du er
Guds eget barn og derfor må du ikke foragte
dig selv. Du kan fejle, du kan svigte, du kan
skuffe og blive skuffet. Det ændrer ikke på,
at du er et menneske, som er elsket af Gud. ”
Det kan fadderne bekræfte.
De var jo vidner til dåben.
Martin Luther talte om det almindelige
præstedømme.
Heri ligger, at vi alle er hinandens præster.
Det betyder først og fremmest, at vi har
til opgave at minde hinanden om vores dåb.
Det behøver man ikke at være ordineret
præst for at gøre.

“Tal altid godt om dette barn.”
Sådan siges der til fadderne efter dåben i
en kirke et sted i det vestjyske.
Måske andre ikke altid vil tale godt om
barnet, efterhånden som det vokser op og
bliver voksent.
Men fadderne skal tale godt om det barn,
hvis faddere, de er.
De er jo dåbsvidner.
De har set, at korset blev tegnet for barnets ansigt og bryst.
De var der, da det skete.
De kan bekræfte det.
Og de så dåbsvandet løbe ned over barnets
hoved.
De hørte, at der blev sagt, at barnet døbes
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
De hørte, at der blev sagt, at Gud (på forhånd) har skænket barnet syndernes forladelse
og vil styrke det med sin nåde til det evige liv.
Derfor tilhører barnet nu Kristus, den
korsfæstede og opstandne Herre.
Barnet er stadig sine forældres barn – men
også andet og mere end sine forældres barn.
Ser forældrene til tider kun en lille umulius i
barnet, så ser Gud barnet som et helt særligt
menneske skabt i Guds eget billede.
Sker det sidenhen – og det gør det jo nok –
at nogen taler nedsættende om barnet eller
bagtaler barnet eller kun vil fremhæve barnets negative sider, så er det faddernes opgave at sige: “Jamen vi har set og hørt noget
andet. Vi ved, at der er andet og mere at sige
om dette barn, vi så og hørte, at korsets tegn
blev slået for dets ansigt og dets bryst. Og
det menneske, som Gud kalder sit, skal vi
andre ikke ringeagte.”
Kommer barnet til at ringeagte sig selv,
mister det al selvtillid og selvværd, fanges
han eller hun i et selvhad, da er det igen fad-

Bo Amstrup/Danmarks Kirkelige Mediecenter.
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Vil vi ikke i stedet helst huskes for det
bedste, vi har gjort?
I det gamle statsfængsel i Horsens lå kirkesalen midt i fængselskomplekset oppe
på øverste etage. Det var det eneste rum i
fængslet uden tremmer for vinduerne. I kirken mindes vi om, at der altid er andet og
mere at sige om os, end det værste vi har
gjort.
Taler nogen nedsættende om de børn, hvis
faddere vi er, eller taler han eller hun nedsættende om sig selv, så er det vores opgave
at fremføre, at vi har set og hørt noget andet.

Hører vi et menneske tale nedsættende om
andre eller om sig selv, så er det vores opgave
at minde hinanden om, at dåben betyder, at
det aldrig kan være alt, der er at sige om os.
Måske er det sandt, når andre påpeger den
døbtes dårlige sider – eller når vedkommende
peger på sine egne dårlige sider. Vi er jo ikke
engle, men mennesker. Så det med at være
fuldkommen er ikke en mulighed for os.
Det ændrer allesammen ikke på, hvad der
skete, da vi blev vi døbt.
Forhenværende fængselspræst Carl Lomholt har udtalt, at fangerne i et fængsel altid
bliver husket for det værste, de har gjort.
Hvem kan holde til det: altid at blive husket for det værste, man har gjort?

H.Ø.

