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Glædelig jul og godt nytår
Advent og jul bliver ofte en hektisk tid. Traditioner foreskriver, at der er meget, som skal
nås og gøres. For manges vedkommende er
der flere familiemedlemmer med hver deres
ønsker og forventninger, der skal tilgodeses,
og som der må planlægges efter, så alle oplever sig som mennesker, der tages hensyn til.
Dertil er der et væld af julefrokoster i foreninger og på arbejdspladser, som også skal
nås. Til diverse sammenkomster og julefrokoster høres ofte en del suk og beklagelser
over, at der er så mange arrangementer i december.
Jamen, vi laver det jo selv alt sammen.
Ret beset er der ingen, som tvinger os.
Undertegnede drister sig undertiden i forskellige sammenhænge til at foreslå, at nogle
af julefrokosterne flyttes til helligtrekongertiden. Vi kunne så kalde dem for helligtrekongerfrokoster og pynte med lys, stjerner

og guld(papir) på blå og grønne duge. Helligtrekongertidens liturgiske farve er nemlig
grøn; det er en del af kirkeåret, som vil fortælle om håb. Festerne kunne så holdes, der
hvor dagene bliver længere i stedet for, når
de aftager.
Det er desuden sådan, at giver vi os selv
lov til at trække os tilbage i ro og langsomhed i den tid, hvor dagene bliver kortere, da
kan denne tid blive en kilde til ny energi.
Mit forslag om at flytte nogle julefrokoster til helligtrekongertiden mødes i reglen
af bestemt og afvisende protest.
Men en idé kan jo godt være god, selvom
den afvises.
Med disse tanker ønskes alle i Resen Sogn
en glædelig jul og et godt nytår samt en lys
og håbefuld helligtrekongertid. Må vintermånederne blive en tid med varme og
nærvær, med håb og lys i mørket.
H.Ø.
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Hvad er det at spotte?
Er det at se eller at håne?
“Men alt er endnu i vorden”
Sådan står der på forfatteren, William
Heinesens gravsten på kirkegården i Thorshavn.
Sikken indskrift at sætte på en gravsten.
Her står man ved en mands grav.
Han er død, her er han begravet.
Og så bliver man mødt af dette budskab:
“Men alt er endnu ved at blive til.”
Historien er altså slet ikke færdig.
Indskriften er en stærk og håbefuld (og
måske også skræmmende) hilsen til de pårørende og andre, som går forbi gravstedet.
Indskriften på gravstenen fortæller forbipasserende, at trods død og grav, så er alt
endnu ved at blive til.
Hvis man altså lige ved, at “vorden” betyder, at noget er ved at blive til.

En gravid kvinde kan kaldes en vordende
mor.
Hun er jo på vej til at blive mor.
Ordet “vorde” kender vi fra Fadervor, hvor
det lyder “Helligt vorde dit navn.”
I bibeloversættelsen fra 1992 ændredes
det til “Helliget blive dit navn.”
Ikke alle – eller rettere: langt fra alle – er
glade for ændringen fra “vorde” til “blive.”
Mange giver udtryk for, at glosen “blive”
lyder mere spidst og mindre poetisk end glosen “vorde.” Så hvorfor ikke fastholde “vorde” i Fadervor, sådan som mange af os har
lært det fra barnsben?
Nu er der bare det, at man ikke kan høre
på ordet, om det staves med D eller med
T. I sagens natur kender yngre generationer
ikke glosen “vorde.” Hvor skulle de gøre det
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fra? Ordet indgår ikke i dagligsproget længere. Så naturligt nok tænker konfirmander
og andre på en vorte på en hånd eller en fod,
når de hører ordet.
Sproget ændrer sig hele tiden. Ord og udtryk glider ud, mens nye kommer til. Her er
alder i sig selv ikke noget kvalitetskriterium.
Et ord er ikke godt alene fordi det er nyt,
eller alene fordi det er gammelt.
Der er tillige ord, som ændrer betydning
over tid.
Og der er er ord, som staves ens, men som
har forskelligt betydningsindhold.
Et ord som “spotte” vil for unge i dag betyde “at se,” mens det for ældre mennesker
betyder “at håne.”
Udtrykket “at spotte Jesus” betyder altså noget vidt forskelligt – alt afhængigt af,
hvem der siger det eller hører det.
Ovenstående viser nødvendigheden af at
lave en ny bibeloversættelse og også, hvor
svært det er.
Flere mener, at biblen skal lyde, som den
altid har gjort. Men biblen har i sagens natur
ikke altid lydt på en bestemt måde. Den må
oversættes igen og igen – på måder, som er
loyale overfor de hebraiske og græske grundtekster – og samtidigt formuleres i et godt
og mundret, nutidigt sprog.
Oversættelsesarbejdet er “altid i sin vorden” – eller anderledes udtrykt: det er altid
ved at blive til.”
Der arbejdes på en ny oversættelse af biblen, som udkommer næste år som “Bibelen
2020.”
Nogle efterspørger “den originale oversættelse.”
En sådan findes ikke.
Som bibelselskabets generaldirektør Birgitte Stoklund Larsen udtrykker det, så findes
der ikke en facitliste for bibeloversættelse.

