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Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul?
Hvorfor spiser vi kristne både svinekød og
oksekød og drikker både øl og vin? Det gør
vi, fordi Jesus har sat os fri fra de spiseregler,
der binder de fleste religioner.
Jesus lærer os, at »det, som kommer ind
i et menneske udefra, ikke kan gøre det
urent. For det kommer ikke ind i hjertet,
men ned i maven, og det kommer ud igen.
Dermed erklærede han al slags mad for ren.«
(Markusevangeliet 7,18-19)
Hvorfor faster vi heller ikke på bestemte
tider af året? Det gør vi ikke, fordi Jesus satte os fri fra rituelle fasteperioder (Lukasevangeliet 5,33-39). Jesus kunne også have citeret profeten Esajas, der meddelte fra Gud,
at Gud ikke finder glæde ved at mennesket
spæger sit legeme, hænger med hovedet som
et siv og ligger i sæk og aske (Esajas 58,5).
Er en kristen jul så kun at æde og drikke?
Nej den er meget mere. Den er først og fremmest at rense sit hjerte, bekæmpe uretten og
dele sin mad med de trængende!
Efter tilladelsen til at lukke alt ind i maven, advarer Jesus os mod det, vi lukker ud
af hjertet:
Jesus lærer os at: »Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske
urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri,
mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab,
svig, umådehold, misundelse, bespottelse,
hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer
indefra og gør et menneske urent.« (Markusevangeliet 7,20-23)
Efter Guds ubehag ved sultne mennesker, kommer det Gud finder behag i: Nej,
den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens
lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de
undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja,
at du deler dit brød med den sultne, giver

husly til hjemløse stakler, at du har klæder
til den nøgne og ikke vender ryggen til dine
egne.« (Esajas 58,5)
PS. Alt godt kan misbruges, derfor er bibelen også fuld af advarsler mod æderi og
drikfældighed. Faste er heller ikke forkert,
hvis den frivilligt bruges som forberedelse
til en stor afgørelse eller en åndelig opgave.
Jesus fastede selv.
Jens Bisgaard
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Hvorfor hedder det Resen H?
I henhold til Trap Danmark kan man læse:
Resen sogn er et sogn i Skive Provsti, Viborg
Stift. Sognet ligger i Skive kommune, Region Midtjylland. Indtil kommunalreformen
i 1970 lå det i Hindborg Herred, Viborg
Amt. I sognet ligger Resen kirke.
Hermed skulle placeringen være på plads.
Det er ejendommeligt at opleve, hvordan
de geografiske tyngdepunkter har ændret sig
fra middelalder til nutid. Man kan blot se
på placeringen af endog meget store kirker i
nutidens tyndt befolkede områder. Det giver
betragtelige udfordringer, som ikke er emnet i denne forbindelse.
At Resen sogn hørte til Hindborg Herred,
der var det mindste herred i Salling-syssel,
forklarer det vedhæftede H.
Med al respekt – så nåede Resen ikke
Hindborgs fornemme rang.
Herredsinddelingen var bl.a. en retsinddeling med tilhørende tingsted. Det ældgamle
tingsted for Hindborg Herred menes at have
ligget ved en gravhøj syd for Oddense kirke.
Tingstederne skiftede dog placering af
forskellige grunde gennem tiderne. Jeppe
Aakjær refererer således fra en håndskreven,
ærværdig, gammel Stiftsbog fra 1680 bl.a.
følgende: »Hindborg Herredsting holdtes
om mandagen midt imellem Hem og Hindborg. Resen eller Krabbesholm Birketing
holdtes om onsdagen ved Resen kirkegårdsdige«. Det sidste er en interessant oplysning,
der fortæller, at fæstebønderne fra Krabbesholm i en periode ( 1560-1821) har været
underlagt godsets Birkeret. Hvor dette var
tilfældet, kunne indbefattede fæstebønder
kun sagsøges via dette ting. De resterende
var underlagt Herredstinget.
Stavemåden for Hindborg har ændret sig
gennem årene. I en periode i middelalderen

