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Tænd et lys
“Gud sagde: “Der skal være lys!” Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt…” Sådan
står der i begyndelsen af den første af de to
skabelsesberetninger, som vi finder i Første
Mosebog. At der her fortælles, at lyset skabes
som det første, er udtryk for en erfaring af,
hvor fundamentalt og afgørende lyset er for
os mennesker.
Her i vores tid kan vi få elektrisk lys blot
ved et tryk på en kontakt. Alligevel bliver vi
ved med at tænde levende lys – også i fuldt
oplyste rum. Det er en irrationel handling,
som har betydning for os. At se en levende
flamme brænde stille, roligt og varmt, eller sitrende, uroligt og blafrende, det har en
virkning på vores sind. Det at tænde et levende lys gør noget ved os; det har en virkning på os, som det blot at trykke på en kontakt ikke har. Når vi tænder et levende lys,
er det så ikke udtryk for, at vi insisterer
på lyset i en mørk verden? Eller måske er
det snarere udtryk for, at vi har en længsel
efter et håb; måske netop der, hvor alt håb
synes ude ?
I Resen Kirke har vi fået en lysglobe,
hvor der kan tændes levende lys. I midten
står et stort lys, som symbol på Kristus,
der siger “Jeg er verdens lys.” Øverst er
et kors, som fortæller, at Jesus er verdens Herre og frelser. At Kristus er verdens Herre, kan vi ofte have svært at se;
vi glemmer så let, at hans magt udøves i
magtesløshed (2. Kor. 12,9).
Midt på globen kan der sættes fyrfadslys. Alle er velkomne til at gå ind og
tænde et lys – måske som en ordløs bøn
- måske for at minde dig selv om, at der
kan være en vej at gå, også når du ikke
selv ser den. I vores fortravlede tidsalder
er det godt at sætte sig ind i kirkens rum i

en stille stund, mærke stilheden, måske give
sig selv lov til at bede en bøn og tænde et lys.
Nogle vil muligvis tænke, at det er en katolsk skik, som vinder indpas. Det er dog
ikke tilfældet. Lysgloben kommer fra Sverige og findes efterhånden i mange danske
kirker. Lysgloben i Resen Kirke er skænket af menighedsrådets næstformand, Frede
Hansen. Et år efter sin kone, Kirstens død,
spurgte Frede menighedsrådet, om man ville tage imod en lysglobe. Valget faldt på en
sort globe med messingstager, som passer
fint ind i kirkerummet.
Der er mennesker, som er så uheldige at
være allergisk overfor levende lys. Lysene i
globen må være slukkede, mens de opholder
sig i kirkerummet, hvilket vi tror, alle ville
kunne forstå. Resen Kirke er åben hver dag
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mellem kl. 7 og kl. 17. Her er der mulighed
for at gå ind i en stille stund og tænde et lys.
Kresten Drejergaard, som tidligere var
biskop på Fyn, har fortalt om et møde med
en ung pige fra den græsk-ortodokse kirke.
Pigen spurgte ham, hvilket forhold danskerne har til deres kirke. Drejergaard svarede,
at danskerne vist gerne ville have noget
med hjem. Det svar gjorde den græske pige

forvirret. Hun svarede tilbage, at hvis hun
ville have noget med hjem, ville hun gå til
bageren eller til købmanden. Når hun gik i
kirke, var det for at lægge sine sorger og glæder frem for Gud. Har vi glemt det hos os?
Måske kan vi lægge vore sorger og glæder
fremfor Gud i en stille stund, hvor vore øjne
hviler på en levende, sitrende flamme ?
H.Ø.

