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Sig min elskedes navn
Overskriftens ord er hentet fra en salme, som
står i salmebogstillægget “100 salmer.” Dette tillæg ligger på bænkene i Resen kirke
og salmen er skrevet af Iben Krogsdal. Velvidende, at vi til bisættelser og begravelser
helst vil synge salmer, vi kender, besluttede
hun sig for at skrive en ny begravelsessalme.
Salmen kommer her i sin fulde længde:

Luther var det en enorm lettelse at opdage,
at i forhold til Gud er det ene og alene afgørende, at vi tror på hans nåde. Det tog en
tung, tung byrde fra Marin Luthers skuldre
at opdage, at hans forhold til Gud ikke afhang af gerninger, som han ikke magtede at
udføre. Nu, 500 år senere, er det for mange
mennesker ikke længere en lettelse at få at
vide, at blot vi tror, så er alt godt. Mange
moderne mennesker vil i stedet sige, at tro,
det er lige præcis, hvad de ikke kan. Hvor
troen for Luther var en befrielse, er den for
mange moderne mennesker blevet en barriere.

1. Når den jeg har elsket er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort
2. Når den jeg vil røre er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende ensomme skridt

Med jævne mellemrum er der forskellige
analyseinstitutter, som foretager undersøgelser af danskernes tro. Når der ringer en
person fra et analyseinstitut, mens folk står
og steger frikadeller til aftensmaden, og vedkommende stiller spørgsmål som “Tror du
på Gud?” eller “Tror du på opstandelse?”, vil
mange svare nej. Når døden rammer ind i
de samme menneskers liv, er der noget, som
ændres. Selv den mest hårdnakkede ateist
kan ikke få over sit hjerte at protestere, når et
barn i familien siger, at afdøde nu er i himlen. I erkendelse af at de fleste mennesker livet igennem svinger mellem tro og tvivl, ville det give mere mening at spørge: “Hvornår
tror du?” Eller : “Hvornår beder du en bøn?”
Vi behøver ikke at have en stærk og afklaret tro for at bede en bøn. Bønnen presser sig
på – mere eller mindre af sig selv – når livet
bliver for stort eller for voldsomt; f.eks. når
vi mister et menneske, vi elsker.
Forfatteren Karl Ove Knausgård har stillet spørgsmålet, om religion opfylder så stort
et behov hos mennesker, at religion slet og
ret er uundgåeligt? I vores tid, hvor mange

3. Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn.
Nogen vil måske mene, at det slet ikke er en
salme. I teksten møder vi ikke ord som Gud,
Jesus, Kristus og Helligånd. I stedet er der
en henvendelse til “et du” i tredje vers. Dette
“du” er Gud. Salmen fortæller ikke om Gud
men henvender sig direkte til Gud. Her er
det mennesket, som råber, hvisker, synger eller måske skriger sin sorg til Gud: “Når min
elskede er død og borte og jeg ikke længere
kan røre ham eller hende, så lov mig, Gud,
lov mig, at du åbner dine livgivende arme og
siger min elskedes navn.”
Vi har efterhånden hørt og talt meget om
Martin Luther. Og nogen ser måske ingen
grund til endnu en gang at fremhæve, at for
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tilsyneladende kun har tillid til det, som øjet
kan se, og det, som regnearket kan rumme,
udkommer der igen og igen nye bøger med
bønner. Er vi fra skaberens hånd indrettet sådan, at vi råber på ham, når livet bliver for
overvældende eller for svært? Som børn, der
råber på deres forældre?
Kan moderne mennesker ikke nærme sig
Gud i tro, da kan vi nærme os Gud i bøn,
som det sker i Iben Krogdals salme. Salmen
er skrevet ud fra en erfaring af, at et menneske jeg elsker, kan dø fra mig, men det får
mig ikke til at holde op med at elske ham
eller hende.
Når vi beder en bøn, afsløres den sandhed
om os, at der er grænser for vores magt. Vi
bestemmer langt fra alt selv – heller ikke selv
om mange vil forføre os til at tro det. Åh, så
tit vi dog skal høre, at blot vi lever sundt og
tænker positivt, så går det os nok godt. Så
enkelt er livet langtfra. Der er sorger så sto-

