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Et særligt rum
“Kirkehuset er så gammelt, at det ikke ændrer alder i et menneskes levetid.
Ved moders hånd kom man der den første gang det erindres. Glyn, Glyn! sagde
det i våbenhuset. Det var vore hæle mod
stengulvet. En tung dør var lige for, her
var halvmørkt og mor tog i klinken. Det er
Guds hus vi går ind i, sagde hun. Er det?
sagde jeg, skønt man havde fået det at vide
før. Så gik vi ned i Guds hus, for man træder
jo altid ned i kirker. Velkendte mennesker
sad på rækker og så underligt fotograferede
ud. De drejede ikke hovederne efter os, men
kun øjnene. Der var en bred gang op igennem. Deroppe var en stor bue. Bag den sære
smukke billeder, brændende lys, ja det var
smukt. Det var Guds kammer, forstod man.
Og så kom denne aldrig forglemte duft af
hendøende krysanthemer.
Det var nok ikke længe efter min farfar
døde, det syntes samme eftermiddag. Hans
kiste var høj som en karet, da den stod mellem stolestaderne. Der var blomster og hvide ark med sorte kanter og mange alvorlige
folk. De sang, meget skete, og så bar de seks
stærkeste mænd i familien ham ud. De firede farfar ned i jorden, og han forsvandt. Han
skulle sove nær kirken. Så sang de og bagefter satte mændene hatten på og så tilfredse
ud. De gik ned i forsamlingshuset og spiste
festmad, alle folk. De var lystige, og det var
en skam farfar ikke selv var med, han holdt
af at fortælle, når der var fuldt rundt om bordet. Man forstod dog ikke de var glade, og
altså heller ikke at det var en gammel pligt,
som mange andre ikke mere forstod.”
Ovenstående citat er hentet fra forordet til
Martin A. Hansens bog “Orm og Tyr.”
Forfatteren erindrer her, hvordan han som
dreng kom ind i kirken ved sin mors hånd.

Som han fortæller, er det tydeligt, at kirkerummet er et særligt rum. Et rum til alvor
og eftertanke; et rum til stilhed, ro og fordybelse – eller blot til at være uden at skulle
noget. Han erindrer alvoren i kirken ved sin
farfars begravelse og den efterfølgende munterhed i forsamlingshuset. Kirkens alvor
danner baggrund og klangbund for lystigheden bagefter. Forkyndelsen af, at der er lys i
mørket, giver fornyet mod og håb. Og mon
ikke det netop er det, som farfar har ønsket
for sine efterkommere?
I mange århundreder har kirkerne været
huse, hvor mennesker er kommet med deres
største glæder og største sorger. Her møder
man noget, som er større og anderledes end
man selv er.
Som femtenårig ser Martin A. Hansen sin
mormor sidde og læse i salmebogen. Han
spørger hende, om hun nu også forstår det,
hun læser.
“Jeg tror jeg forstår det, sagde hun.”
I ovennævnte bog skriver han: “Kan du
så ikke forklare mig det? Det er jeg ræd for
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Menneskelige udtryksformer forandres
naturligt nok over tid – også salmer og ritualer.
Ændringer må ske og skal ske i respekt
for det særlige, som kirkerummet er og kan.
Kirken skal ikke tivoliseres. Den skal
hverken peppes op eller gøres poppet.
Kirken skal være et hus med en velgørende alvor, hvor vi finder rum til klagesange og
lovsange, bøn og taknemlighed.
Meningen med kirkerummet er ikke, at
det skal ligne al muligt andet. Midt i al urolig travlhed og forjagethed er det kirkens opgave at være et sted med plads til fordybelse,
ro og eftertanke.
Netop sådan kan kirken danne bagrund
for fest og munterhed i vores liv.

at jeg ikke kan, sagde hun. Forstår man noget, så kan man forklare det! sagde den nyudsprungne forstand. Jo, min dreng, sagde
hun, jeg ved kun, at når jeg læser det, så drejer den hellige ånd det for mig og så forstår
jeg det.”
Denne indsigt har den femtenårige ikke
meget til overs for. Han vil på det tidspunkt
kun acceptere det, som kan forklares. Han har
endnu ikke indset, at livet er andet og mere,
end hvad han selv kan komme til at forstå.
I ritualer og salmer møder vi et poetisk
sprog, som hverken kan eller skal omskrives
til et rationelt sprog. I kirken kan vi ikke nøjes med at møde det, som vi på forhånd kender og forstår. Her møder vi andet og mere
end det, vi kan sige os selv.
I disse år arbejdes der med ændringer af
ritualer, gudstjenesteformer m.m.

