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“Det mindste græs jeg undrer på”
“Hvis du er Gud, så kommer du ind af døren
nu.”
Sådan sagde en noget excentrisk gymnasielærer midt i en time i 2. G.
Den pågældende lærer var indædt ateist
og ville bevise, at Gud ikke er.
Selvfølgelig skete der ikke noget, da Gud
blev kommanderet til at gå ind af døren.
Den pågældende lærer gentog sin ordre.
Og nu åbnede døren sig.
Og ind trådte rektor :-)
Kan man konkludere noget heraf? F.eks.
at rektor skulle være Gud ?
Nej, rektor er bare et menneske, som er
rektor, og som ved tilfældighedernes spil
trådte ind i klassen på dette tidspunkt.
Som nævnt var den pågældende lærer ateist – uden dog helt at have gjort sig klart,
hvilken gud det er, han ikke tror på.
Det siger sig selv, at en gud, som ville træde ind af en dør, fordi han kommanderes til
det, slet ikke er Gud. Gud parerer ikke ordrer som en soldat.
Det er der ikke noget guddommeligt ved.
Ovennævnte gymnasielærer er ikke ene
om at ville diktere betingelserne for det guddommelige.
Andre siger, at hvis de oplevede noget
overnaturligt, så ville de måske begynde at
tro. Men når vi selv vil opstille betingelser
for Guds virke, så ender vi i en blindgyde.
Det at kigge efter noget bestemt, kan gøre
os blinde for alt andet.
Så møder vi en helt anderledes åbenhed i
Brorsons salme: “Op al den ting, som Gud
har gjort...” Brorson undrer sig over alt:
græsset, blomsterne, fuglene, stjernerne,
brændenælderne, havet og alle dyrene i det;
tænk at det findes! Han kan slet ikke finde
ord til at beskrive det.

Når man læser eller synger Brorsons salme, så er det som om horisonten vider sig
ud; verden bliver større og vejret trækkes friere. Mens livet ligesom snævres ind og bliver
mindre, når et menneske vil opstille betingelser for Gud, som det skete i førnævnte
undervisningslektion på et gymnasium.
Gud kan hverken bevises eller modbevises.
Mig bekendt findes der ikke et sprog i
verden, som ikke har et ord for Gud. Det er
åbenbart noget helt fundamentalt menneskeligt at have et forhold til det guddommelige.
En af vore mest elskede salmer er nok
“Dejlig er jorden...” Og jorden er dejlig –
trods al den nød og elendighed, som findes
på den. I den norske ungdomsserie “Skam”
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er der en scene, hvor den muslimske pige
Sana ud på de små timer bærer sin (etnisk)
norske veninde Vilde hjem til deres fælles
veninde Eva.
Vilde er ulykkelig forelsket og har drukket sig fra sans og samling. Hun brækker sig
ud over Sanas sorte hijab og er ude af stand
til at tage vare på sig selv – hjemme hos Eva
gør veninderne Noora og Chris, hvad de kan,
for at tage sig af Vilde. Baggrundsmusikken til den scene er “Dejlig er jorden...” For
jorden er trods alt dejlig, hvor der er venner
som hjælper, når man ikke kan klare situationen selv.
Verden er meget underlig – livet er meget, meget underligt, det er fuldt af undere
og her er mere end nok at undre sig over.
En efterårssang i højskolesangbogen hedder “Mørk er november...” Den har kun et
enkelt vers og på grund af sidste linje, er den
en af mine yndlingssange:

“Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt –
da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske – og plante et træ:
Frugter kan uspået komme.”
Et menneske kan miste meget: venner, familie, helbred, arbejde, hjem og mere endnu.
Må vi aldrig miste evnen til at undre os.
Må vi undre os med Brorson og opdage, at
der kan komme frugter, hvor vi ikke troede
det muligt.
H.Ø.