re, at vi ikke kan gøre andet end hviske eller
råbe vores sorg og vores afmagt ud i bøn. Om
bønnen opfyldes, ved vi ikke på forhånd. Det
skal ikke hindre os i at erfare, hvad det kan
gøre ved os at fremsætte vore inderste tanker
i en bøn.
Når der i ovenstående salme hverken siges Gud Fader, Jesus Kristus eller Helligånden, kan man spørge, hvorvidt det er en
kristen salme? Kan den ikke ligeså vel synges af f.eks. hinduer eller muslimer? En af
mine kollegaer svarede hertil, at det er som
kristne, vi er “dus med Gud.” Som kristne
nærmer vi os ikke Gud som selvudslettende tjenere – nej vi nærmer os som børn, der
har lov at tro sig elsket uanset hvad. Vi siger “du” til Gud. Og vi insisterer på, at han
lover at tage vores elskede i sine lysstærke,
livgivende arme.
H.Ø.
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Mindelunden ved Resen kirkegård

Nogle har sikkert bemærket, at der inden for
det sidste år er sket en renovering og udbygning af Mindelunden med de gamle gravsten
fra Resen kirkegård.
Arealet er faktisk fordoblet, da der inden
for de senere år er tilført mange gravsten fra
nedlagte gravsteder på Resen kirkegård.
En stor del af renoveringen er udført af
kirkegårdens eget personale.
Oprindeligt var de gamle gravsten anbragt hulter til bulter uden for Resens dige
på den nye Skive-Resen kirkegård.
Omkring år 2000 kom restaureringen af
kirken. I den forbindelse fandt man en værdifuld historisk gravsten for familien Dalsgaard på Krabbesholm. Denne familie havde
gravplads på det nu grusbelagte område op
mod kirkeskibets sydlige væg øst for våbenhuset.
Gravstenen var nu anbragt med bagsiden
opad som trædesten ind til kirken.

Dette fund blev kort sagt startskud til
etablering af Mindelunden, hvor man kunne
få mere system i gravminderne med den omtalte sten som en fin og samlende baggrund.
Der blev plantet et egetræ, som faktisk
har vokset sig ganske stort nu, og en smuk
rund bænk omkranser stadig træet.
Der blev udarbejdet et fint hæfte af Poul
Tolstrup med illustrationer af Knud Ole
Holm med de allerførste gravminder på stedet.
I en periode solgte vi faktisk hæftet for kr.
100 så længe oplag fandtes. Stoffet bygger på
beretninger fra pårørende, som blev anmodet
om at aflevere noget skriftligt om afdøde ved
overflytning af stenen til Mindelunden.
Det sidste er for så vidt stadig gældende,
så der er en mulighed for udbygning af hæftet. Vi stiller det bare ikke som en absolut
betingelse. Menighedsrådet efterkommer
almindeligvis en families ønske om at få ste5

nen anbragt i Mindelunden, hvad de fleste
efterhånden gør. I modsat fald gør vi selvfølgelig opmærksom på, at stenen er familiens
ejendom, så de kan afgøre, hvad der skal ske
efter nedlæggelse af et gravsted.
Det kom nok lidt bag på os, at stedet var i
så hastig udvikling. Der har været flere kvalificerede forslag til, hvordan man på bedste
måde kunne løse udbygningen af stedet,
uden at det nødvendigvis blev alt for kostbart. Måske er der endnu delte meninger om
den valgte løsning.
Det resulterede til sidst i, at vi anlagde to
runddele med græs og en randbeplantning
med bl.a. jasmin, som uden tvivl hurtigt vil
udvikle sig rigtig smukt, så man kan nyde
at gå i det grønne bl.a. med duften af jasminer og lade tankerne gå til kendte og mindre
kendte resenfolk, der gik forud for os.