Engang i fordums tid havde Skive hele to banegårde / stationer: Skive Nord og Skive H.
Men hvad med Resen, vi har da vist aldrig
haft nogen banegård? Ikke desto mindre så
modtager vi fra officielle kanaler jævnligt
skrivelser i menighedsrådet adresseret Resen
H. Navnet Resen forekommer et par steder
mere i Viborg Stift – er det forklaringen?
Også her må svaret være delvis benægtende.
Det efterfølgende H har sin rod i den
gamle herredsinddeling, der i 1919 mistede
sin autoritet. H’et har altså overlevet næsten
100 år. Hvor spændende ! Lad os håbe, det
ikke sådan lige bliver strøget i disse teknologiske tider, hvor vi betjener os af helt andre
identifikationsmarkeringer.
Men nu tilbage til herredsinddelingerne
og dermed forklaringen på mysteriet.
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staves det således Høneborgh, der illustreres
ved det morsomme herredsvåben i 1584-udgaven.
Hindborg Herred grænser mod nordøst til
Nørre Herred og Harre Herred, mod vest til
Rødding Herred og mod syd til Fjends Herred.
Det er ofte mindre landsbyer, der i nutiden
lægger navn til herredsbetegnelsen. Hindborg, Rødding og Harre her. Eksempelvis
også Lysgaard syd for Viborg og mange andre
lokaliteter.
Hele Hindborg Herred, der udgør 12 sogne, indgår nu, som nævnt, som en del af Skive
kommune.
Her møder vi sognebegrebet, som stadig
eksisterer i bedste velgående. Et sogn var fra
oprindelsen betegnelse for det område, hvis
beboere søgte samme kirke. Man kan ikke
sætte præcis tidspunkt på oprindelsen af sognene. Men man kan nok regne med, at ved
indførelse af tiende i 1100-tallet blev grænserne fastere, så man kunne sikre det fælles
økonomiske ansvar for kirkens vedligeholdelse og aflønning af præsten.

I vore landlige omgivelse har de fleste nogenlunde styr på, hvilket sogn de tilhører. Det
er straks vanskeligere i de meget store byer.
Det er nok ingen løs påstand, at bl.a. mange
københavnere ikke kender deres sognenavn.
Ejendommeligt nok, så genopfriskes det ofte,
hvis truslen om nedlæggelse af en kirke lurer
om hjørnet. Ingen skal røre min kirke!
Tidligere kunne man opleve i hovedstaden,
at ens stand var afgørende for, hvilken kirke
man søgte. Akademikerne valgte fortrinsvis
Domkirken, de studerende Trinitatis Kirke,
de handlende Helligåndskirken og Vor Frelser, militærfolk Holmens og Garnisons Kirker, fortæller lektor Hans Raun Iversen
Heldigvis er såkaldt stand ikke et aktuelt
begreb hos os i dag. Vores gamle sognekirke er et fælles samlingssted for alle sognets
beboere uden nogen form for personsanseelse
eller holdningsvurdering. Dette fællesskab er
gældende fra starten af livet – for de flestes
vedkommende ved døbefonten - til afslutningen side om side på kirkegården.
Denne kendsgerning har vi grund til at
værdsætte.
Svend Sandfeld
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Menighedsrådets arrangementer i kirke og sognehus
december 2017, januar 2018 og februar 2018.
John bor på østsiden af Lundø. Her har
han sit atelier med den skønneste udsigt over
Lovns Bredning. Oftest bliver det landskabsbilleder med motiver fra Lundø. John ynder
en stille aftentur på vestsiden af Lundø, hvor
solen daler ned over Jenle og fjord. Natten er
begyndt over fjorden, blå time er begyndt.
Turen går hjem, hvor han finder lærredet
frem. Nogle dejlige timer med farver afslutter dagen på stille vis.

Torsdag den 7. december kl. 14.30

Eftermiddagsmøde / adventsmøde i sognehuset, hvor tidligere provst Boye-Bruhn fortæller. Boye-Bruhn var i en lang årrække sognepræst i Estvad og Rønbjerg. Han var medlem
af Skive byråd og beklædte flere tillidsposter.

Onsdag den 13. december kl. 19.30
Vi synger julen ind i kirken og sognehuset.
Kaffe i sognehuset.