Har sogneenheden stadig en betydning?
Hvis man forestiller sig, at alle små afgrænsninger blev ophævet, så vi bare eksisterede i
den store verden som uafgrænsede enheder,
hvordan ville det så påvirke os mennesker?
Ville vi kunne forholde os til og overskue
det grænseløse?
Hvad med tidsinddeling? Ville tilværelsen være den samme uden vekslende årstider
for ikke at tale om måneds- og uge-inddelinger?
Lige fra barndommen har vi lært at sætte pris på, at søndagen var anderledes end
hverdagene. Man droslede ned om søndagen,
klædte sig i søndagstøj, borddækningen og
serveringen var lidt festligere, gårdspladsen
var fejet, havegangene revet og vinduerne

pudsede.. Det var / og er jo også om søndagen, man kan samles om gudstjeneste og i
den forbindelse få hilst på andre af sognets
beboere.
Måske har noget af det forandret sig en
smule nu, hvor vi er mere mobile og i langt
højere grad end tidligere bevæger os uden
for de hjemlige enemærker, som i hvert fald
på landet dannede ramme om langt den største del af familiens virke og samvær.
Alligevel ligger bevidstheden om nærvær
dybt forankret i de fleste af os endnu. Hvem
kender ikke til oplevelsen af uventet at møde
et kendt ansigt på et fjernt sted i den store
verden.
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Selv erindrer jeg genkendelsens overraskelse ved tilfældigvis at konstatere tilstedeværelsen af et par Resen-borgere ved nabobordet på en fortovsrestaurant i Rom.
Erkendelsen af, at vi kommer da hinanden
ved, når vi er fra det samme sogn, indfinder
sig helt naturligt.
Her må vi nærme os sagens kerne, at de
små enheder, som sognet repræsenterer, mere
eller mindre bevidst er indbygget i os og giver en form for tryghed for mange.
Vi har grund til at minde hinanden om,
hvor vigtigt det er, at vi plejer den samhørighed. Det kan man sagtens, uden det
nødvendigvis betyder, at man er hinandens
”nære venner”, hvad der ikke ville være naturligt. Det må heller aldrig forstås på den
måde, at man i et lokalsamfund, som Resen
sogn repræsenterer, lukker sig inde i følelsen
af at være sig selv nok.
Det er vigtigt, at så mange som muligt i
alle aldersklasser tager et medansvar for lokalområdets trivsel. Man kan være aktiv på
mange måder. Det kan være inden for skoleverdenen, sport, andet foreningsarbejde,
politik eller det kirkelige arbejde.
I dette tilfælde tænker vi specielt på det
sidste. Det er rigtig godt for det kirkelige og
folkelige sognefællesskab, hvis mange vil bi-

drage med tanker og ideer, som man kunne
ønske at fremme.
Lad det være en opfordring til dig, som
læser disse linjer.
Menighedsrådet har ikke patent på tiltag
i kirke og sognehus.
I Resen menighedsråd er vi meget optaget
af at have et nært samspil med vore nabosogne.
I respekt for de enkelte sognes selvstændighed øver vi os i at udveksle erfaringer og
i højere grad at udnytte hinandens muligheder og kompetencer.
Eksempelvis vil man fremover opleve en
udbygning af fællesskab omkring større arrangementer. Det kan være koncerter og
andre tiltag i den dyre klasse, hvor vi med
fordel kan løfte i flok og i nogle tilfælde udnytte større lokaler i Skive og Egeris.
Afstanden i vores by er trods alt overskuelig.
Det sidste og meget andet vil vi rigtig
gerne diskutere med så mange som muligt
i Resen sogn. Søndag den 7. oktober - med
medvirken af kor ved gudstjenesten og efterfølgende kirkekaffe i sognehuset - indbyder
vi til menighedsmøde med orientering og
samtale, som det fremgår af annonce i dette
blad.
Svend Sandfeld
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Tak med gode ønsker for Tina Damholt
Den 1. august 2004 blev Tina ansat som sognemedhjælper i Skive og Resen sogne. Siden
er titlen ændret til kirke- og kulturmedarbejder.
Pr. 1. august 2018 er Tina fratrådt efter
eget ønske. Hun har som sådan ikke fravalgt
noget, men tilvalgt præsteuddannelse efter
den såkaldte paragraf 2.
Ved sin ansættelse i de to sogne gav Tina
udtryk for, at hun holdt meget af at undervise og var i særlig grad optaget af kirke og
kristendom.
Det sidste har vi nu i 14 år nydt godt af
både i Skive og Resen sogne, hvor hun har
været en særdeles dygtig og aktiv kirke-og
kulturmedarbejder på flere områder, der
spænder fra undervisning af konfirmander,
minikonfirmander, babysalmesang, tumlin-