H.Ø.

Pinse i Anlægget i Skive

Lyset

2. pinsedag, 10. juni 2019
kl. 11.00

er kommet til verden

Årets traditionsrige pinsegudstjeneste
i det fri har temaet:

Lyset er kommet til verden
Menneskelivet er fuld af kontraster, vi
kender både lys og mørke. Vi vil lade
stærke fortællinger, flotte salmer og skøn
musik leve imellem os og i os, lade dem
lyse, lyse op og pege på lyset, som er
kommet til verden.

Pinse i Anlægget
2. Pinsedag 2019

Som altid skal man selv medbringe noget
at sidde på. Vel mødt!
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Magdalene Banner
Stærke kvinder gjorde sig også gældende i 1500-tallet
Som en del af Resen kirkes historie kommer
vi ikke uden om Magdalene Banner, der levede fra ca. 1550 til 1597.
Set i kirkehistorisk lys, så er hun født
nogle få år efter reformationens indførelse
i Danmark 1536. Hendes far, Erik Eriksen
Banner, var medlem af rigsrådet og en af reformationens betydelige forkæmpere, hvad
der sikkert har haft en afsmittende virkning
på datterens interesse også for kirkens ve og
vel, som det fremgår.
Hun arvede i sin tid Krabbesholm fra sin
far, som hun således ejede sammen med sin
mand Iver Krabbe til Østergaard i Nordsalling. Iver Krabbe døde 1561 og derefter stod
Magdalene Banner til sin død 1597 for styret
af godset, hvorunder bl.a. Resen kirke hørte.
Magdalene Banner beskrives som en aktiv
godsbesidder, der gjorde meget for at forbedre og udbygge sit gods. Fra 1561 havde
hun efter Iver Krabbes død både Østergaard
og Krabbesholm at forvalte. Det forlyder, at
hun holdt meget af at opholde sig på Krabbesholm, der efter tidens forhold virkede
mere lys og moderne og i øvrigt var beliggende i smukke omgivelser, hvad der stadig
gør sig gældende, skønt byggeri på havneområdet kan virke noget anmassende på det
historiske sted.
Det var faktisk Magdalene Banner, der efter sin mands død ændrede gårdens navn fra
Skovshoved til Krabbesholm.
Resen kirke var – i al sin relativt beskedne enkelhed – faktisk en herregårdskirke,
hvad flere ting i kirken også fra en senere
tid vidner om. Oprindelig lå der i landsbyen
Resen en lille romansk kirke fra 1200-tallet
uden tårn og andre tilbygninger. Det var en
såkaldt kullet kirke, som der stadig findes

en del af især her i Jylland. Lidt senere blev
der etableret en halvrund apsis øst for koret.
Endnu anes den forsvundne tilbygning i korets gavl mod øst. Tårnet stammer fra 1400tallet og var således bygget, da kirkens helt
store forvandling skete omkring 1590. Her
kommer Magdalene Banner ind i billedet i
sine sidste leveår.
Man må forestille sig, at borgfruen har
følt, at kirkens mørke og snævre rammer –
med de meget små romanske vinduer og en
korbue i grå granit, som vi ser det i de fleste
middelalderkirker i dag – virkede tyngende
og utidssvarende. Ikke fordi Magdalene havde udset Resen kirke som sin begravelseskir-
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ke, da hendes mand, som nævnt, allerede var
død i 1561 og begravet i Åsted kirke.
I Aage Roussells bog “Danske slotte og
herregårde” kan man bl.a. læse: “Hun blev
dog ikke begravet i sin sognekirke, som hun
næsten havde opført fra grunden”.
Det vidner om, at Magdalene Banner havde foranlediget andet og mere end en nødtørftig restaurering af Resen kirke for mere
end 400 år siden. Resen kirke har senere
gennemgået en række restaureringer – senest omkring år 2000. Aldrig har man dog
foretaget så store indgreb som ved Magdalene Banners restaurering. Måske bortset fra
tårnbyggeriet i 1400-tallet.
Fra at være en romansk kirke med et lille
kvadratisk kor mod øst og et bredere rektangulært skib (det egentlige kirkerum) mod
vest skabtes nu det langstrakte rektangulære
kirkerum uden korbue, som vi har i dag. De
større vinduer mod syd gav også et betydeligt forøget lysindfald.
Resen havde fået en kirke, der kan betegnes som et gotisk eller sengotisk langhus.
Det har næppe givet større økonomiske
udfordringer med et sådant restaureringsarbejde, da både Magdalene Banner og Iver