Onsdag den 17. januar kl. 19.30

Foredrag i sognehuset v/ Sophie Nordentoft:
“Ægteskabet i medgang og modgang.”
Ægteskabet som samfundsbærende institution har det svært i en individualistisk kultur, hvor lysten driver værket. Ord som pligt
og vilje klinger negativt i manges ører, også
når det handler om parforhold og ægteskab.
Set fra kirkelig/teologisk vinkel rummer
ægteskabet noget helt andet end sur pligt –
nemlig kær pligt.
Sophie Nordentoft vil sætte fokus på ægteskabet som den grundlæggende relation,
der befrier os fra selvets byrde og sætter os
ind i et forpligtende fællesskab.
Gennem litteratur, salmer, film og kunst
vil vi se på ægteskabet gennem tiden og især

Søndag den 7. januar kl. 10.15

Gudstjeneste til den sædvanlige tid. Efterfølgende kirkefrokost (kr. 30,-) i sognehuset og
åbning af billedudstilling v/ John Maarbjerg.
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ægteskabet i nutiden, hvor udfordringerne
næsten står i kø.
Og alligevel søger mennesker denne trygge havn, velvidende at ægteskabet også er en
kampplads.
Spørgsmålet er: Er ægteskabet værd at
kæmpe for?
Sophie Nordentoft er sognepræst (fra
1992-1999 i Oddense-Otting i Salling
Provsti. Hun har været udsendt til Madagaskar af Danmission 2000-2006 og virker i
dag i Hals i Aalborg Stift.)

Onsdag den 31. januar kl. 17.30

Familiegudstjeneste i kirken med efterfølgende pizza i sognehuset.

Onsdag den 21. februar kl. 19.30

Foredrag i sognehuset v/ Christian Hjortkjær: “Hvorfor er vi så enestående” ?
Det utilstrækkelige selv.
Ungdommen er ikke, hvad den har været.
Den er sundere, mindre kriminel og mere
pligtopfyldende. Ungdommen har tabt tiden
og indrettet sig efter klokken. Døgnet inddeles i klokketimer, så præstationen kan presses
til det maksimale. Den både frygter verdens
straf og straffer sig selv. 500 år efter Luther er
vi tilbage, hvor han startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. Vi maksimerer som munke. Og lever i fremtiden.
Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom,
der er ved at miste sig selv i skam, angst og
diagnoser?
Måske ved at se nærmere på Luther og Kierkegaards tanker om angst og kærlighed.
Det og meget mere ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg
Højskole.

Torsdag den 1. februar kl. 14.30

Fortælleeftermiddag i sognehuset v/ Tove
Møller.
Tove vil fortælle om “konfirmation1957”.
Hun er oprindelig morsingbo, var i en
årrække lærer på Skivehus skole og som bekendt tidligere formand for Resen menighedsråd. Tove er et kendt ansigt i Resen sogn.

Søndag den 11. februar kl. 10.15

Søndag den 25. februar kl. 10.15

Fastelavnsgudstjeneste i kirken med efterfølgende tøndeslagning m.v. i sognehuset.

Kirkekaffe efter gudstjenesten.
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Babysalmesang
i Resen Kirke

Tirsdag d. 9. januar kl. 9.30
starter et nyt hold babysalmesang
Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen
med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der
blevet sunget gennem mange hundrede år. Som
forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt
det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker.
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt
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.
Tilmelding: td@km.dk tlf. 30248422

Fastelavnsgudstjeneste

Nytårsgudstjeneste
i Resen kirke
Søndag d. 31. december
kl. 15.30

I Resen Kirke
søndag d.11. februar kl. 10.15

Efter gudstjenesten
vil der være mulighed for
at ønske hinanden
et godt nytår
med champagne
og kransekage.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning
og fastelavnsboller i Sognehuset.
Vi håber, børnene møder udklædte!
Resen Menighedsråd
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Program for Indre Mission, Skive
Christiansgade 6 · www.skiveim.dk
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6.
December
Man. d. 4. kl. 14:30. Mandagscafé.
“Vejen ind i bibelen” Joh. 19.
Tir. d. 5. kl. 19:30.
Adventsfest. Lovsangsaften og koncertfortælling ved musiksekretær
Benjamin Hougaard, Fredericia.