Skønt stedet endnu bærer præg af nyetablering, så har vi den glæde, at flere har udtrykt
anerkendelse af stedet. Vi kan meget anbefale,
at man aflægger Mindelunden et besøg. Det
gælder pårørende til de mange, hvis minde på
denne måde er bevaret eller andre besøgende,
som nyder at opleve også dette kirkegårdsafsnit som et smukt og fredfyldt haveanlæg.
Såvel Mindelunden som kirkegården i øvrigt indgår i vores bevidsthed om at fremme det grønne og dermed imødekommende
look, som gerne skulle karakterisere kirkens
nærmeste omgivelser.
Vi ser frem til også i det kommende år at
kunne præsentere en renovering og omlægning af en del af kirkegårdens nordside og
kirkens nærmeste omgivelser, som tidligere
har været omtalt. Fortsættelse følger efter
fornyelsen.
Menighedsrådet.

Konfirmationer i Resen kirke april 2018

27. april 2018. A-klassen. Jens Bisgaard og Tina Damholt.
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29. april 2018. B-klassen og Jens Bisgaard.

28. april 2018. C-klassen og Jens Bisgaard.
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22. april 2018. Elever fra Krabbeshus og Jeppe Jensen.

15. april 2018. Specialklassen Resen skole og Birgitte Haahr Callesen.
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Tumlingesang
i Resen kirke
I 2017 indledte vi tumlingesang i kirken og
efterfølgende aftensmad i sognehuset for børn
og forældre.
Det var en stor succes med overvældende
tilslutning, hvorfor det blev besluttet at fortsætte med denne aktivitet for 1-3 årige.
Onsdag den 25. april 2018 samledes man
igen for at synge, danse og spille og have det
hyggeligt i kirken ca. en halv time. Efterfølgende var aftensmaden klar i sognehuset, hvor
børn og forældre nød samværet i fulde drag.
Igen var der flot tilslutning, som det fremgår af billederne. Hver en stol var optaget i
sognehuset suppleret med babystole m.v. Alle
gav sig god tid til både mad og snak.
Det er et rigtig godt tiltag, der i fællesskab
ledes af organist og kirke- kulturmedarbejder.
Ingen tvivl om, at vi ønsker at fortsætte dette tilbud som en overbygning på babysalmesang, der på samme måde nyder stor tilslutning og anerkendelse.
Vi må med glæde konstatere, at ovennævnte tiltag signalerer liv og grøde i Resen sogn.

Babysalmesang
i Resen Kirke
Tirsdag d. 21. august 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.
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:
resenorganist@hotmail.com
2344 4009
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Glimt fra personalesiden
Perioden fra sommeren 2017 til sommeren
2018 har været præget af specielle forhold i
Resen sogn, hvor Helga Ørgaards sygdom i
særlig grad har optaget os.
Først vikarierede Anne Røndal og nu senest Jens Bisgaard.
I skrivende stund kan vi glæde os over,
at det ser ud til at lysne, så Helga Ørgaard,
efter enkelte tjenester, nu vender tilbage for
delvis at varetage embedet efter visse strukturelle ændringer, som i lang tid har været
påkrævet i det lidt for store sogn til en præst.
Vi glæder os først og fremmest på Helga
Ørgaards – men også egne vegne.
Vi har tidligere taget afsked med Anne
Røndal. Men nu i begyndelsen af juni må vi
sige farvel til Jens Bisgaard, der har fået nye
opgaver andet steds.
Jens Bisgaard har på allerbedste vis varetaget embedet i Resen sogn, så vi synes,
du efterlader sognet i lige så god stand, som
Helga i sin tid måtte aflevere det for en periode.
Stor tak til Jens Bisgaard og mange gode
ønsker for dig fremover. Du har gjort dig
fortjent til den tillid og respekt, du har opbygget her.
I den samme periode har vores organist,
Lene Bisgård, haft barsels- og forældreorlov,
der slutter nu i juni 2018.
Vi har været så heldige, at Else Søndergaard, der i mange år har været fast vikar,
har taget over og i vid udstrækning varetaget opgaven. Det skylder vi også Else Søndergaard en stor tak for. Du har været – og er
– en solid og dygtig organist. Vi kan glæde
os over, at du fortsat vil være en del af personalet som vores faste vikar.
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt har fået bevilget studieorlov i maj og
juni i første omgang.