gearbejde og skoletjeneste
til varetagelse af sekretærfunktion ved Resen menighedsråd, hjemmeside og
opgaver med kirkeblad.
Tina har på en rigtig god
måde levet op til de udfordringer, der kan ligge i at
have sin ansættelse i to sogne. Vi har altid
oplevet hende som yderst loyal uden nogen
form for forskelsbehandling af sine arbejdspladser.
Tina er på alle måder en vågen, livlig og
inspirerende medarbejder, som vi gennem
alle årene har sat stor pris på.
Tina fortjener en rigtig stor tak. Vi ønsker
hende det allerbedste fremover.
Resen Menighedsråd

Sensommergudstjeneste

Sogneudflugt 2018

Søndag den 2. september kl. 14.00

Ansgarkirken og Nordmors.

Årets sogneudflugt går til

Traditionen tro afholdes gudstjenesten
denne søndag i sognehusets gårdhave.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og
åbning af udstilling v/ Per Bødskov.

Afgang fra Resen Sognehus,

torsdag, den 6. september kl. 12.30
Kaffen indtager vi på
Gullestrupstrand Kro.
Forventet hjemkomst ca. 18.30.
Pris pr. deltager kr. 100.00
Tilmelding til
Carl Aage Rabjerg tlf. 97524030 eller
Birthe Nielsen tlf. 22334532
senest den 29. august.
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Musik- og
fortællearrangement
i Resen kirke
Tirsdag den 11. september kl. 10.30
indbydes Skovlys brugere til en
fortælleformiddag
v/ Hans Jørn Østerby, der fortæller
bibelhistorie, synger og spiller
sammen med sin bugtalerdukke.
Samme dags eftermiddag kl. 17,00
indbydes tumlinge til det samme tiltag.
Begge arrangementer afsluttes med et
beskedent traktement og samvær i
sognehuset.
Menighedsrådet

Menighedsmøde
Søndag den 7. oktober efter gudstjenesten
kl. 10.15 med korsang indbydes alle til
kirkekaffe og menighedsmøde i sognehuset.

I øvrigt mener jeg:
Dialog baner vejen til resultater

Menighedsrådet vil kort orientere om, hvad man aktuelt
er optaget af. Vi lægger op til en samtale med sognets
øvrige beboere, hvor vi rigtig gerne vil lytte til forslag
og inspiration fra deltagerne.
KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE
GÆLDENDE PÅ DET KIRKELIGE
OG FOLKELIGE ARBEJDE I
RESEN SOGN.
Menighedsrådet
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Arrangementer i kirke og sognehus
i september, oktober og november 2018
Søndag den 2. september kl. 14.00

Søndag den 7. oktober kl. 10.15

Sensommergudstjeneste i gårdhaven. Kirkekaffe og åbning af udstilling.
(Se annonce i dette blad).

Korsang i forbindelse med gudstjenesten.
Efterfølgende kirkekaffe og menighedsmøde
i sognehuset.
Menighedsrådet vil kort orientere om,
hvad der især optager os for øjeblikket. Vi
lægger op til en samtale med sognets beboere om vort fælles ansvar for liv og trivsel i
Resen sogn. Vi lytter rigtig gerne til tanker
og ideer fra deltagerne.
Vi håber, mange vil afsætte lidt tid til dette samvær og deltage i drøftelsen i erkendelse af, at vi alle kan være med til en fortsat
styrkelse af fællesskabet i Resen sogn.

Torsdag den 6. september kl. 12.30

Sogneudflugt. Bussen afgår fra Resen Sognehus.
Turen går til Ansgarkirken og Nordmors.
Pris pr. deltager kr. 100,00
(Se annonce i dette blad).