Man. d. 8. - fre. d. 12. kl.19:30.
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Man. d. 15. kl. 14:30.
Mandagscafé. Missionær Heri Elttør,
Aulum taler.

Ons. d. 13. kl. 19:00. Julemøde.
Luciaoptog ved Gospel-kids.
“De ni læsninger” ved sognepræst
Jesper Hornstrup, Skive.
Tor. d. 28. kl. 19:00.
Julefest for alle aldre.

Tir. d. 6. kl.19:30. Møde ved pastor
Jens Arne Skjøtt, Århus.

Ons. d. 17. kl.19:30. Missionær
Henrik Dideriksen, Skive taler.

Man. d. 12. kl. 14:30. Mandagscafé.
Finn Najbjerg, Vinderslev taler.

Man. d. 22. kl. 14:30.
Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.

Man. d. 19. kl. 9:30. Mandagscafé.

PREP

Man. d. 11. kl. 14:30.
Mandagscafé. Fritidsmissionær
Svend Taulborg, Struer taler.

Februar
Man. d. 5. kl. 14:30.
Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen”.

Tor. d. 25. kl. 19:30.
Møde i Skive Sognegård. Tidligere
biskop over Lolland-Falsters Stift,
Ph.d. studerende Steen Skovsgaard.
Aarhus taler over emnet “De sidste
tider og dommedag – i islam og
kristendommen”.

Ons. d. 21. kl. 19:30.
Generalforsamling.
Man. d. 26. - fre. d. 2. marts
kl. 19:30. Møderække.

OBS! NYT KURSUS

Tir. d. 27. kl. 19:30. Lovsangsgudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Januar
Man. d. 29. kl. 9:30.
for alle interesserede, uanset hvor I bor.
Fre. d. 5. kl. 18:00.
Café med andagt.
Nytårsfest tale ved forstander René
Brorson, Grejsdalens Efterskole.
Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Kommunikationskursus for par
PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREPkurset 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.

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 mønstre eller få inspiration til at udvikle
det gode i deres forhold.

Læs mere på kirkernes hjemmesider

Sted Skive Sognegaard, Reberbanen 19, 7800 Skive.
Tid Lørdag d. 13. Januar kl. 9.00 - 17.00 og
lørdag d. 20. januar kl. 9.00 - 17.00.
Pris 800 kr. pr. par, inkl. forplejning begge dage.
Spørgsmål og tilmelding til Ole Dahl, mobil: 20 25 96 33
mail: ole.dahl.skive@gmail.com

Arrangeres af Skive, Resen og Egeris sogne

Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden.
Mattias Stølen Due, leder af Center for Familieudvikling
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Ændring på Resen kirkegård
Kirke- og kirkegårdsudvalget har i længere
tid haft et ønske om at ændre en del af Resen
kirkegård, som ligger nord for kirken, så der
kan erhverves plænegravsteder, der kun kræver vedligeholdelse af plænen.
Da der p.t. er en del ledige gravpladser
netop i dette område, besluttede man at benytte lejligheden til at se nærmere på muligheden.
Landsskabsarkitekt Møller og Faurskov
blev kontaktet, hvilket resulterede i et planforslag.
Efter grundige drøftelser og overvejelser blev planen fremsendt til godkendelse i
provstiet.
Tilladelse og bevilling er nu på plads, så
renoveringen kan foretages i 2018.

Kort sagt så vil området blive indhegnet
af en bøgehæk og der bliver plantet lavere
buksbom, som mindestenene kan stå op ad
med vaser ved stenen.
De nuværende gravsteder bliver kun berørt i det omfang, gravstedsindehavere selv
ønsker det. Der er rettet henvendelse til alle
indehavere med gravsteder i tilknytning til
det aktuelle område.
Menighedsrådet har i flere år haft intention om at gøre Resen kirkegård mere grøn
og indbydende, hvilket imødekommes ved
plantning af grønt bunddække på flere ledige gravpladser.
Nu benytter man lejligheden til yderligere at forstærke dette grønne indtryk ved
ikke blot det nævnte græsområde, men også
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ved at etablere græs omkring kirken med en
kant af naturstensbelægning på ca. 80 cm.
langs kirkemuren.
Forbilledet for det sidste har vi eksempelvis ved Durup kirke, hvor man med fint
resultat har benyttet samme landskabsarkitekt.