Stress
“Stress” er et ord, som høres ofte i vores
tid. Mine for længst afdøde bedsteforældre
kendte knap nok ordet. De kendte bestemt
til tungt arbejde og lange arbejdsdage, men
de talte ikke om stress. I stedet kendte de
til at holde mørkning i skumringstimen. De
sparede på lyset ved at sidde stille en stund,
mens mørket sænkede sig, og roen bredte sig
i sjæl og sind.
I disse år taler vi meget om stress uden
måske at vide ret meget om det. Ordet bruges på flere måder; siger vi om en person, at
han er stresset, mener vi måske blot, at han
har travlt, eller at han er fortravlet. At ordet
bruges på den måde, gør det let at overse,
at stress er en sygdom. Er man ikke længere “bare” stresset, men er man gået ned med
stress, er vejen til helbredelse meget lang.
Man er ikke bare almindeligt overanstrengt.
I så fald kunne det jo klares blot ved ekstra
hvile.
Ved stressudbrud er der for mange stresshormoner i kroppen. Det kan vi alle klare
i en kortere tid. Men er der for mange stresshormoner i kroppen i længere tid, opstår
der en forgiftning, som det tager laaang tid
at komme fri af. Pladsen i kirkebladet tilla-

der ikke, at der her fortælles, hvor forskelligt stress kan vise sig. Måske mærkes det
for den syge som en jernring om hjertet eller
om hovedet kombineret med en høj grad
af energiforladthed. Psykiske lidelser som
angst og depression klæber mere eller mindre uundgåeligt til stressen ligesom der kan
være flere andre symptomer.
I skrivende stund har jeg selv været syg af
stress i månedsvis. I den tid har jeg mødt andre, som også er ramt af stress, eller som har
haft stress. Og jeg har mødt mange, som slet
ikke ved, hvad stress er, når det først er blevet en sygdom (hvad jeg dårligt nok selv var
klar over før). Stress er svært selv at opdage,
fordi man langsomt vænner sig til det. Det
er som en lille dosis gift, man indtager dagligt og måske knap nok mærker – indtil man
får den sidste dosis, man ikke kan tåle. Så
kan man ikke mere. Og det er helt nødvendigt at stoppe op; for mange stresshormoner
medfører både hjerneskader og dødsfald.
Hvorfor skrive alt dette i et kirkeblad?
Fordi jeg ikke kan lade være med at se
stressen som et tegn fra vores himmelske
skaber. Stress er en stopklods, der fortæller,
at vi ikke skal arbejde, så vi bliver syge af
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og lytter til hans ord – hvad Jesus holder på,
at hun skal have lov til – også selvom hun
intet udretter i køkkenet imens. Maria har
valgt den gode del og den skal ikke tages fra
hende.
Imens har Martha travlt i køkkenet.
Marthas problem er ikke foretagsomheden; hendes problem er hendes bekymringer.
Hun bekymrer sig om mange ting – og Jesus vil tage bekymringerne fra hende. Eet er
nødvendigt siger, Jesus. Hvad det ene nødvendige er, siges ikke direkte på dette sted.
Vi må bringe os selv i spil og selv tænke med.
Verdenssundhedsorganisationen WHO
forudser, at i år 2020 vil stress være et af de
største sundhedsmæssige problemer i den
vestlige verden. Det er langt fra alle sygdomme, vi kan undgå. Og det er slet ikke alle
sygdomme, der er en mening med, som jeg
mener, at der er med stress – stressen er et
nødråb fra vores krop – et nødråb som fortæller, at vi ikke skal lade mennesker bære
flere byrder alene, end vi magter. Vi kan gøre
meget for at forebygge stress – både hos os
selv og hinanden. Måske skal vi begynde at
holde mørkning igen? Nogen vil nok sige, at
det er der ikke tid til. Vi kan jo også spørge:
Er der tid til at lade være? Ja, er der tid til
blot at være?
Maria valgte den gode del: en stille stund
midt i al fortravletheden, hvor hun satte sig
ned og lod sig nære af Guds kærlighed.
Kan Marias valg også blive vores valg?
H.Ø