Dette forløb kan vi sikkert vende tilbage
til ved en senere lejlighed.
Maj og juni er ikke den travleste periode, da konfirmandundervisning og andet er
afviklet. Diverse mindre opgaver har vi på
forskellig vis fundet en løsning på. Dog har
vi antaget en vikar til at varetage minikonfirmandundervisningen fra 1. maj til 17.
juni, hvor afslutningen for dem finder sted
i forbindelse med søndagsgudstjenesten.
Vikaren er Helena Pettersson, som vi byder
velkommen.
Endelig har Kristen Faarkrogs medhjælper på kirkegården, Allan Milter Dusgaard,
fået forøget sit timetal med garanti for 2 års
ansættelse og mulighed for forlængelse efter
fælles overenskomst til sin tid.
Af nære samarbejdspartnere er der sket
følgende ændring: Kirkegårdsleder på bl.a.
Skive, Skive-Resen og Egeris kirkegårde
Jens Holger Borgbjerg er gået på pension pr.
1. maj 2018. Vi skylder Jens Holger en stor
tak fra personale og menighedsråd i Resen
for et godt og professionelt samarbejde gennem mange år. Ved samme lejlighed kan vi
byde Anders Christensen velkommen. Vi ser
frem til videreførelse af samspillet på en række områder især i forbindelse med Skive-Resen kirkegård.
Svend Sandfeld
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Juni:
Man.
Tir.
Man.
Man.
Man.
Ons.

d. 4.
d. 5.
d. 11.
d. 18.
d. 25.
d. 27.

kl.14.30
Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen”.
kl. 19.30
Møde v/ Lærer Kurt Nielsen, Holstebro.
kl. 14.30
Mandagscafé. Missionær Jens Peder Dalgaard, Nykøbing taler.
Mandagscafé. “Min vej til præstegerningen” v/ sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
kl. 14.30
kl. 9.30
Café med andagt.
kl. 19.30	Regionsleder Kristian Lindholm, Tilst, taler over emnet: Forventninger – vore
forventninger til Gud og Guds forventninger til os.

Juli:
Man.

d. 9.

kl. 14.30

Mandagscafé. Åbent hus hos Mariane Jensen, Liselund 13

August:
Man. d. 13.
Ons. d. 15.
Man. d. 20.
Tir.
d. 21.
Ons. d. 27.

kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 9.30
kl. 19.30
kl. 9.30

Mandagscafé. Pastor Robert Enevoldsen, Holstebro taler.
Opstart efter ferien. Provst John Ørum Jørgensen, Gjellerup taler.
Mandagscafé. Udflugt til Hobro.
Fællesmøde. Missionær Henrik Dideriksen Skive taler.
Café med andagt.

Sogneudflugt
Den traditionelle sogneudflugt
er i år berammet til
torsdag den 6. september.
Sæt allerede nu

✗

i kalenderen.
Detaljerede oplysninger
vil fremgå af
næste kirkeblad.
Udflugtsudvalget
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk

3. juni

kl. 10.15

1.søndag e. trinitatis

Jens Bisgaard

10. juni

kl. 10.15

2. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

17. juni
kl. 10.15
		

3. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
( afslutning minikonfirmander)

24. juni

kl. 10.15

4. søndag e. trinitatis

Anne Røndal

1. juli

kl. 10.15

5. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

8. juli

kl. 10.15

6. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

15. juli

kl. 10.15

7. søndag e. trinitatis

Mads Callesen

22. juli

kl. 10.15

8. søndag e. trinitatis

Knud Erik Nissen

29. juli

kl. 10.15

9. søndag e. trinitatis

Jesper Hornstrup

5. august

kl. 10.15

10. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

12. august

kl. 10.15

11. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

19. august

kl. 10.15

12. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

26. august

kl. 10.15

13. søndag e. trinitatis

Betty Ahrenfeldt

2. sept.
kl. 14.00
		

14. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard
(sensommergudstjeneste i gårdhaven)