Konfirmationer i Resen kirke maj 2019

12. maj
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17. maj

19. maj
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Anna og Siko i Resen kirke
Fra den 1. oktober 2010 har Anna Mark
Thomsen været ansat som kirkesanger i Resen kirke.
Med virkning fra 1. august 2019 har Anna
valgt at fratræde.
En epoke er hermed afsluttet, hvor Anna
er kommet til kirken sammen med sin tro
følgesvend, førerhunden, der i den sidste lange tid har været Siko, som vi er kommet til
at holde af, hvad vi også gjorde med Winston, dens forgænger.
Det signalerede en særlig hygge, når Anna
og Siko kom til – og var i kirken – hvor en
stille kæderaslen og undertiden et lille stilfærdigt “vovsegab” forkyndte, at nu gjorde
det ikke så meget, om handlingen nærmede
sig sin afslutning.
Som kontaktperson har jeg gennem alle
årene oplevet samarbejdet med dig, Anna.
Det er beundringsværdigt, så let det har
været at kommunikere med dig på trods af
dit synshandicap.

Du har altid været særdeles kvik til at
modtage og reflektere på de forskellige beskeder om diverse tjenester og i forbindelse
med kvartalsplanlægningen, som du har sat
en ære i at være velforberedt til.
Du fortjener også anerkendelse for din
grundige opmærksomhed. Jeg har oplevet
eksempler på, at du har været den første til
at spotte skemafejl med mere.
Du har typisk loyalt og venligt påpeget
evt. mangler eller fremlagt tvivlsspørgsmål
med en bemærkning om, at det selvfølgeligt
er menneskeligt at fejle.
Det er ikke din stil at lurepasse og afvente
mulige konsekvenser af unøjagtigheder.
Det er en god indstilling, som jeg har været glad for.
Du skal have tak for tiden, vi har arbejdet
sammen i Resen Kirke og vi ønsker dig og
Siko alt godt fremover.
p.m.v.
Svend Sandfeld

Våbenhuskaffe
Søndag d. 13. oktober vil der efter gudstjenesten
kl. 10.15 være mulighed for at få en kop kaffe eller
te i våbenhuset.
Sædvanligvis serveres kirkekaffen sammen med
rundstykker i sognehuset.
Denne søndag vælger vi at gøre det lidt anderledes.
Vi vil gerne høre, hvorvidt man finder,
at det er en god ide.
Resen Menighedsråd
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Hør historien om en klasse,
hvor alt er gået i fisk …
Sådan lød den første linje af indledningssangen til den musical, der dannede rammen
om årets sommerkirke for børn i Skive og
Resen sogne. Den foregik i Skive Kirke og
sognehus 2.- 4. juli. Her deltog ti meget
søde og dygtige piger i alderen 8-11 år. Sammen med organist Hanne Sloth Poulsen og
kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo
fra Skive Sogn samt kirke- og kulturmedarbejder Karoline Rønne fra Resen Sogn satte
de på tre dage musical-forestillingen Klassen
går i fisk op. Pigerne gik til opgaven med
stort engagement. De kastede sig ud i at lave
rekvisitter og kostumer, optage stumfilm
og øve sange, replikker og skuespil. Nogen
kendte hinanden på forhånd, andre kendte
ikke nogen. Den første morgen var alle meget stille, men i arbejdet med musicalen lærte de hurtigt hinanden at kende på kryds og
tværs, og der blev hygget og grinet en masse,

leget og indtaget forfriskninger i pauserne.
Forestillingen handlede om kammeratskab,
om en klasse, som er præget af dårlig stemning og konflikter, indtil de får en ny lærer,
som gennem fortællinger fra Det Nye Testamente får klassen på ret kurs igen. Den
hjælp havde sommerkirkens piger ikke selv
brug for. De sprang til og hjalp hinanden,
når der var behov for det og var fleksible, da
roller og replikker skulle fordeles. Både børn
og voksne var stolte og tilfredse, da vi den
sidste eftermiddag kunne vise resultatet af
vores anstrengelser til det fremmødte publikum i kirken. Vi glæder os allerede til næste
år, hvor vi håber at se mange både “nye” og
“gamle” børn til sommerkirke. Og ikke et
ondt ord om pigerne – men vi bliver ikke
kede af det, hvis der også kommer nogle
drenge.
K.R.
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Arrangementer i kirke og sognehus
i september, oktober og november 2019
Bemærk, at aftenmøderne er ændret til kl. 19.00 i stedet for 19.30.
Søndag d. 1. september kl. 14.00
Sensommergudstjeneste i gårdhaven. Efterfølgende kirkekaffe og åbning af udstilling (Se annonce i dette blad).