Krabbe var særdeles formuende – endda i
en sådan grad, så den ofte betrængte konge,
Frederik den Anden, kunne låne penge af
dem. Men det er en helt anden historie.
Som et værdifuldt minde fra den tid har vi
stadig de to smukke lysestager på alterbordet med indgravering af våbenskjoldene for
familierne Krabbe og Banner og initialerne
IK : MB samt årstallet 1584.
Det er klenodier, som vi værner meget
om.
Ægteparrets flotte gravsten med afbildning, udsmykning og en række anevåben har
stadig sin plads i Åsted kirke tæt ved Krabbernes gamle familiegård Østergaard.
Endnu godt et par hundrede år efter Magdalene Banners død var det stadig almindeligt, at standspersoner kunne begraves under
kirkens gulv. Det var således også tilfældet
med Iver Krabbe og Magdalene Banner, der
blev stedt til hvile foran alteret i Åsted kirke, hvilket vidner om den høje stand og store
agtelse. Intet kunne vel overgå et hvilested
umiddelbart foran alteret. Gravstedets placering prioriteredes efter rang og stand. Nu er
gravstenen opsat i kirkens våbenhus.
Først omkring 1805 ophørte man med
begravelse i kirkerne af sundheds- og miljømæssige grunde. I Resen har tårnrummet
tidligere tjent som gravkammer for Krabbesholm. Nu kan vi glæde os over, at det i
nyere tid er inddraget i kirkerummet som et
uundværligt tillæg. Det er kun godt og rigtigt at være bevidst om, at den gamle middelalderkirke nu i 2019 ikke er et museum,
men primært et levende og aktivt samlingssted, hvor der også levnes plads til respekt
for de historiske værdier.
Svend Sandfeld
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Kirkekor i Resen
Lige for tiden øver vi en del på det repertoire, der skal bruges sammen med ca. 600
andre korsangere – både voksne og børn –
ved Åbningsgudstjenesten d. 30. maj i Herning, hvor “Himmelske Dage” foregår. Det
bliver helt sikkert en kæmpeoplevelse for
børnene at være med i. Prinsens Musikkorps
skal stå for det instrumentale – større kan
det næsten ikke blive. Vi håber bare på godt
vejr!
Så skal der i dagens program også være tid
til en pause, hvor der bliver serveret kage,
frugt og saft, og så skal der snakkes, fortælles
og grines. Der kan være både små og store
emner på programmet, der lige skal vendes.
Denne del ser jeg også som vigtig for koret.
Det er vigtigt, de tør udtrykke sig/fortælle,
det er vigtigt, man kan lytte og dele erfaringer og det er vigtigt, der er én eller nogen,
der lytter.
Efter pausen synges der igen, og vi synger
også andet repertoire end til “Himmelske
dage”.
Og lige pludselig og alt for hurtigt er tiden gået, og det er tid til at slutte.
Koret holder sommerferie lidt tidligere
end skolerne slutter og koret starter op igen
i august – den nærmere dato bekendtgøres
senere. Nye korsangere er meget velkomne.
Måske ses vi?
Venligst
Hanne Sloth Poulsen
Korleder og organistassistent
ved Skive kirker.

Jeg, Hanne Sloth Poulsen (vikar for Lene –
organist), har den fornøjelse at tilbringe en
god times tid hver onsdag eftermiddag sammen med en flok aldeles skønne unge mennesker.
Vi mødes kl. 15.15-16.30, og der kan ske
mangt og meget, planlagt og mindre planlagt. Det er nemlig sådan, at når man har
med mennesker at gøre kan og skal meget
planlægges, men det kan også være en stor
fordel at kunne tage “temperaturen” på dagens “vejr- og vindforhold”!
Vi begynder med at synge en sang fra
Højskolesangbogen, som er spækket med
gode sange, og som er gode at kende. Jeg
ved fra andre børn og unge, at det at kunne synge med, både som barn og senere som
voksen, er noget rigtig mange sætter pris på.
Der kan også siges rigtig meget i en sang, og
der er mange rigtig gode digtere, der formår
at sætte ord på livets mange facetter på en
fortællende, enkel og meget sigende måde.
Derfor.
Herefter skal der varmes op! Jo, jo da……
ikke rummet, og vi har da også været oppe i
flere timer, så alle har fået rørt både krop og
stemme, men en lidt mere fokuseret stemmetræning og bevidsthed i kroppen er fundamentet for at kunne udvikle både klang,
renhed, intonation, flerstemmighed og i det
hele taget at kunne lave musik med stemmen. Vi øver også koordination, altså det
både at synge og bruge kroppen samtidig,
det “varmer” også hjernen op!
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Renovering af kirkegården
Etableringen af stien fra våbenhuset til overgangen til Skive/Resen Kirkegaard er nu
gennemført. Stien er blandt andet lavet for
at gøre det muligt for kørestols- og rollatorbrugere at følge rustvognen på vej i forbindelse med bisættelser og begravelser. Vi har,
i menighedsrådet, længe haft et ønske om
at gøre det muligt for disse grupper at følge
rustvognen – samt at gøre det lettere for alle
at komme til kirkens toilet, der jo er placeret
i graverhuset.