Frivillige hjælpere
I forbindelse med undervisningen af mini-konfirmander kunne vi godt bruge
lidt frivillig praktisk hjælp i Resen Kirke- og Sognhus. Opgaverne, vi gerne vil
have hjælp til, er at få købt ind og gjort
klar til, at mini-konfirmanderne fra 3.
klasse kan få noget at spise og drikke før
deres undervisning. I forbindelse med
undervisningen er det et sæt ekstra hænder til at binde snørebånd, sætte plaster
på og hjælpe børnene med det, de skal,
vi efterspørger. Tidsrummet er onsdage
13.30-15.00. Man kan sagtens være to
eller flere personer, der skiftes og afløser
hinanden. Man behøver ikke at binde sig
til alle onsdage eller i hele tidsrummet.
Al hjælp modtages med kyshånd. Hvis
du kunne være interesseret i at hjælpe
os, kan du kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Karoline Rønne for mere
information på telefon 30 58 35 35 eller
mail karoline@resensogn.dk.

H.Ø.
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Nuværende og kommende udstillinger
NUVÆRENDE ALSIDIG UDSTILLING AF ELSE SØNDERGAARD
Else Søndergaard fortæller, at hun er meget glad for at tegne og male med farver
og derfor fra sin tidlige ungdom har udviklet dette ved at deltage i løbende kurser i tegning, akrylmaling, oliemaling og
akvarel.
Hun har udstillet separat i Danmarks
Nationalbank, Thy–Mors Energi, Åbne
Atelierdøre, Holstebro Sognehus, Kulturcenter Limfjorden, Stoholm Kulturcenter, Ørslevkloster Sognegård, Erhvervenes
Hus i Viborg, AOF Skive i flere omgange,
Galleri 14 i Farsø, Hotel Hilltop i Skive,
Højslev Sognegård, Fagforeningshuset i
Skive samt i Egebjerg, Hvidemose, Glyngøre og Jenle. Og så har hun også ved en
tidligere lejlighed udstillet i Resen Sognehus.
Else Søndergaard er medlem af amatør-kunstforeningen “FOKUS” og har i

den forbindelse også udstillet sammen
med mange andre udøvende amatørkunstnere forskellige steder i Skive og
omegn, blandt andet Skive Seminarium,
Roslev Lægehus, Resenlund, KCL. Skive,
Langesgaard i Breum, i to bilforretninger
i Skive samt flere steder i forbindelse med
det årlige malerkursus i foreningen.

Kirkekor i Resen Kirke

sion, nyt håb, og lige om lidt er det advent
og jul, som emmer af venten og “ny begyndelse”. Der er en del nye i koret samt en del
af “de gamle”, og det fungerer rigtig godt.
Det er lettere at synge ud, når andre synger
for, og på den måde bliver den samlede korsang så meget bedre. Der er flere til at dele
glæden og fornøjelsen ved samværet, musikken og sangen. Der er også flere til at have en

Nu er det allerede snart i slutningen af dette
kirke- og kalenderår, alt imens koret stadig
synger. Sidst jeg skrev, sang vi på repertoiret
til “Himmelske dage” i Herning, det er nu
udskiftet med sange og salmer, der egner sig
til den tid på året, vi er i – efterår, løvfald,
Alle Helgen, afsked, indadvendthed, reflek-
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KOMMENDE ALSIDIG BILLEDUDSTILLING AF ANITA FRANDSEN
Anita Frandsen fortæller, at hun er født
i 1966 i Søby mellem
Højslev og Kobberup.
Det at tegne og male
var en stor del af barndommen, som det var
for de fleste børn på den tid, det vil sige
før den digitale verden tog over. Hun havde tillige en kreativ far, der godt gad at
sidde og tegne med hende, så det gjorde
ikke blyant og papir mindre interessant.
Dog havde hun for meget krudt bagi til
at sidde stille alt for længe ad gangen, så
det blev i stedet sport, og især håndbold,
der fik hendes store interesse. Men i 1982
blev den aktive hverdag byttet ud med en
tilværelse i kørestol, og det var efter det,
at interessen for at tegne og male igen
blev vakt. Det startede med silkemaling
og akvarel på aktivitetscenteret Møllegården, og Anita mener, at det var tilbage i
2008, at hun først stiftede bekendtskab