Torsdag d. 5. sept.
kl. 11.00 og 17.00
Teaterforestilling:
Den barmhjertige
samaritaner ved Jens
Jødal fra Kirketeateret. Om formiddagen
for Skovly og Marienlyst. Om eftermid
dagen for børne
familier (Se annonce
i dette blad).

Tirsdag d. 3. september kl. 12.30
Sogneudflugt. Bussen afgår fra Resen
Sognehus. Turen går til Nr. Vorupør. Pris
pr. deltager kr. 100,00.
(Se annonce i dette blad).

Onsdag d. 11. september kl. 19.00
Foredrag ved Simon Aaen, der fortæller om sit arbejde som billedkunstner. Få et unikt
indblik i vejen fra inspiration til det færdige værk. Hør blandt andet om teknikken og
processen. Simon Aaen maler i mange lag. Det skaber en konstant bevægelse i værkerne,
som samtidig også indbyder til ro og fordybelse. Man bliver som beskuer inviteret ind i
billeduniverset og til at bruge sin egen fantasi. Simon Aaens udtryk balancerer mellem
det konkrete og det abstrakte, altså det sete og det usete. Simon Aaens arbejdsområder er
troen og naturen. Hans værker er solidt gennemarbejdede. De udstråler stor indlevelse i
naturens stærke udtryk, og han har udsmykket en lang række kirker og sognegårde. I de
religiøse motiver er der plads til både tro og tvivl, men altid med en sikker forankring i
den teologiske og kunsthistoriske tradition.
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Torsdag d. 26. september kl. 14.30
Foredrag ved Tom Jørgensen, som fortæller og viser billeder fra sine volontørrejser til
landbrugsskolen WutomiAgri i det sydlige Mozambique i 2013 og 2017. Skolen er stiftet
af et dansk ægtepar. Der optages ca. 10 elever ad gangen, som både undervises i praktisk
og teoretisk landbrug uden brug af maskiner. Skolen sælger vand og grøntsager, og der
opfedes slagtekyllinger. Tom Jørgensen fortæller om, hvordan han gennem samarbejdet
med lokalbefolkningen har fået indsigt i et andet lands livsanskuelser og kulturtraditioner og derved fået rokket ved forestillingen om, at vi danskere har patent på de rigtige af
slagsen. Og så fortæller han om mødet med afrikanere, der er lige så forskellige, som vi er.

Onsdag d. 9. oktober kl.17.30
Familieaften i kirke og sognehus. Efter
den korte gudstjeneste er der pizza i sognehuset.

Søndag d. 13. oktober kl. 10.15
Kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten (se notits i dette blad).

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00
Fortælling ved Ingrid Hvass, som har bearbejdet H.C. Andersens smukke og stærke fortælling
“Snedronningen” og skabt en version i et nutidigt
sprog med undertitlen “Roserne vokser i dale”. En
fortælling om ondskaben i verden og om, hvordan
den lille Gerda i sin barnlige naivitet begiver sig ud
på en farlige rejse for at befri Kay fra ondskabens kulde, personificeret i Snedronningen og hendes slot af
is og fygende sne. I sit hjerte bærer lille Gerda solens
varme, rosernes duft og sit Fadervor, og med disse
våben når hun frem til Snedronningens Slot og befrir den dybfrosne Kay. Ingrid Hvass
giver liv til H.C. Andersens fortælling med et billedligt sprog, sange og rytmer, og ligesom i den originale fortælling indgår der også her linjer og brudstykker fra salmen “Den
yndigste rose er funden.”
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Onsdag d. 13. november kl. 19.00
Foredrag ved antropolog og Kirke- og Kulturmedarbejder i Skive
Sogn Mette Thybo, som fortæller og viser billeder fra sit feltarbejde blandt eskimoer i to små bygder i det nordøstligste Sibirien.
De to bygder ligger lige omme på den anden side af globussen,
hvis du sætter fingeren på Danmark og flyver genvej ovenom. Det
er lige ud til Beringstrædet, hvor de store hvaler trækker forbi,
hvor grænsepolitiet stadig patruljere, og den uendelige tundra
møder polarhavet med lodrette klippevægge, flade landtanger og
smukke fjordmundinger. Her er arbejdsløshed, alkohol og knappe midler en del af livet. Men det samme er også omsorg, gæstfrihed og stærke familiebånd. Her leves et liv, der på mange måder
minder om vores, med arbejde, skole og fester, men under vilkår, der gør det til en daglig
kamp at opretholde værdigheden og håbet om, at i morgen bliver bedre, at pensionen
rækker og at ens børn vil holde sig fra flasken.