det. Gud har andre planer for vore liv, end
at vi skal arbejde mere, end vi kan tåle. Vi
skal ikke overanstrenge os, som om alt i livet
afhang af os selv.
Når sygehuspræsten Preben Kok taler
med udbrændte læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og præster, siger han som det
første: “Tillykke med at din krop er klogere
end du er! ” Kroppen er jo indrettet, så den
siger stop, når vi ikke selv gør.
Det siges, at protestantiske samfund kendetegnes ved en (for) høj arbejdsmoral. Martin Luther sagde jo, at vi skal tjene vores næste i kald og stand.” Men han sagde ikke, at
vi skal fortsætte, til vi bliver syge af det. På
billederne ses et krus, som jeg købte i Wittenberg i 2016. På kruset står et Luthercitat, som desværre er mindre kendt. På dansk
hedder det: “Man kan også tjene Gud ved
at lave ingenting. ”
For det går slet ikke, hvis ikke vi jævnligt
lader hoved og hænder hvile for derved at
opdage, at markens korn, det vokser jo også,
når vi sover. Må vi genopdage, at livet i langt
højere grad er, hvad vi får givet, end hvad vi
selv udretter og præsterer.
I al vores overdrevne foretagsomhed tager
vi førergreb på morgendagen – i stedet for
undrende at tage imod, hvad den bringer.
I denne sammenhæng skal opmærksomheden henledes på Jesu besøg hos de to søstre
Martha og Maria (Lukas 10, 38 – 42). Maria går imod den tids traditionelle kønsrollemønster og sætter sig stille ved Jesu fødder
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Menighedsrådets arrangementer i kirke og sognehus
marts, april og maj 2018

Forårsmøde, der i årsprogrammet er
annonceret til søndag den 18. marts, er
ændret til søndag den 8. april.

Foredrag i sognehuset v/ Christian
Hjortkjær, der oprindelig var berammet
til 21. februar er ændret til onsdag
den 28. februar kl. 19.30. (Der henvises til omtale under februar i sidste nr.)

Ovenstående ændringer efter anmodning fra foredragsholderne.

SØNDAG DEN 8. APRIL KL. 14.00

Forårsmøde i kirke og sognehus
v/ Birgitte Graakjær Hjort.
Birgitte Graakjær Hjort er daglig leder af
“Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.”
Der indledes med gudstjeneste.
Efterfølgende kaffe i sognehuset og foredrag:
“Et meningsfuldt liv”
Vi lever i en oplevelseskultur – en, hvor vi jagter højdepunkts-oplevelser. Vi vil have
mest muligt ud af alting – arbejdslivet, familielivet og fritiden, og vi accepterer helst
ikke middelmådighed. Det stiller krav til os om at leve i konstant forandring. Vi skal
hele tiden være i bevægelse og udvikle os personligt. Det er forbudt at stå stille. Vi
stiller os ikke tilfredse, før vi har fået optimalt udbytte af livet og før vi har udnyttet tiden og mulighederne så godt som muligt.. Kan og skal vi holde til at leve i en
sådan oplevelses- og forandringskultur? Kan vi holde til det? Kan vi lære at bruge de
mange muligheder på en konstruktiv måde? Hvordan påvirker det kirkelivet?
Et foredrag, hvor vi tager temperatur på tiden og stiller os selv nogle udfordrende
spørgsmål til, hvordan vi ønsker, vores liv skal være, og hvad der præger os, uden at
vi til daglig går og tænker så meget over det.
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ONSDAG DEN 18. APRIL KL. 19.30
Foredrag v/ Iben Krogsdal.

“Fuldmagt til liv”
Iben Krogsdal er religionsforsker og forfatter og har udgivet
en række bøger og salmer.
Emnet omhandler, hvad det vil sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag?
Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget?
Hverdagens forskellige former for magt og afmagt vil blive berørt.
Vi kan forvente at få lejlighed til at synge et par salmer og drøfte indholdet.

FREDAG DEN 4. MAJ KL. 19.30
Ved det traditionelle 4. maj møde får vi i år besøg af forfatter og tidligere skole
inspektør Jørn Birkeholm, der vil berette om