med akrylmaling på AOF i Skive. Siden
er det blevet til en del kurser på AOF, hos
diverse kunstnere og på Skolen For Kreativ Fritid i Viborg. Anita siger: “Det kan
godt være, at jeg fagligt ikke er så dygtig
en maler, men jeg hygger mig meget med
det og ikke mindst med de andre kursister.” Hun siger også, at hun ikke har
nogen bestemt stil, men maler det, der
falder hende ind, og det lysten lige er til,
når hun tager penslen i hånden.

mening og til at stille spørgsmål! Men det
er kun dejligt, det holder én i live og forhindrer, at der gror mos på gamle vaner. I
pausen, hvor der bliver serveret brød, frugt
og saft, bliver der livligt snakket, diskuteret
og grinet – DET er dejligt.
Der er plads til flere, der går rundt med
lyst til at synge, synge sammen med andre,
opleve glæden ved korsang og lyst til at lære

nyt. Så går du i 4.-9- klasse, er du meget velkommen onsdage kl. 15.15-16.30 i Resen
sognehus. Det er gratis at deltage.
Hanne Sloth Poulsen, Korleder og organistassistent ved Skive Kirker
Vikar ved Resen Kirke for koret.
Tlf. 9215 6068
Mail: hsp@skivesogn.dk
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Arrangementer i kirke og sognehus i
december 2019, januar og februar 2020
Onsdag d.
11. december
kl. 19.00
Syng julen ind i
kirke og sognehus.

Tirsdag d. 28. januar kl. 17.30
Familieaften i kirke
og sognehus.
Efter en kort
gudstjeneste er
der pizza og
samvær i sognehuset.

Onsdag d. 22. januar kl. 19.00
Foredrag v/ kirke og kulturmedarbejder Karoline Rønne, som fortæller om den danske
guldaldermaler P. C. Skovgaards liv og værker.
Peter Christian Skovgaard var en af Guldalderens største malere, særligt kendt for sine
storslåede skildringer af det danske landskab. Hans malerier forholder sig til politiske og
filosofiske strømninger i tiden, men peger samtidig også tilbage på kunstnerens eget liv.
P. C. Skovgaard var et naturtalent, som voksede op i fattige kår med en enlig mor. Han
mistede tidligt sin bedste ven. Gennem en friplads på kunstakademiet sikrede han sig
adgang til den københavnske elite og blev en del af Grundtvigs menighed i Vartov. Og
så forelskede han sig og oplevede den store romantiske kærlighed.
Alt det og meget mere kommer Karoline Rønne og fortæller om. Hun er nyansat kirke- og kulturmedarbejder i Resen Kirke. Desuden er hun er Cand. Mag i dansk og
kunsthistorie og har tidligere arbejdet på Skovgaard Museet i Viborg. Foredraget tager
udgangspunkt i en række kendte og mindre kendte billeder af P.C. Skovgaard.
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Onsdag d. 19. februar kl. 19.00
Foredrag i Sognehuset v/ Anne Marie
Pahuus, filosof ved Aarhus Universitet,
der fortæller ”Om kærlighed,” som også
er titlen på en bog, hun har skrevet til
serien af Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. For kærligheden er overalt.
En romantisk kliche? Nej, et menneskeligt faktum. Spørg bare Anne Marie Pahuus. Kærlighed er det tætte og intense
forhold til andre mennesker, som vi lever ud i den erotiske kærlighed og i kærligheden til vores børn. Kærligheden
spænder vidt, fra passion til venskab, fra
lykke til lidelse. Den kan overvinde alt
og give evige sorger. Historisk har den
altid fået førstepladsen, som næstekærlighed og som lidenskabelig længsel,
men popsangere synger stadig med på
Paulus’ ord: Størst er kærligheden.

Søndag d. 12. januar kl. 10.15
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost,
åbning af ny billedudstilling med værker af Anita Frandsen og menighedsmøde i sognehuset.
Ved menighedsmødet fortæller menighedsrådet om sit arbejde, og der er mulighed for en dialog med rådet om kirkens liv i sognet nu og fremover.
Anita Frandsen vil kort fortælle om sine
billeder, om glæden ved at male og om
grunden til, at hun gør det (se omtale af
udstillingen andet sted i bladet).