Vi synes, der nu er en smuk løsning på
disse udfordringer, og sammenholdt med
etableringen af det grønne område fremstår kirkegården nu, når græsset kommer
op og bøgehækken springer ud, smuk og
tiltalende. Så nu kan vi tilbyde begravelser
og urnenedsættelse på samme måde som i
rondellerne på Skive /Resen Kirkegård – og
til samme priser.
Menighedsrådet

Hjertestarter ved indgangen til Resen Sognehus
Som omtalt i sidste nummer af Kirkebladet, så har vi nu fået
opsat en hjertestarter ved indgangen til Resen Sognehus.
Ligesom ved forsikringer og andet kan vi kun håbe, at der ikke
bliver brug for hjertestarteren, men at den dog giver tryghed.
Skulle situationen opstå ved sognehuset eller i de nærmeste omgivelser, vil vi håbe, at beslutningen er den rigtige.
Som det fremgår, så er den naturligvis placeret uden for huset, så
den mulige dækning dermed er forøget betydeligt.
Menighedsrådet
8

SO

RK
I
K
R
E
MM
en

E

Res
i
n
r
ø
for b ive Sogn
og Sk

Alder: 3. til 5. klasse

Kom og vær med til sommerkirke.
Vi skal lave kulisser og kostumer og
sammen med organisten synge og
dramatisere fortællingen om klassen,
hvor alt er gået i fisk.
Det hele munder ud i en forestilling i
Skive Kirke
TORSDAG DEN 4. JULI KL. 16.00.
Forestillingen er åben for alle.

Hvor: Skive kirke og sognegård
Hvornår:
2. og 3. juli kl. 9.00 – 15.00 og
4. juli 9.00 – 16.00 + forestilling
Undervisere:
Kirke- og kulturmedarbejdere Karoline
Rønne og Mette Thybo Jensen og
organist Hanne Sloth Poulsen

Klassen går i fisk

Arrangør: Skive kirke og Resen kirke

– en musical om kammeratskab

Pris: gratis

Der er dårlig stemning i klassen.
Og nu har de tilmed fået en ny lærer.
Kan han hjælpe med at løse
konflikterne?
Han kan i hvert fald nogle
fortællinger om et får, der kom på
vildspor, om en hjælpsom samaritaner
og om at bruge de evner,
man hver især har fået til noget godt.
Det er nogle gamle historier,
men klassen opdager, at de faktisk
godt kan spejle sig i dem.
Og så sker der pludselig noget
med stemningen.

Tilmelding:
til Karoline på kar@km.dk
tlf. 30 58 35 35 eller
Mette på mette@skivesogn.dk
tlf. 23 67 41 77
Tilmeldingsfrist: den 14. juni
Praktisk: Husk madpakke og
praktisk tøj. Vi giver formiddagsfrokost.
Kontaktperson:
Karoline på kar@km.dk
tlf. 30 58 35 35 eller
Mette på mette@skivesogn.dk
tlf. 23 67 41 77
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Takster for
Resen Kirkegård 2019

Sogneudflugt 2019
Årets sogneudflugt går til
Nr. Vorupør og videre nordpå.

UDGIFT PR. ÅR:

Afgang fra Resen Sognehus,
tirsdag den 3. september kl. 12.30

Udvidet pleje og vedligeholdelse
1 kisteplads  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 903,97 kr.
2 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.355,96 kr.
3 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.680,90 kr.
4 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.971,09 kr.

Kaffen indtager vi et passende sted.
Forventet hjemkomst ca. 18.30
Pris pr. deltager kr. 100,00

Skovkirkegård
obligatorisk vedligeholdelse .  . 596,42 kr.