“Et barns oplevelser under og efter krigen”
Jørn Birkeholm, som mange sikkert erindrer som udstiller i sognehuset i 2017, har
skrevet bogen: “Den dag, da krigen kom”, der bl.a. handler om tanker og oplevelser
på godt og ondt i relation til opgøret efter 4. maj 1945.
Ikke alt var lige smukt og
beundringsværdigt.
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Glimt fra præstetavlen i Resen kirke
provst Laurids Olsen Breth, Skive-Resen
1680-1702. Han efterfulgte således sin svigerfar i embedet her. Tillige kreeredes han
til provst i Hindborg Herred og stilede både
1713, 1720 og 1725 og vist også 1735 uden
held efter bispeembedet i Viborg.
Tychonius var en meget belæst mand, der
skrev en række bøger og deltog i teologiske
og praktisk-kirkelige forhandlinger. Ikke alt
faldt i samtidens teologiske smag. Man må
tænke på, at hans velmagtsperiode faldt i en
markant brydningsperiode mellem ortodoksien, pietismen med begyndende strømpile
mod oplysningstiden.
Hovedparten af hans virke faldt i den pietistiske periode, som han bestemt ikke sympatiserede med.
Dermed skabte han en vis afstand til mange pietistiske sympatisører.
Blandt bevarede skrifter af Tychonius er
en begravelsesprædiken over hans foresatte
biskop Trellund fra 1735. Prædikenen varede halv-fjerde time og rummede nok en forherligelse af bispen, som han for øvrigt tid
efter anden have kanøflet grundigt fra prædikestolen for sine pietistiske synspunkter.
Med al respekt for vore gode prædikanter
i Resen, så klarer vi nok bedst en lidt kortere
udgave.
Tychonius må i mangt og meget have passet som fod i hose i baroktidens svulmende
fremtoning.
Der må have hersket en varm - læs anstrengt - teologisk atmosfære i domkirkebyen takket være den tidligere Skive-Resen
præst.
Tychonius kan ikke beskyldes for manglende visioner, idet han i slutningen af 1720-

I våbenhuset i Resen kirke findes en præstetavle, som rækker helt tilbage til 1514 – altså
før reformationen.
En sådan tavle er meget almindelig i mange kirker, og faktisk rummer vores fine og
enkle tavle en utrolig spændende, mangesidig sognehistorie, som man tid efter anden
stykvis kan dykke ned i og studere nærmere.
Tavlen i Resen starter med Jakob Mouritsen, og vi er nu med Helga Ørgaard nået til
34 præster i denne periode. (32 mænd og 2
kvinder – endda begge med navnet Helga).
Gad vide om denne procentuelle fordeling
mellem mænd og kvinder holder de næste
500 år – jeg tvivler.
Det var jo her i byen, et af de store slag i
sin tid stod om kvinders adgang til prædikestolen.
Heldigvis er det spørgsmål helt uaktuelt i dag hos os. Alle præster bærer kjole. I
den forbindelse spiller kønnet ingen rolle. I
øvrigt er det ikke mit ærinde at beskæftige
mig med det i dette indlæg.
I stedet vil jeg her sætte spot på nr.13 på
tavlen, Christen Lassen Tychonius, der var
præst i Skive-Resen 1702-1727, hvorefter
han blev stiftsprovst i Viborg.
Han var bestemt ikke noget dusinmenneske. Han gjorde sig meget bemærket og
påkaldte sig bl.a. selveste Ludvig Holbergs
opmærksomhed. De to levede i samme tidsperiode.
Thyconius blev født 1680 i Sahl præstegård som søn af sognepræst Lars Thygesen
og Karen Christensdatter Nørkjær og døde
i Viborg 1740.
Han blev gift første gang med Cecillie Birgitte Breth, datter af sognepræst og
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erne arbejdede ihærdigt for oprettelse af et
jysk universitet i Viborg. Præcis 200 år før
det første jyske universitet blev etableret i
Aarhus.
Universitetet var tiltænkt 13 professorater: Jura, medicin, politik, etik, økonomi,
historie, fysik og matematik, latin, græsk,
hebræisk og orientalske sprog samt tysk og
selvfølgelig teologi, hvor den ledende professor altid skulle være sognepræsten ved Domkirken. Gæt engang – hvem der stod klar til
det sidste?
Angrebet fra Ludvig Holberg var nok fra
en lidt anden front. Holberg havde sikkert
svært ved at tage ham alvorlig og acceptere,
når han optrådte som poet og til en vis grad
nød anerkendelse i nogle kredse, hvor man
ikke tog så meget notits af den tidstypiske
noget opstyltede og forskruede stil, der eksempelvis kom til udtryk i hans poesi.
Ludvig Holberg tog fat på ham i “Den
Jydske Fejde” og ironiserede over ham i Jacob von Thybo, hvor magister Stygotius
først var betegnet som Tychonius.
Den markante og selvbevidste Holberg
må nok alligevel have bøjet lidt af ved i
komedieudgaven at anonymisere navnet til
Stygotius.
Det er da herligt, at vi også lokalt har bidraget til lidt muntert stof til den nationale
/ klassiske litteratur.
Store brande ramte desværre både Skive
og Viborg flere gange i 1700-tallet. Det kan
der siges meget om. Også Tychonius’ hjem
blev hele to gange, 1703 og 1715, ramt af
storbrande, hvor han bl.a. mistede sit omfattende bibliotek.
Det er næsten ubærligt at tænke på, hvilke værdier der er gået tabt ved brande bare
i de to nævnte byer i de foregående århundreder.
Uden sidestykke må dog være tabet af
uvurderlige skatte ved domkirkens sidste
brand 1726.