Torsdag d. 6. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i sognehuset v/ Ruth
Dein, der omtaler sig selv som “Fortællekonen fra heden.« Hun vil genfortælle Steen Steensen Blichers noveller Hosekræmmeren” og “Ak hvor forandret”
samt lidt fra “E bindstouw.”

Søndag d. 23. februar kl.10.15
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsboller og tøndeslagning i
Sognehuset (se annoncering andet sted
i bladet).
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Solglimt i fjorden
Boganmeldelse
I Resen er vi heldige at bo tæt på Limfjorden. Vi ved, hvor smukt det er, når sollyset
får vandet i fjorden til at lyse, stråle og funkle som diamanter.
“Solglimt i fjorden” er titlen på en bog af
pastor emeritus Henry Vestergaard, som er
bosiddende her i sognet. I forordet står der,
at dette er “et lille hæfte til alle, som kunne
tænke sig nogle letlæselige og let forståelige
trøsteord midt i dagliglivets besværligheder.”
Bogen består af korte indlæg om, hvad
den kristne tro rummer af håb og glæde for
det liv, som er os givet på forskellige vilkår.
Her er ord, som med et humoristisk anstrøg
lyser op, trøster og opmuntrer.
Enhver situation, som et menneske måtte
befinde sig i, kan ses fra forskellige synsvink-

ler. Den synsvinkel, som vi ser vort liv ud fra,
vælger vi mere eller mindre bevidst.
Bogens forfatter vælger bevidst altid en
lys synsvinkel – og derfor lyser ordene i bogen som solglimt i fjorden. I bogen mærkes
en stor taknemmelighed over det givne liv,
som ofte former sig på en måde, som er alt
andet end let. Det mærkes, at baggrunden
for bogen er et forstandigt, vist og mildt
menneskes lange erfaring både som menneske og som præst.
Indlæggene har tidligere været offentliggjort som “Præstens side” i beboerbladet på
Skovbakkehjemmet.
Det smukke omslagsbillede ved Allan
Gade viser motiv fra Skive Fjord.
Formedelst 100 kr. kan denne gode og
fine lille bog erhverves i Resen Sognehus.
H.Ø.
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Fastelavn
Søndag den 23. februar
er der fastelavnsgudstjeneste
i Resen Kirke kl. 10.15
med efterfølgende fastelavnsboller
og tøndeslagning i og ved
sognehuset.
Fastelavnssøndag falder syv uger
før påskedag.
Fastelavn kommer af tysk og
betyder faste aften. Tidligere var det
aftenen før, det gik løs med den
kristne faste – den tid, hvor man
skulle forberede sig til påsken.
For at gøre sig klar til fasten, spiste
man rigtig godt, flæsk om søndagen
og om mandagen, hvidt brød for sidste gang inden påsken om
tirsdagen. Siden reformationen har der
ikke været krav om egentlig faste op
til påske i folkekirken.
Men vi holder altså stadig fest i kirken
og spiser hvidt brød i form af
fastelavnsboller.
Traditionen tro er børn meget
velkomne til at komme udklædte.

Nyt hold
babysalmesang i
Resen Kirke
Opstart tirsdag
d. 4. februar 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 minutter og efterfølgende 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
karoline@resensogn.dk.
For mere information:
Se Resen Sogns hjemmeside:
www.resensogn.dk.
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Glimt fra livet i Resen Kirke
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En opblæst præst, et hjælpsomt æsel
og et fantastisk publikum
– Teater fuld af humor og dybde
Om formiddagen torsdag den 5. september
var der fuldt hus i Resen Kirke. Der havde
vi nemlig besøg af Jens Jødal fra Kirketeateret og 70 borgere samt personale fra Aktivitetscenteret Skovly. Vi var sammen om
teaterforestillingen “Den barmhjertige samaritaner” – en forestilling som inddrog
sine tilskuere i både samtale og skuespil.
Jens Jødal indledte med at bede publikum
om at gribe ind, hvis vi lagde mærke til ting
undervejs i forestillingen, som vi synes virkede mærkelige eller forkerte. Og så gik han
ellers i gang med at fortælle om en mand,
som for 2000 år siden kom kørende i sin bil.
Og her blev han selvfølgelig allerede bremset af publikum. Så prøvede han med, at
manden kom kørende på en traktor, en knallert og en cykel, men måtte ende med at lade
manden gå på sine fødder. Så var forestillingen skudt i gang. Og hermed også fortællingen om en mand, der bliver slået ned på sin
vej mellem Jerusalem og Jeriko og får hjælp
af en samaritaner, som indlogerer ham på
den nærliggende kro, efter at både en præst

og en kirketjener
er gået forbi uden
at hjælpe. Undervejs i forestillingen kom frivillige blandt publikum
med op på scenen og
indtog rollerne som
røvere og krovært.
Med sig på scenen
havde Jens Jødal
også
samaritanerens egenrådige, men
hjælpsomme
æsel,
som efter forestillingen
gik sammen med Jens
og alle os andre over
i sognehuset, hvor
vi spiste pizza og
snakkede og hyggede videre sammen.
En dejlig formiddag fuld af glæde,
smil og dybde.
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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. 3. kl.19.30 Adventsfest. Fællesmøde m/ IMU.
			