Onsdag den 10. oktober kl. 17.30

Familieaften i kirke og sognehus. Efter den
korte gudstjeneste er der pizza i sognehuset.

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30

Foredrag v/ Helle Skaarup.
“Altid allerede elsket”.
Helle Skaarup har flere års erfaring som forstander for Løgumkloster Refugium. Tidli-

Onsdag den 12. september kl. 19.30
Foredrag ved Ruth Østergaard Poulsen:
“Når livet gør ondt”.
Ruth Østergaard Poulsen, der har været
sygehuspræst ved Aalborg Universitetshospital i mange år, har således stor erfaring i
forbindelse med at møde mennesker i dyb
krise under sygdom og sorg for de efterladte
efter at have mistet et kært familiemedlem.
Vi kan forvente en givende og tankevækkende aften, som vi alle kan have udbytte af.
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Onsdag den 31. oktober kl. 19.30

gere var hun bl.a. direktør for herregården
Nørre Vosborg og senere gift med nu afdøde
musiker og forfatter Peter Bastian.
Helle Skaarup, der har tacklet store erhvervsmæssige udfordringer, har selv givet
udtryk for en voksende interesse for eksistens, fordybelse og tro med alderen.
Når det gælder spørgsmålet om, hvordan
vi bør leve vort liv, så har hun meget klogt
udtrykt det således: “Som menneske må vi
tragte efter at blive den bedste udgave af os
selv”.
Det bliver helt sikkert en spændende aften i selskab med Helle Skaarup.

Sangaften i kirken v/ Lene Bisgård, der vil
hjælpe os med at indøve enkelte nye salmer,
som findes i “Det nye salmebogstillæg”, der
er blevet anskaffet til kirken og som vi allerede i nogle tilfælde har benyttet.

Onsdag den 28.november kl. 19.00
De 9 læsninger i kirken og sognehuset
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Job og hans venner
Det gælder jo på denne jord, at det går den
gode og retfærdige godt, mens det ender
skidt for den onde – eller hvordan er det nu,
det er? Hvis verden er uretfærdig, hvordan
kan vi da tro en god og almægtig Gud?
I Jobs Bog i det Gamle Testamente møder
vi Job, der sidder i askedyngen og skraber
sine bylder med et potteskår. Job var ellers
den fromme og retsindige, og dog rammes
han af de største ulykker. Jobs venner besøger ham, men må sidde tavse i syv dage og
nætter – så forfærdelig ser han ud. Hvorefter vennerne går i gang med at belære Job
– belære ham om Guds retfærdighed og Jobs
egen skyld. Senere møder Job Gud selv, som
siger noget andet.
VIDEN OM KRISTENDOM har to arrangementer i efteråret, som begge handler
om Job og om menneskers, verdens og Guds
retfærdighed.

maner og råber til Himlen (de optræder i
skikkelse af de lokale sognepræster Morten
Rydal og Mads Callesen). Skibonitter fra
2018 får også mulighed for at spørge ud.
Onsdag 7. november kl. 19:00 (!) i Skive
sognegård: FILMAFTEN
I den russiske film ”Leviathan” (2014,
Oscar-nomineret og Golden Globe-vinder)
er scenen sat ”helt deroppe mod nord, hvor
Polarhavet prøver at æde Rusland”. Men er
scenen det moderne Rusland, er filmens nagende spørgsmål det samme som Jobs. Vi ser
filmen, som også får nogle ord med på vejen.
VOK – VIDEN OM KRISTENDOM
– er et folkekirkeligt initiativ til voksen
undervisning på Skive-egnen,
– byder velkommen til alle med nysgerrighed og interesse,
– er undervisning ved fagfolk,
– er åben samtale og plads til at undres,
– fri entré.