Onsdag d. 27. november kl. 19.00
De ni læsninger i kirken og sognehuset
ved årets konfirmander. De ni læsninger er korte udpluk fra Biblen, som fortæller om Guds og menneskers historie
med hinanden fra skabelse over syndefald til forsoning. Herimellem synger
vi advents- og julesalmer. Efterfølgende
æbleskiver, sodavand, kaffe og te i sogne
huset.
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Sogneudflugt 2019
Årets sogneudflugt går til
Nr. Vorupør og videre nordpå.
Afgang fra Resen Sognehus,
tirsdag den 3. september kl. 12.30
Kaffen indtager vi et passende sted.
Forventet hjemkomst ca. 18.30
Pris pr. deltager kr. 100,00
Tilmelding til
Carl Aage Rabjerg tlf. 97 52 40 30
eller Birthe Nielsen tlf. 22 33 45 32
senest 26. august.

Menighedernes julehjælp
i Skive, Resen og Egeris
Menighedernes julehjælp gives fortrinsvis til familier,
som er ramt af økonomiske og/eller helbredsmæssige problemer.
Ansøgningsskema til julehjælp kan fås ved henvendelse til
kirkekontoret i Skive på telefon 97 52 01 46 eller byens præster.
Ansøgningsfrist bekendtgøres senere, formentlig sidst i november.
Vi håber at kunne hjælpe flest mulige til at få en god jul.
Bidrag til julehjælp kan gives til Skive Kirkekontor
eller byens præster.
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Den barmhjertige samaritaner
– Teater i Resen Kirke ved Jens Jødal fra Kirketeateret
torsdag d. 5. september
Kom og oplev en fremstilling af den gamle lignelse,
som er tro mod den og alligevel nyfortolkende, og som giver sit publikum
noget at tænke over. Forestillingen har masser af skør humor.
Flere af tilskuerne bliver klædt ud som røvere,
og alle inddrages løbende i forestillingen.
Klokken. 11.00
spiller forestillingen for brugere på Aktivitetshuset Skovly og
borgere på Botilbuddet Marienlyst.
Klokken. 17.00
indbydes familier med børn i alderen 5-12 år til forestillingen.
Ingen tilmelding.
Efter begge arrangementer serveres der mad og drikke i sognehuset.
Der er gratis at deltage i de to arrangementer.
Resen Menighedsråd
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Giv en ryg til en ven

Når mini-konfirmanderne fra 3.B skal løse en opgave og mangler underlag– så kommer en ven straks
springende og lægger ryg til

Også årets konfirmander lagde ryg til, da de gav hinanden kærlige og anerkendende ord med på vejen
13

Sensommergudstjeneste
søndag d. 1. sep. kl. 14.00
i gårdhaven
ved Resen Sognehus.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe
med åbning af udstilling
med billeder af
Else Søndergaard

Nyt hold
babysalmesang
i Resen Kirke
Opstart
tirsdag d. 3. september
kl. 9.30
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 minutter og efterfølgende
hygge og let forplejning,
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@km.dk.
For mere information: Se Resen Sogns
hjemmeside: www.resensogn.dk.
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
September:
Man. d. 2. kl. 14.30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. Video med Leif Andersen.
Man. d. 9. kl. 14.30 Mandagscafé. Tale v/ Christian P. Olesen, Ejstrupholm.
Tir. d. 10. kl. 19.30	Indre Missions Fødselsdagsfest. Fællesmøde m/IMU.
Indre Missions formand, Hans Ole Bækgaard, Århus taler.
Shine On fra Holstebro medvirker.
Fre. d. 13. kl.19.30	Høstfest på Soldaterhjemmet. Taler: tidligere flyverprovst
Ole Rasmussen, Bøvlingbjerg.
Man. d. 16. kl.14.30 	Mandagscafé. Tema: Dagen i dag – skabt af Gud til at tjene med mund og hånd
v/Jens Peter Rejkjær. Generalsekretær i BDM.
Fre. d. 20. kl. 18.00 Fuldt Hus/Familieaften – alle aldre. Vi begynder med spisning.
		