I forbindelse med genindvielse af domkirken 1730 var Tychonius også på banen, idet
han på det tidspunkt udgav Den augsburgske Bekendelses Historie i anledning af et
jubilæum for denne.
Dette rummer kun et sporadisk input.
Har man interesse i at se nærmere på Chr.
Lassen Thychonius, er der stof at hente i Skivebogen 1926 v/ Niels P. Bjerregaard og årgang 2011 v/ Poul Tolstrup.
Således kan et kik på præstetavlen i Resen
kirke sætte tankerne i sving om dette og meget andet.
Svend Sandfeld

VIDEN OM KRISTENDOM
Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30
fortæller sognepræst Bjarke
Møller-Sørensen i Højslev sognehus om
DEN ORTODOKSE KIRKE.
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PRINSENS
MUSIKKORPS
til pinse
i Skive anlæg
Af Jeppe Jensen,
Udvalget for pinse i Skive anlæg.

Babysalmesang i
Resen Kirke

I år er der ekstra fint besøg og ekstra fin udsmykning til den fælles friluftsgudstjeneste
for hele Skive kommune i Skive anlæg 2.
pinsedag den 21. maj kl. 11-12.
Skive kommunes berømte blæseorkester
Prinsens Musikkorps har sagt ja til at deltage !
Musikkorpset vil spille både før, efter og
til salmerne ved gudstjenesten og det bliver
flot med 17 messingblæsere! Måske bliver
det endnu mere imponerende, når de laver
en flot lyskulisse til årets tema: “Det store i
det stille”. Temaet er hentet fra beretningen
om Profeten Elias. Han bad Gud om at vise
sig for ham. Det gav oplevelsen af voldsomme naturkræfter og til tider en dyb stilhed.
Samme historie har inspireret elever fra
overbygningen på Aakjærskolen til malerier
og kunstneriske udtryk. Lærer Jette Høstgaard tager hånd om processen og vi glæder
os rigtig meget til at se værkerne som udsmykning i det smukke anlæg.
Selve anlægget er i øvrigt så smukt i sig
selv, at det vil indgå som en del af oplevelsen
af det store i det stille.
Efter gudstjenesten er kaffebordet klar
med lidt godt til ganen og en god anledning
til at hilse på nogle af de 5-600 deltagere, der
plejer at samles i den smukke forårsmorgen.

TIRSDAG D. 10. APRIL 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 og 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.
Tilmelding:
td@km.dk, tlf. 30 24 84 22

Velkommen kl. 11.00 til alle i Skive kommune!
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.

Marts:
Tor. d 1. kl. 19:30. Møderække: v/
sømandsmissionær Jørgen Knudsen,
Mårslet.
Fre. d. 2. kl. 19:30. Møderække: v/
sømandsmissionær Jørgen Knudsen,
Mårslet.
Man. d. 5. kl. 14:30. Mandagscafé.
Fritidsforkynder Johannes Kloster,
Hodsager taler.
Tir. d. 6. kl.19:30. Møde v/
Missionær Bjarne Lindgren,
Ringkøbing.
Man. d. 12. kl. 14:30. Mandagscafé,
“Fra mørke til Lys” v/tidl.
Alkoholiker Per Jensen, Thisted.
Ons. d. 14. kl. 19:30. Møde v/
missionær Søren Skovenborg, Ans.