Tirsdag 23. oktober kl. 19:30 i Skive
sognegård: ORDENE BRYDES
Vi møder Job og hans venner, som taler, for-
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Program for Indre Mission, Skive
Møderne holdes i Skive Missionshus, Christiansgade 6. Hvor andet ikke er nævnt.
Program for voksenarbejdet.
September:
Man. d. 3. kl. 14.30. Mandagscafé. “Vejen ind i Bibelen”.
Man. d. 10. kl.14.30.
Mandagscafé. Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup taler.
Ons. d. 12.	kl.19.30.
Indre Missions Fødselsdagsfest. Medlem af Indre Missions hovedbestyrelse,
		sognepræst Bo Knudsen, Herning taler.
Man. d. 17. kl. 14.30. Mandagscafé. Tema: “At miste og få en ny ægtefælle” v/Kjeld Christensen, Skive.
Fre. d. 21. kl. 18.00. ”Fuldt Hus”
		
kl. 19.00. indslag v/fritidskonsulent i DFS Lene Bøndergaard, Vildbjerg.
			
Skive Gospel - kids medvirker.
Man. d. 24. kl. 9.30. Café med andagt.
Oktober:
Man. d. 1.
Man. d. 8.
Tir.
d. 9.
Man. d. 15.

kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
kl. 14.30. Mandagscafé. Hanne Sohn, Aalborg.
kl. 19.30. 	Missionshusets Årsfest. Generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia taler.
kl. 14.30.	Mandagscafé. Tema: ”Hun duede – min mor” v/Kirsten Brogaard og Birge Nissen,
begge Skive.
Ons. d. 17. kl. 19.30. Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup taler.
Man. d. 22. kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
Man. d. 29. kl. 9.30. Café med andagt.
November:
Fre. d. 2.
		
Man. d. 5.
Man. d. 12.
Ons. d. 14.
Man. d. 19.
Ons. d. 21.
Man. d. 26.
Fre. d. 30.
		

kl. 18.00. “Fuldt Hus”.
kl. 19.00. Taler børnekonsulent Hanne Pedersen, Herborg.
kl. 14.30. Mandagscafé. Pastor Christian Poulsen, Herning taler.
kl. 14.30. Mandagscafé. ”Vejen ind i Bibelen”.
kl. 19.30. 	Fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing taler over emnet
“Jakobs søn Josef, – et eksempel på en kristens liv med Gud i medgang
og i modgang”.
kl. 14.30. Mandagscafé. Der vises filmen” Den fjerde vismand”.
kl. 19.30. 	Sømandsmissionens festaften. Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby taler.
kl. 9.30. Café med andagt.
kl. 18.00. Syng julen ind med Gospel-kids.
kl. 19.00. Familiemøde med børnekonsulent Randi Taulborg, Aulum.
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Gudstjenesteliste
Resen Kirke
Der henvises også til hjemmesiden www.resensogn.dk
2. september

kl. 14.00	14. søndag efter trinitatis
Helga Ørgaard
(sensommergudstjeneste i gårdhaven)

9. september

kl. 10.15

15. søndag efter trinitatis

Helga Ørgaard

16.september

kl. 10.15

16 søndag efter trinitatis

Helga Ørgaard

23. september

kl. 9.00

17. søndag efter trinitatis	Natalia Packert
Andresen

30. september kl. 10.15 18. søndag efter trinitatis
		(Høstgudstjeneste)
7. oktober

Helga Ørgaard

kl. 10.15	19. søndag efter trinitatis
Helga Ørgaard
( Kirkekaffe, menighedsmøde i s.)

10. oktober

kl. 17.30

Familieaften

Helga Ørgaard

14. oktober

kl. 10.15

20. søndag efter trinitatis

Helga Ørgaard

21. oktober

kl. 9.00

21. søndag efter trinitatis

Morten Rydal

28. oktober

kl. 10.15

22. søndag efter trinitatis

Helga Ørgaard

4. november

kl. 10.15	23. søndag efter trinitatis.
(Allehelgensgudstjeneste.)

Helga Ørgaard

11. november

kl. 10.15

24. søndag efter trinitatis

Mads Callesen

18. november

kl. 10.15	25. søndag efter trinitatis
(Kirkekaffe)

Helga Ørgaard

25.november

kl. 10.15

Sidste søndag i kirkeåret

Jesper Hornstrup

28. november

kl. 19.00

De ni læsninger

Konfirmander ved H.Ø.

2. december

kl. 10.15

1. søndag i advent

Helga Ørgaard