kl. 19.00 har fritidsbørnekonsulent Lene Bøndegaard, Vildbjerg ordet.
Man. d. 23. kl. 9.30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Man. d. 30. kl. 14.30 Mandagscafe. Vejen ind i Bibelen. Video med Leif Andersen.
Oktober:
Man. d. 2.

kl. 19.30 	En anderledes aften.“Kristen musik gennem tiden.”
v/ Axel Nielsen. Evangeliet om Jesus i ord og toner.
Fre. d. 4. kl. 19-22 Børnekulturnat.
Man. d. 7. kl. 14.30 Mandagscafé. “Fyrtårne i livet.” v/ Leif Mortensen, Aulum.
Tir. d. 8. kl. 19.30 	Missionshusets Årsfest. Fællesmøde m/IMU.
Taler. Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande. Lokalt damekor medvirker.
Man. d. 14. kl. 14.30 Mandagscafé.
			
Tema: Bøger der har sagt mig noget v/ Helge Hoffmann.
Ons. d. 16. kl.19.30 “Løvhyttefesten”.
			
v/ Generalsekretær Arne Pedersen fra Dansk Israel Mission.
Man. d. 21. kl. 9.30 Cafe. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Ons. d. 23. kl. 19.30 Møde v/ Sognepræst Thorkild Lundberg, Struer.
Man. d. 28. kl. 14.30 Mandagscafe. Vejen ind i Bibelen. Video med Leif Andersen.
November:
Fre. d. 1. kl. 18.00
			
		
kl. 19.00
Man. d. 4. kl. 14.30
Man. d. 11. kl. 14.30
Ons. d. 13. kl. 19.30
Man. d. 18. kl. 14.30
Ons. d. 20. kl. 19.30
			
			
Man. d. 25. kl. 9.30
Fre. d. 29. kl. 18.00
			

Fuldt Hus
Vi begynder med spisning. Der er ingen tilmelding!
ser vi film.
Mandagscafé. Tale v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
Mandagscafe. Vejen ind i Bibelen. Video med Leif Andersen.
Møde v/ Egild Kildeholm, Rønde.
“Hvordan Gud helbreder”. Emne v/ Bodil Brauner, Bornholm
Sømandsmissionens festaften.
Generalsekretær Nicolaj Wibe taler og fortæller fra arbejdet.
Lotteri. Gevinster modtages med tak. Ligeledes julegaver til søfolk.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Gospel – Kids synger julen ind. Alle er velkommen.
Vi starter med spisning.

15

Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www. resensogn.dk
1. sep.
kl. 14.00
		

11. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave

8. sep.

kl. 10.15

12. søndag e. trinitatis

Mads Callesen

15. sep.

kl. 10.15

13. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

22. sep.

kl. 10.15

14. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

29. sep.
kl. 10.15 15. søndag e. trinitatis,
		Høstgudstjeneste

Helga Ørgaard

6. okt.

kl. 9.00

16. søndag e. trinitatis

Morten Rydal

9. okt.

kl. 17.30

Familieaften

Helga Ørgaard

13. okt.

kl. 10.15

17. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

20. okt.

kl. 10.15

18. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

27. okt.

kl. 10.15

19. søndag e. trinitatis

Betty Ahrenfelt

3. nov.

kl. 10.15

Alle helgens dag

Helga Ørgaard

10. nov.

kl. 10.15

21. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

17. nov.
kl. 10.15
		

Afslutning med
minikonfirmander

Karoline Rønne/
Helga Ørgaard

24. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

NN

De ni læsninger
ved årets konfirmander

Karoline Rønne/
Helga Ørgaard

1. søndag i advent

Helga Ørgaard

kl. 10.15

27. nov.
kl. 19.00
		
1. dec.

kl. 10.15