Man. d. 26. kl. 9:30. Café med
andagt.
April:
Fre. d. 5. kl.18:00. “Fuldt
Hus”, frimenighedspræst Brian
Christensen, Lemvig taler.
Man. d. 9. kl.14:30. Mandagscafé. v/
missionær Henri Jensen, Silkeborg.

Maj:
Tir. d. 1. kl. 19:30. Fællesmøde
Netværkskoordinator i Promissio
Lotte Carlsen, Århus taler.
Man. d. 7. kl. 14:30. Mandagscafé.
Missionær Simon Overgaard,
Holstebro taler

Man. d. 16. kl.14:30. Mandagscafé.
“Vejen ind i Bibelen”.

Man. d. 14. kl. 14:30. Mandagscafé.
Tema: “Psykisk sygdom med fokus
på de pårørende” v/cand.mag. Anne
Margrethe Jørgensen, Århus.

Ons. d. 18. kl.19:30. Møde v/ tidl.
sognepræst Frede Møller, Kjellerup.

Ons. d. 16. kl. 19:30. Møde v/
missionær Preben Sørensen, Viborg.

Man. d. 23. kl. 9:30. Café med
andagt.

Fre. d. 25. kl. 18:00. “Fuldt Hus”,
undervisningskonsulent Sprint
Aagaard Korsholm, Børkop taler.

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

Man. d. 19. kl. 14:30. Mandagscafé.
“Vejen ind i Bibelen”.

Folkekirkens Nødhjælp
SØNDAG DEN 11. MARTS 2018
deltager vi også i Resen sogn
i den traditionelle indsamling.
Vi efterlyser indsamlere, som kan tænke sig
at hjælpe os et par timer i den gode sags tjeneste.
Man kan henvende sig til
indsamlingsleder i Resen:
Svend Sandfeld
Violvej 159, 7800 Skive
Tlf. 9752 4912 / 2344 3907
svendsandfeld@mail.dk
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Man. d. 28. kl. 9:30. Café med
andagt.

Gudstjenesteliste Resen Kirke
Vi tager endnu forbehold hvad angår præstelisten under hensyn til Helga Ørgaards sygeorlov.
Der henvises til hjemmesiden www.resensogn.dk

4. marts kl. 10.15

3. søndag i fasten

Jens Bisgaard

11. marts kl. 10.15

Midfastesøndag

Jens Bisgaard

18. marts kl. 10.15

Marie Bebudelsesdag Jens Bisgaard

25. marts kl. 10.15

Palmesøndag		Mads Callesen

29. marts kl. 10.15

Skærtorsdag

Jens Bisgaard

30. marts kl. 10.15

Langfredag

Jens Bisgaard

1. april

kl. 10.15

Påskedag

Jens Bisgaard

2. april

kl. 10.15

2. påskedag

Natalia Packert Andresen

8. april kl. 14.00
		

1. s.e. påske.
Forårsmøde

Birgitte Graakjær Hjort

15. april kl. 10.00
		

2. s.e. påske.
Konfirmation

Birgitte Haahr Callesen

22. april kl. 11.00
		

3. s.e. påske.
Konfirmation

Jeppe Jensen

27. april kl. 9.00 og 11.00. Bededag.
		
Konfirmation

Jens Bisgaard

28. april kl. 9.00 og 11.00
		
Konfirmation

Jens Bisgaard

29. april kl. 9.00 og 11.00 4. s.e. påske.
		
Konfirmation

Jens Bisgaard

6. maj

kl. 10.15

5. søndag efter påske Mads Callesen

10. maj

kl. 10.15

Kristi himmelfartsdag

?

13. maj

kl. 10.15

6. søndag efter påske

?

20. maj

kl. 10.15

Pinsedag

?

21. maj

kl. 11.00

2. pinsedag. Gudstjeneste i Skive Anlæg.

27. maj

kl. 10.15

Trinitatis

?