Taler: pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Man. d. 9. kl. 14.30 Mandagscafé. Taler: Harry Harregaard, Durup.
Tor. d. 12. kl. 19.30 “De ni læsninger” i Skive kirke liturg v/ Jesper Hornstrup. Kaffe i Sognegården.
Man. d. 16. kl. 9.30 Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Lør. d. 28. kl. 19.00 Julefest for alle aldre. Tale v/ journalist Eskil Lyngsøe Poulsen. 		
Januar 2020:
Man. d. 6. – tor d. 9.
Evangelisk Alliances bedeuge. Hver aften kl. 19.30.
Fre. d. 10. kl. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge i et privat hjem.
Man. d. 13. kl. 14.30 Mandagscafé.
Ons. d. 15. kl. 19.30 Tale v/forh. missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia.
Man. d. 20. kl. 14.30 Mandagscafé.
Man. d. 27. kl. 9.30 Café, hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Tor. d. 30. kl. 19.30 	I Skive sognegård: Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen taler over 			
emnet:” En livstidsfanges historie og en vens tanker”.
Februar:
Man. d. 3. kl. 14.30 Mandagscafé.
Tir. d. 4. kl. 19.30 	Fællesmøde m/ IMU. Emne: “Discipelskab i hverdagen”
			
v/evangelist Robert Svendsen, Lystrup.
Man. d. 10. kl. 14.30 Mandagscafé.
Ons. d. 12. kl. 19.30 Møde v/missionær Finn Najbjerg, Kjellerup.
Man. d. 17. kl. 14.30 Mandagscafé.
Ons. d. 19. kl. 19.00 Generalforsamling. Vi starter med spisning kl. 18.00.
Man. d. 24. kl. 19.30 Møderække: Tale v/Missionær Jørgen Bloch, Randers.
Tir. d. 25. kl. 19.30 Møderække: Tale v/ fhv. sognepræst Orla Villekjær, Skjern.				
			
Sang v/unge fra IMU.
Ons. d. 26. kl. 19.30 Møderække: Tale v/ Kurt Hjemdal, Norge.
Tor. d. 27. kl. 19.30 Møderække: Tale v/ Kurt Hjemdal, Norge. Skivekoret medvirker.
Fre. d. 28. kl. 19.30 Møderække: Tale v/ Kurt Hjemdal, Norge.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www. resensogn.dk
1. dec.
8. dec.
11. dec.
15. dec.
22. dec.

10.15
10.15
19.00
10.15
9.00

1. søndag i advent
Helga Ørgaard
2. søndag i advent
Helga Ørgaard
Syng julen ind
Helga Ørgaard
3. søndag i advent
Helga Ørgaard
4. søndag i advent	Natalia Packert
Andresen
24. dec.
13.30 - 14.45 - 16.00 Juleaften
Helga Ørgaard
25.dec.
11.00
1. juledag
Helga Ørgaard
26. dec.
10.15
2. juledag
Helga Ørgaard
29. dec.
Julesøndag Der henvises til byens andre kirker
31. dec.
14.00
Nytårsgudstjeneste
Helga Ørgaard
		
Champagne og kransekage
5. jan.
10.15
12. jan.
10.15
		
19. jan.
10.15
26. jan.
10.15
28. jan.
17.30

Helligtrekongerssøndag
Helga Ørgaard
1. s. e. helligtrekonger
Helga Ørgaard
Kirkefrokost, åbning af udstilling
2. s. e. helligtrekonger
Knud Erik Nissen
3. s. e. helligtrekonger
Helga Ørgaard
Familieaften	Karoline Rønne/
Helga Ørgaard

2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.

10.15
10.15
10.15
10.15

Sidste s. e. helligtrekonger
Helga Ørgaard
Septuagesima
Jesper Hornstrup
Sexagesima
Helga Ørgaard
Fastelavn, børnegudstjeneste	Karoline Rønne/
Helga Ørgaard

10.15
9.00

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

1. marts
8. marts

Helga Ørgaard
Mads Callesen