Det er vort håb, at fornyelsen vil blive
vel modtaget af sognets beboere. Man er altid velkommen til at stille spørgsmål eller
kommentere også dette projekt for nærmere
uddybelse.
Vi henviser til skitsen.
Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Juleindsamling til Skive Menighedshjælp
(Resen Sogn, Skive Sogn og Egeris Sogn)
Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om støtte
til den forestående uddeling. Vi håber, at denne indsamling også i år må give et
godt bidrag til juleuddelingen.
Bidrag kan afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19, SPAR NORD konto
8500-266-02-13964 eller til en af byens præster.

Ansøgning om julehjælp
Frist for ansøgning om julehjælp er sidste fredag i november.
Ansøgningsskemaet fås og afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19,
eller hos en af byens præster.

Verdens skabelse

VOK – VIDEN OM KRISTENDOM

• er et folkekirkeligt initiativ til voksenTENDOMundervisning på Skive-egnen,
senundervisning
på Skive-egnen,
• byder
velkommen til alle med nysgerysgerrighed og interesse,
righed og interesse,
undres, • er undervisning ved fagfolk,
• er åben samtale og plads til at undres,
• fri entré.

Torsdag 8. februar kl. 19:30 i Hem præstegård
v/sognepræst Morten Rydal
Når det gælder verdens og universets skabelse er vi vant til at tænke i enten-eller:
Enten har Biblen ret eller også har videnskaben! Enten blev verden skabt af Gud på syv
dage eller også opstod den ved en eksplosion
i verdensrummet for 13 mia. år siden. Begge dele kan ikke være sandt – eller kan det?
Vi skal en tur tilbage til universets begyndelse. Hvad er det egentlig Biblen fortæller? Med Morten Rydal som guide skal vi
læse skabelsesberetningen igennem med
nye briller. Sære ting og overraskende sammenhænge vil åbenbares!

æstegård

e er vi vant
eller også
Gud på syv
i
ele kan ikke

. Hvad er
dal som
em med
nhænge vil
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Gudstjenesteliste Resen Kirke
*) På planlægningstidspunktet tager vi forbehold hvad angår præstelisten i perioden under
hensyn til sygeorlov. Vi henviser til hjemmesiden www.resensogn.dk

3. december

kl. 10.15 1. søndag i advent

?*

10. december kl. 10.15 2. søndag i advent

?

13. december kl. 19.30 Vi synger julen ind
		
i kirke og sognehus

?

17. december kl. 10.15 3. søndag i advent

Mads Callesen

24. december kl. 13.30-14.45-16.00, juleaften

?

25. december kl. 11.00 juledag

?

26. december kl. 9.00 2. juledag
			

Natalia Packert
Andresen

31. december kl. 15.30 Nytårsaften
?
		
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
		
“Godt Nytår” med champagne og kransekage.
7. januar
kl. 10.15 1.s.e. helligtrekonger
Jesper Hornstrup
		
Kirkefrokost og billedudstilling
14. januar

kl. 10.15 2.s.e. helligtrekonger

Helga Ørgaard

21. januar

kl. 10.15 3.s.e. helligtrekonger

Helga Ørgaard

28. januar

kl. 10.15 søndag septuagesima

Mads Callesen

31. januar
kl. 17.30 Familiegudstjeneste
		
Efterfølgende pizza.

Helga Ørgaard /
Tina Damholt

4. februar

Helga Ørgaard

kl. 10.15 søndag seksagesima

11.februar
kl. 10.15 Fastelavnssøndag
		
Efterfølgende tøndeslagning

Helga Ørgaard /
Tina Damholt

18.februar

kl. 10.15 1.s. i fasten

Helga Ørgaard

25.februar

kl. 10.15 2.s. i fasten

Jesper Hornstrup