Tilmelding til
Carl Aage Rabjerg tlf. 97 52 40 30
eller Birthe Nielsen tlf. 22 33 45 32
senest 26. august.

Grandækning
1 kisteplads  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 768,37 kr.
2 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1152,57 kr.
3 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1428,78 kr.
4 kistepladser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1675,44 kr.
Stedmoderblomster pr. stk.  .  .  .  .  . 16,04 kr.
Knoldbegonia pr. stk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,04 kr.

Sensommergudstjeneste
søndag d. 1. sep. kl. 14.00
i gårdhaven ved Resen Sognehus.

Engangsydelser:
Erhvervelse af 1 kisteplads  .  .  .  .  . 816,10 kr.
Erhvervelse af 2 kistepladser .  .  1.632,20 kr.
Erhvervelse af 3 kistepladser .  .  2.448,30 kr.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
med åbning af udstilling med billeder af
Else Søndergaard

OBS.: For folkekirkemedlemmer er erhvervelse af
gravpladser gratis
Fornyelse af Urnegravsted .  .  .  .  .  . 361,59 kr.
Fornyelse af kistegravsted  .  .  .  .  .  . 361,59 kr.
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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.

Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Juni:
Man.
Tir.
Ons.
Lør.

d. 3.
d. 4.
d. 12.
d. 15.

kl. 14.30 Mandagscafé. Vejen ind i Bibelen. Video m/Leif Andersen.
kl. 19.30 Fællesmøde med IMU. v/ fritidsforkynder Vagn Andersen, Skjern.
kl. 19.30 Møde v/ missionær Grethe Friberg, Alligåbro.
kl. 9.15 	Udflugt for hele IM. Vi kører fra missionshuset kl. 9.15.
Hjemme sidst på eftermiddagen.
Man. d. 17. kl. 14.30 Mandagscafé. Taler: Frede Møller, Ans.
Man. d. 24. kl. 9.30
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
Ons. d. 26. kl. 19.30 Mandskoret “Såmænd” fra Fredericia medvirker med sang og forkyndelse.
Juli:
Man. d. 8. kl. 14.30
			
August:
Man. d. 12. kl. 14.30
Ons. d. 14. kl. 19.30
			
Man. d. 19. kl. 9.30
			
			
Tir. d. 20. kl. 19.30
			
Man. d. 26. kl. 9.30

Åbent Hus hos Gerda og Kresten Bakker, Agertoften 18.
Alle er velkommen.
Mandagscafé. Tale v/ Søren Peter Thomsen, Thisted.
Opstart efter ferien. Tale v/ missionær Heri Eltør, Aulum.
Sang v/Lene Jensen og Hans Tølbøl, Haderup.
Mandagscafé. Udflugt. Turen går til Bovbjerg og Lemvig.
Pris 70,00 kr. Incl: kørsel, frokost og kaffe.
Afgang kl. 9.30. Hjemme ca. kl. 15.00.
Fællesmøde med IMU. Taler: Teolog Lasse Holmgaard Iversen,
landsleder i Bibellæseringen. Emne: “Bibelglæde”.
Café. Hyggeligt samvær med rundstykker og andagt.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www. resensogn.dk
2. juni

kl. 10.15

6. søndag e. påske

Knud Erik Nissen

9. juni

kl. 10.15

Pinsedag

Helga Ørgaard

10. juni

kl. 11.00

2. pinsedag i anlægget

Kommunens præster

16. juni

kl. 10.15

Trinitatis søndag

Helga Ørgaard

23. juni
kl. 10.15 1. søndag e. trinitatis
Helga Ørgaard/
		
Afslutning for minikonfirmander Karoline Rønne
		
30. juni

kl. 9.00

2. søndag e. trinitatis

Jesper Hornstrup

7. juli

kl. 10.15

3. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

14. juli

kl. 9.00

4. søndag e. trinitatis

Natalia Packert Andresen

21. juli

kl. 10.15

5. søndag e. trinitatis

Jesper Hornstrup

28. juli

kl. 10.15

6. søndag e. trinitatis

Mads Callesen

4 .august

kl. 10.15

7. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

11. august

kl. 10.15

8. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

18. august

kl. 9.00

9. søndag e. trinitatis

Morten Rydal

25. august

kl. 10.15

10. søndag e. trinitatis

Helga Ørgaard

1. sep.
kl. 14.00
		
8. sep.

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

kl. 10.15. 12. Søndag e. trinitatis

Mads Callesen

